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Samtida antisemitism i Sverige och Europa. Former, motiv, tendenser   

Henrik Bachner

Gruppfientlighet, rasism och politisk extremism utgör växande problem i stora delar 

av Europa. Misstänksamhet, hatpropaganda och våld riktas mot muslimer, romer, 

svarta, utomeuropeiska invandrare och flyktingar – och mot judar. Antisemitismen 

har utvecklats på ett oroväckande sätt under en längre tid, men i delar av Europa 

har situationen förvärrats under senare år. Terrordåd mot judiska mål har ägt rum i 

Frankrike, Belgien och Danmark. I samband med Gazakriget 2014 noterades i flera 

länder en dramatisk ökning av antalet rapporterade hatbrott med antijudiska motiv 

liksom en stegrad hets mot judar i sociala medier. Dessa strömningar har även läm

nat avtryck i Sverige.1 

I det följande ska jag kortfattat försöka belysa ett antal centrala aspekter av den samti

da antisemitismen i Sverige och Europa. I fokus för diskussionen står framträdande

former, orsaker, aktiverande faktorer, politiska kontexter och konsekvenser. Den 

bild som tecknas blir av nödvändighet översiktlig. 

Jag avser med begreppet antisemitism negativa eller fientliga attityder, föreställ

ningar och handlingar som riktas mot judar därför att de är judar. Emellertid är det 

viktigt att se att dessa uppfattningar och handlingar även kan riktas mot aktörer eller 

företeelser som uppfattas som judiska eller som representanter för något föregivet 

”judiskt”, oavsett om så är fallet eller ej. Antijudiska attityder och föreställningar har 

återkommande projicerats mot idéer och ideologier eller ekonomiska, sociala och 

politiska kriser och förändringsprocesser som framställts som skapelser av judar 

eller som tjänande föregivet ”judiska” intressen eller ett förkroppsligande av före

givet ”judiska” värden. Som David Nirenberg tydliggör i sin bok Anti-Judaism. The 

Western Tradition (2013) har begrepp som ”judar” och ”judendom” i den antijudiska 

idétraditionen avsett inte bara avsett en folkgrupp eller en religion utan även ”en 

uppsättning idéer och attribut med vilka ickejudar kan begripliggöra och kritisera 

sin värld”.2 Denna idétradition avspeglas även i det antijudiska tänkandets utveck

ling i modern tid och underlättar antisemitismens sammansmältning med olika 

1 Bachner, ”Europas mörka sommar”, 2014, s. 48.
2 Nirenberg, 2013, s. 3.
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former av modernitetskritik. Under 18 och 1900talet kunde till exempel såväl 

kapitalism som socialism, sekularisering och kulturell modernism framställas som 

”judiska” idéströmningar eller företeelser och bli måltavlor för antijudisk animosi

tet. Men tankefigurer av detta slag lämnar tydliga spår också i samtida antijudiska 

diskurser och propaganda. Slutligen ska understrykas att även staten Israel utgör en 

viktig projektionsskärm för antisemitiska sentiment och uppfattningar. 

Inom antisemitismforskningen råder en relativt stor enighet om att delar av Europa 

sedan millennieskiftet upplevt en tydligare och i vissa avseenden förstärkt antisemi

tisk strömning. Problemet återspeglas bland annat i en aggressiv propaganda från 

politiskt eller politisktreligiösa extrema grupper och miljöer, i en omfattande sprid

ning av antisemitism på nätet och i synnerhet i sociala medier, i förekomst av stereo

typer och mytbildningar i etablerade medier och debatt, men också i hatbrott och 

terror. Men bilden är långtifrån enhetlig. Kvalitativa och kvantitativa studier visar 

att det finns betydande skillnader mellan länder när det gäller såväl utbredningen 

och arten av antijudiska uppfattningar som utvecklingen beträffande incidenter och 

hatbrott.3 

I fråga om utbredning visar en mångnationell attitydundersökning från 2011 att en 

betydligt större andel av befolkningarna i Ungern och Polen hyser antijudiska upp

fattningar än vad som är fallet i länder som Tyskland, Frankrike, Italien, Portu gal, 

Storbritannien och Holland. När det gäller påståendet att ”judar har för stort infly

tande” i respektive land, vilket reflekterar en i antisemitiskt tänkande central före

ställning, instämde till exempel 69 procent av de ungerska respondenterna och 50 

procent av de polska i utsagan. Motsvarande andelar för övriga länder var: Tyskland 

20 procent, Frankrike 28 procent, Italien 22 procent, Portugal 20 procent, Storbri

tannien 14 procent och Holland 6 procent.4 

Sverige ingick inte i ovan nämnda studie, men andra attitydundersökningar  pekar 

på att andelen svenskar som bär på en konsekvent antisemitisk inställning är jäm

förelsevis låg.5 Ser vi till resultaten för enskilda frågepåståenden som reflekterar cen

trala antisemitiska motiv instämde, enligt en studie publicerad 2006, 15 procent av 

3 Bergmann, i SchülerSpringorum, Hg., 2014, s 16. 
4 Zick, Küpper & Hövermann, 2011, s. 57. 
5 Bachner, Ring, 2006, s. 8; ADL, 2014. Betr. ADL:s studie, se metoddiskussion i SKMA, ”Antise
mitismen i ett globalt perspektiv”, 17 maj 2014.
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den vuxna befolkningen helt eller delvis i påståendet att ”judarna har för stort infly

tande i världen idag”.6 Enligt en studie från 2014 instämde till exempel 10 procent 

av de svenska respondenterna i påståendet att ”judar har för stor makt över de inter

nationella finansmarknaderna” och 12 procent i utsagan ”människor hatar  judar på 

grund av judars sätt att bete sig”.7 Enligt en undersökning av gymnasieelevers attity

der från 2010 bar 19 procent på en negativ inställning till judar.8 

1. Orsaker och utlösande faktorer

När det gäller förklaringar till antisemitismens fortlevnad och olika framträdande

former i Sverige och andra europeiska länder idag är det viktigt att skilja mellan 

företeelsens grundläggande orsaker, som framför allt står att finna i en historiskt och 

kulturellt rotad tanketradition som traderas, förändras och anpassas till nya om

ständigheter och behov, och de faktorer som kan ge näring till, utlösa eller erbjuda 

en möjlighet att använda antisemitism i politiska syften, vilka idag liksom tidigare 

till stor del utgörs av politiska, ekonomiska och sociala kriser och konflikter. 

Denna distinktion är inte minst viktigt när det gäller analysen av relationen  mellan 

IsraelPalestinakonflikten och antisemitismens fluktuationer. Att det finns ett sam

band mellan Mellanösternkonflikten och antisemitismens konjunkturer i delar av 

Europa har varit uppenbart sedan länge. I flera europeiska länder noterades en för

stärkt antisemitisk strömning i samband med till exempel Libanonkriget 1982, den 

andra intifadan i början av 00talet och Gazakrigen 2009 och 2014. Men av detta 

kan inte slutsatsen dras att Israels politik orsakar antisemitism, däremot demonstre

ras hur konflikten kan aktivera existerande antijudiska sentiment och föreställning

ar9, utgöra en förevändning för artikulerandet av negativa uppfattningar om judar 

och erbjuda en möjlighet att dels politiskt exploatera antisemitism, dels legitimera 

antijudiska uppfattningar som politisk kritik. Distinktionen mellan orsaker och ut

lösande faktorer tydliggörs också om vi ser till innehållet i de bilder som förmedlas, 

 
6 Bachner & Ring, 2006, s. 9.
7 ADL, 2014.
8 Forum för levande historia, 2010, s. 33. 
9 Detta påvisas även i attitydmätningar utförda i Tyskland i juni och september 2014, dvs. före 
och efter utbrottet av Gazakriget. Andelen som instämde i klassiska antisemitiska uppfattningar, 
som t.ex. att ”judar har för stort inflytande i Tyskland”, var större i september än i juni. Se Zick & 
Klein, 2014, s. 6672. 
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vilka i huvudsak bygger på traditionella om än ibland uppdaterade och modernise

rade föreställningar och myter. Annorlunda uttryckt: upprördhet över Israels politik 

kan inte förklara förekomsten av till exempel blodsanklagelser eller föreställningar 

om ”judisk makt” och globala konspirationer. 

Vidare bör noteras att IsraelPalestinakonflikten är en bland flera aktiverande fak

torer, näringskällor och kontexter för dagens antisemitism samt att den, i ett eu

ropeiskt perspektiv, framför allt spelar en viktig roll i Västeuropa. Andra viktiga 

utlösande faktorer eller kontexter för antisemitism är till exempel diskussioner som 

rör historiebearbetning och minneskultur kring Förintelsen och debatter om USA:s 

inrikes och utrikespolitik. I Öst och Centraleuropa och inte minst i Ungern och 

Polen, alltså i de europeiska länder där antisemitismen är som mest utbredd, spelar 

Mellanösternkonflikten en underordnad roll.10 Där hämtar fientligheten mot judar i 

hög utsträckning sin näring ur andra källor, som bland annat har att göra med soci

ala och ekonomiska kriser, en fortlevande kristen antijudaism, antisemitiskt  färgad 

nationalism, och historiska uppgörelser om såväl nazismen och Förintelsen som 

kommunismen; inte minst mytbildningen om kommunismen som judisk intar här 

en mer framträdande plats i antisemitiskt tänkande och propaganda än i Västeuro

pa.11 I Ryssland exploaterar ultranationalistiska ideologer, men även i vissa fall stats

kontrollerad TV, traditionella antisemitiska bilder av en destruktiv judisk makt och 

illojalitet i propagandan mot Ukraina12, i andra länder är kritiken mot det globala 

finansiella systemet en viktig kontext för antisemitism. Och så vidare. Till bilden hör 

också att den antijudiska propaganda som sprids i många länder i Mellanöstern – i 

många fall av regimer såväl som ledande medier – bidrar till att reaktivera antise

mitiska motiv och stämningar i Europa. Slutligen bör noteras att negativa effekter 

av globaliseringen, ökande sociala motsättningar, växande segregation, tilltagande 

politisk polarisering o.s.v. är underliggande faktorer som gynnar framväxt och ex

ploatering av olika typer av gruppfientlighet, inklusive den som riktas mot judar.

2. Nivåer och former

Viktigt att se är att antisemitism förekommer i olika former och på olika nivåer. 

10 Se t.ex. Bergmann, i SchülerSpringorum, Hg., 2014, s. 16.
11 Se t.ex. Bilewicz, 2015; Bergmann, i SchülerSpringorum, Hg., 2014, s. 18.
12 Ljunggren, 2014, s. 45.
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Den förekommer som attityder och föreställningar i olika befolkningsgrupper och 

politiska opinioner, inklusive den politiska ”mittfåran”, men också som en viktig 

bestånds del av vissa ideologier. Antisemitismen är central i högerextrema miljöer, 

rörelser och partier som ideologiskt står nazismen nära, det gäller till exempel Jobbik 

i Ungern, Gyllene gryning i Grekland, NPD och s.k. autonoma nationalister i Tysk

land och Svenska motståndsrörelsen i Sverige.13 I sin bok Nazismen i Sverige 2000-

2014 (2015) konstaterar Heléne Lööw: ”Antisemitismen är det bärande fundamentet 

i vit maktvärldens ideologi – det kitt som binder samman det myller av sekter och 

organisationer som utgör denna undergroundkultur. Antisemitismen är lika central 

för de moderna aktivisterna som den var för 1930talets nationalsocialister.”14 

Högerextrema miljöer och grupperingar av detta slag är naturligtvis även rasistiska i 

en övergripande mening, de är antimuslimska, antiziganistiska och motståndare till 

utomeuropeisk invandring, men även invandring, flyktingströmmar och framväx

ten av mångkulturella samhällen framställs inte sällan som en del av en judisk kon

spiration syftande till att försvaga ”vita” befolkningsgrupper och europeiska  eller 

västliga stater för att på så sätt underlätta judisk kontroll.15 På samma sätt anknyter 

den i högerextrema miljöer vanliga mytbildningen om ”kulturmarxism” ofta till en 

antisemitisk konsprirationsteori enligt vilken till exempel antirasism, s.k. ”politisk 

korrekthet”, mångkultur, feminism, HBTQrättigheter utgör redskap med vilka 

 judar söker underminera ”den västerländska kulturen och civilisationen”.16

Antisemitism spelar också en viktig roll i islamistiska och jihadistiska rörelser. Även 

här återfinns ofta förklaringar till historiska och samtida nationella och globala ske

enden i vilka föreställningar om en judisk världskonspiration ges en framträdande 

plats. Antisemitiska mytbildningar och konspirationsteorier återfinns till exempel 

hos rörelser som turkiska Milli Görüs och palestinska Hamas liksom hos alQaida 
13 Lööw, 2015, s. 130141, Rensmann, i Rensmann & Schoeps, Hg., 2011, s. 117146; Schiedel, 
2011; PfahlTraughber, i Fünfsinn & PfahlTraughber, Hg., 2011, s. 135150; Staud & Radke, 2012; 
Droumpouki i Benz, Hg., 2012, s. 109110.
14 Lööw, 2015, s. 130. 
15 Ett aktuellt exempel på denna typ av propaganda är videon “With Open Gates: The Forced 
Collective Suicide of European Nations”. Videon lades ut på YouTube i november 2015 och hade i 
januari 2016, enligt vad som anges på YouTube, visats över 6 miljoner gånger. I såväl presentatio
nen av som i utsagor i filmen framställs flyktingströmmarna in i Europa som ett av en judisk eller 
“sionistisk” konspiration politiskt orkestrerat folkmord på ”vita” europeer,  SKMA Nyhetsbrev, 
december 2015, s. 1.
16 Se t.ex. Gustavsson, 2015, s. 46, Berkowitz/SPLC, 2003. 
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och ”Islamiska staten”. De återfinns även i en shiitisk kontext, som hos libanesiska 

Hizbollah och den iranska regimen.17 

I Statens medieråds rapport Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på inter-

net (2013) dras bl.a. följande slutsats av en granskning av de budskap som sprids via 

svenska högerextrema och extrema islamistiska sajter: ”Såväl bland högerextrema 

som hos jihadisterna återfinns tanken att världens utveckling i hemlighet styrs av en 

judisk konspiration med världsherravälde som mål.”18 

I båda dessa miljöer avspeglas antisemitismen i såväl propaganda som våld, när 

det gäller extrema islamister även i terrorattacker mot judiska mål. Sedan 2000 har 

jihadistiska terrorattacker mot judiska mål ägt rum i bland annat Djerba, Tunisien 

2002, Istanbul och Casablanca 2003, Mumbai 2008, Toulouse 2012, Bryssel 2014 

samt i Paris och Köpenhamn 2015. Det är således viktigt att notera att judar utgör en 

central måltavla för några av de mest våldsinriktade extrema rörelserna idag.

3. Felaktig bild av reellt problem 

I forskning och debatt om antisemitism i Europa och Sverige har under senare år 

uppmärksamhet riktats även mot förekomst av antijudiska uppfattningar inom 

muslim ska befolkningsgrupper eller grupper med rötter i Mellanöstern och Nord

afrika. Enligt attitydmätningar i flera västeuropeiska länder, inklusive Sverige, är 

antisemitiska uppfattningar jämförelsevis mer utbredda bland dem som identifierar 

sig som muslimer än bland dem som identifierar sig som kristna eller ickereligiösa. 

Skillnaderna är i flera fall betydande.19 Antijudiska budskap har även spridits av eller 

via vissa muslimska organisationer.20 Vidare har under senare år åtskilliga exempel 

 
17 PfahlTraughber, i Fünfsinn & PfahlTraughber (Hrsg.), 2011, s. 112134; ADL, Anti-Semitism: 
A Pillar of Islamic Extremist Ideology, 2015; Ismail, 2015; Benz & Wetzel, i Benz & Wetzel, Hg., 
2007, s. 921. Det bör dock noteras att antisemitiska myter och konspirationsteorier sedan länge 
även propagerats av olika mer nationalistiskt präglade regimer och rörelser i Mellanöstern.
18 Statens medieråd, 2013, s. 12.
19 Se t.ex. Mayer, 2007, s. 58; Reynié, 2014; Jikeli, 2015;  ADL, ADL Global 100. 2015 Update in 19 
Countries, 2015. För en kritisk diskussion av Reyniés studie, se Mayer, 2014. Betr. Sverige, se t.ex. 
Bachner & Ring, 2006, s 76, 103; Forum för levande historia, 2010, s 8, 90; Belevander, Hjerm & 
Kiiskinen, 2013.
20 För exempel från Sverige, se t.ex. SKMA Nyhetsbrev, mars 2014, s. 3; SKMA Nyhetsbrev, juni 
2013, s. 48; Chavez Perez & Boucheloukh, 27 november 2005.
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på antisemitiska yttringar, verbala såväl som fysiska, bland individer och grupper 

med bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika rapporterats från Sverige och en rad 

andra europeiska länder.21 Vid analysen av denna problematik bör bland annat be

aktas hur den israeliskpalestinska konflikten instrumentaliseras i antijudiska syf

ten, hur antisemitismens spridning och legitimitet i Mellanöstern inverkar på olika 

opinioner i Europa, hur inflytandet från islamistisk propaganda ser ut och hur social 

och ekonomisk segregation i europeiska samhällen kan bidra till att göra antisemi

tism och andra extrema politiska budskap attraktiva. 

Om förekomsten av antisemitism inom dessa kategorier således utgör ett reellt pro

blem saknas emellertid stöd för de bilder som cirkulerar i offentlig debatt och som 

reducerar antisemitismen i Europa till i huvudsak ett problem bland ”muslimer”.22 

Felaktigheten i beskrivningen demonstreras bland annat av att i de europeiska län

der där antisemitismen är som mest utbredd, Polen och Ungern, så finns ytterst 

små muslimska grupper eller befolkningsandelar med bakgrund i Mellanöstern och 

Nordafrika.23 Men även resultat från kvantitativa och kvalitativa studier i flera väst

europeiska länder visar att problemet är betydligt mer sammansatt och att antijudis

ka föreställningar och attityder förekommer inom delar – i vissa fall icke oväsentliga 

delar – av majoritetsbefolkningen, inom olika minoriteter och religiösa kategorier 

och olika politiska opinioner. Skevheten i bilden av antisemitismen som primärt 

ett problem bland ”muslimer” kan även illustreras av senare års hatbrottsstatistik 

i Tyskland: när det gäller anmälda hatbrott med antisemitiska motiv (2011: 1 239, 

2012: 1 374, 2013: 1 275, 2014: 1 59624) kan enligt tyska myndigheter runt 90 pro

cent av dessa knytas till gärningspersoner med bakgrund i högerextrema miljöer.25 

Framställningar som reducerar den samtida antisemitismen i Europa till huvudsak

ligen ett problem bland ”muslimer” är dock inte endast missledande utan ansluter 

i många fall till en antimuslimsk diskurs i vilken frågan om antisemitism återkom

21 Se t.ex. Mayer, 2007, s. 54; Bergmann, i Rensmann & Schoeps, Ed., 2011, s. 8788; Wetzel, 
“Moderner antisemitismus”, 2014, s. 34. För exempel från Sverige se t.ex. Wigerfelt & Wigerfelt, 
SKMA Nyhetsbrev, mars 2015, s. 89; Uppdrag granskning, SVT, 21 januari 2015; Orrenius, DN, 17 
maj 2013.
22 I medier och debatt används i denna fråga inte sällan termen ”muslimer” på ett oklart,  svepande 
och problematiskt sätt för att beteckna individer och grupper som har eller tros ha bakgrund i Mellan
östern eller Nordafrika. 
23 Zick, Küpper &  Hövermann, 2011, s. 5658.
24 Bundesministerium des Innern, 2015.
25 Wetzel, ”Antisemitische Einstellungen“, 2014; Wetzel, ”Moderner Antisemitismus”, 2014, s. 19.
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mande används för att underblåsa bilden av muslimer som ett kollektiv av hotfulla 

extremister.26 

4. Tematik och språkbruk 

I forskning och debatt förs även teser fram om framväxten av en kvalitativt ”ny 

antisemitism”. Det är dock svårt att finna stöd för denna bild.27 Observerbara för

ändringar förefaller i första hand röra kontexter, rationaliseringar och terminologi. 

Motiven är i huvudsak traditionella eller har vidareutvecklats alternativt utmejslats 

under efterkrigstiden. Tematiken i antijudiska diskurser och propaganda skiljer sig 

delvis åt mellan länder, men vid sidan av bilder rotade i en kristen antijudisk idétra

dition är centrala motiv associationen av judar med pengar och makt liksom kon

spiracistiska föreställningar om kontroll och manipulation av medier, finansväsende 

och politik.28 Dessa diskurser bygger även på föreställningar om separata och homo

gena judiska intressen liksom på traditionella stereotyper om illojalitet. Till detta 

kommer en Förintelserelaterad antisemitism, en tematik som bland  annat häm

tar näring ur skuldproblematik, irritation över historisk bearbetning och minnes

kultur kring Förintelsen, och som till exempel kan uttryckas som förnekande eller 

relativisering av Förintelsen, påståenden om judisk exploatering av Nazitysklands 

folkmord  eller projektion av nazismen eller Förintelsen på judar och/eller  Israel. 

Denna tematik flyter ibland samman med en Israelrelaterad antisemitism, i vilken 

antijudiska  motiv vävs in i diskussioner om Israel eller där judar som kategori hålls 

ansvariga för Israels politik. 

Den efterkrigstida tabuiseringen av antisemitism i framför allt Västeuropa har grad

vis försvagats, men inverkar fortfarande på språkbruk. Framför allt märks detta i 

bruket av ersättnings eller kodord för judar, ”judisk makt” och konspirationer i 

anti judiska diskurser och propaganda. Exempel på sådana kodord är ”sionister”,  

 

26 Den tyska historikern Juliane Wetzel menar att fokuseringen på antisemitism bland muslimer 
i tyska medier och debatt även kan ses som ett sätt att slippa befatta sig med frågan om antijudiska 
uppfattningar inom majoritetsbefolkningen. Wetzel, ”Moderner Antisemitismus”, 2014, s. 5.
27 Se även Wetzel, i Loewy, Hg., 2005; Holz, i Ansorge, Hg., 2006; Bergmann, i Rensmann & 
Schoeps, Ed., 2011.
28 Betr. Sverige, se Bachner, i SchülerSpringorum, Hg., 2014; Bachner, i Rensmann & Schoeps, 
Ed., 2011; Bachner, 2004, s. 555600.
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”mäktiga krafter”, ”Israellobbyn”, ”de utvalda”, ”ziomedier”, ”Rothschild”29, ”globa

lister”, ”kulturmarxister”, ”ZOG” eller ”den sionistiska världsordningen”. 

Det bör noteras att föreställningarna om omnipotens och globala konspirationer ut

gör ett specifikt och särskiljande kännetecken för antisemitism. Dessa bilder möjlig

gör för antisemitismen att fungera som en alternativ världsförklaring och bidrar till 

att den idag, liksom tidigare, även kan manifesteras som en föregiven ”makt kritik” 

riktad mot ”etablissemanget”, ”eliten”, ”systemet”, kapitalismen, globaliseringen och 

så vidare. Ett aktuellt exempel på denna typ av argumentation står att finna i det 

budskap som sprids av den franske politiske aktivisten och komikern Dieudonné, 

vilket förenar bland annat antikapitalism, globaliseringskritik och angrepp på ”eta

blissemanget” med konspiracistisk antisemitism och som lockat sympatisörer ur 

olika politiska läger.30 I Sverige återfinns antisemitiska konspirationsteorier i ”makt

kritisk” inramning bland annat i vissa s.k. ”alternativa” medier och konspiracistiska 

miljöer på internet liksom hos vissa hiphopartister.31 

Liksom för andra former av gruppfientlighet och rasism har sociala medier stor 

betydelse för att ge spridning åt antisemitiska budskap. Internet erbjuder en rad 

olika fora där denna typ av uppfattningar kan ventileras, sociala medier skapar 

mötesplatser för likasinnade, åsiktsgemenskaper där deltagare bekräftar varandras 

uppfattningar och teorier. Detta kan ha förstärkande effekter, men det gör även anti

semitismen mer synlig. Sociala mediers betydelse för att kanalisera och underblåsa 

antijudiska strömningar i Sverige tydliggjordes bland annat i samband med Gaza

kriget 2014.32

5. Hatbrott och konsekvenser

Enligt Brottsförebyggande rådet är nivån på antalet anmälningar som rör hatbrott 

med antisemitiska motiv i Sverige högre i dag än för 10–15 år sedan. Under senare 
29 Rothschild, namnet på en känd judisk bankirfamilj, har under århundraden använts i antise
mitisk argumentation som symbol för judisk makt och globala konspirationer. Under senare år fö
refaller det att på nytt ha vuxit i popularitet som kodord i antisemitisk propaganda. Se t.ex. SKMA, 
8 september 2014. 
30 Rich, 2014, s.89.
31 Se t.ex. Leman, 2010,  s. 1, 3, 7; Jakobsson, 2011; Wiberg, 2014, s. 45; Poohl, 2015, s. 1925. 
32 Se t.ex. Bachner, 2014, s. 48; SKMA, ”Judehat i debatten”, 16 juli 2014; SKMA, ”Judehat i 
debatten...del 2”, 2 augusti 2014.
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år har anmälningarna legat runt 200 per år, en tydlig ökning noterades 2009 (250) 

och 2014 (267).33 Mörkertalet är stort och enligt en studie publicerad av EU Agency 

for Fundamental Rights (FRA) 2013 om judars erfarenheter och upplevelser av anti

semitism uppgav 75 procent av de svenska respondenterna som sade sig ha utsatts 

för antisemitiska trakasserier under den senaste femårsperioden att de inte anmält 

den allvarligaste incidenten (8 procent av de svenska respondenterna uppgav att de 

utsatts för våld eller hot om våld och 33 procent att de utsatts för kränkande eller 

hotfulla kommentarer under de senaste fem åren).34 Vid bedömningen av utveck

lingen av hatbrottsanmälningar med antisemitiska motiv bör beaktas att den judiska 

befolkningen är liten, enligt uppskattningar ca 20 000 individer.35 

I länder som till exempel Frankrike och Storbritannien har antalet anmälda  eller re

gistrerade antisemitiska hatbrott/incidenter ökat markant sedan 1990talet. I Stor

britannien registrerade organisationen Community Security Trust (CST) mellan 

200 och 300 antisemitiska incidenter åren 1998 och 1999. Sedan 2004 har mellan 

500 och 650 antisemitiska incidenter registrerats årligen, undantagen är åren 2009 

och 2014 då 931 respektive 1 168 incidenter registrerades.36 I Frankrike registre

rades, enligt statistik från inrikesministeriet och Service de Protection de la Com

munauté Juive (SPCJ), i slutet av 1990talet färre än 100 antisemitiska incidenter 

per år.  Sedan 2000 har de legat på en betydligt högre nivå om än med stora årliga 

variationer. De högsta nivåerna nåddes 2002 med 936 registrerade incidenter, 2004 

med 974, 2009 med 832 och 2014 med 851 rapporterade incidenter. Enligt SPCJ 

riktades 51 procent av samtliga registrerade rasistiska incidenter i Frankrike 2014 

mot judar.37 

Antisemitismens ökade synlighet, de förstärkta antijudiska strömningar som kun

nat noteras i flera länder och inte minst våldet och terrorn som riktats mot judiska 

mål har djupgående effekter på de judiska minoriteterna i Europa. En indikation på 

33 Brottsförebyggande rådet, 2015, s. 78.
34 FRA/EU Agency for Fundamental Rights, 2013, s. 4142, 44, 50. Resultaten bör tolkas med 
försiktighet, se metoddiskussion i SKMA Nyhetsbrev, december 2013, s. 5.
35 Uppskattningen härrör från Judiska Centralrådet i Sverige [hemsida].
36 CST, 2009, s. 1819; CST, 2015, s. 42. Mellan januarijuni 2015 registrerade CST 473 antise
mitiska incidenter; CST, Antisemitic Incidents Report January-June 2015, s.2 . Betr. definition och 
rapportering av antisemitiska incidenter, se  CST, 2015, s. 910.
37 SPCJ, 2015, s. 17, 27. Betr. definition och rapportering av antisemitiska incidenter, se SCPJ, 
2015, s. 13.
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detta ges i FRA:s undersökning av hur judar i åtta EUländer upplever sin situation. 

Totalt uppgav 66 procent av respondenterna att de såg antisemitismen som ett ”stort 

problem”. Motsvarande andel i Ungern var 90 procent, i Frankrike 85 procent och i 

Sverige 60 procent. Sammantaget uppgav 68 procent att de av rädsla ibland, ofta el

ler alltid undvek att bära judiska symboler som till exempel davidsstjärna eller kippa 

på offentliga platser. Motsvarande andel i Frankrike var 75 procent och i Sverige 78 

procent. Totalt 29 procent uppgav att de under de senaste fem åren, på grund av att de 

såsom judar upplevde otrygghet, övervägt att utvandra. För Ungern var motsva

rande andel 48 procent, Frankrike 46 procent och Sverige 18 procent.38

38  FRA/EU Agency for Fundamental Rights, 2013, s. 1516, 3637. 



14

Den religiöse utopisten

Mohammad Fazlhashemi

Rekrytering av unga människor till terrorsekter som Daesh/IS (Islamiska staten) och 

de ohyggliga skändligheter som de gör sig skyldiga till har förbryllat många. Dessa 

unga människor beskrivs inte så sällan som muslimska fanatiker som ser  döden 

och martyrskapet som det främsta målet i livet. Det är livet i paradiset de strävar 

efter. Beskrivningarna och skildringarna av detta liv/tillstånd hos de som låter sig 

rekryteras av exempelvis Daesh/IS har många gemensamma beröringspunkter med 

de föreställningar som vi möter hos utopister som tar sin utgångspunkt i helt andra 

ideologiska, politiska eller religiösa föreställningar. Gemensamt för alla är att de bär 

på visionen om det ultimata samhället och ett liv i total harmoni och lycka. Det är 

ett liv där drömmen om det perfekta och meningsfulla livet förverkligas. 

Många utopister bär på drömmen om ett bekvämt och behagligt liv utan några som 

helst begränsningar. I skildringarna av det utopiska tillståndet finns bland annat 

föreställningen om att människors alla materiella behov blir tillfredsställda. 

I rekryteringsvideor talas det inte så sällan om att man i Daesh/ISkontrollerade 

områden slipper exponeras för all den dekadens som människor konfronteras med 

under sin vardag i västerländska samhällen eller i muslimska länder som styrs av 

icke renläriga muslimer som har avvikit från islams sanna anda. Man talar om av

saknaden av sedlighetsgränser och normlöshet i dessa samhällen. I ISkontrollerade 

områden dominerar däremot tydliga moraliska parametrar och strikta dagliga ruti

ner. IS:s rekryterare lockar unga etniska svenskar, som konverterat till den extrema 

formen av islam – salafism och wahabbism – eller unga muslimska kvinnor och 

män med berättelser om exemplariska enhetssamhällen som har rensats från allt 

som är fördärvligt. De förleds att vara med och uppoffra sig själva för att försvara 

dessa territorier samt expandera dess herravälde till nya områden. I Daesh/IS pro

paganda svartmålas existerande samhällsformer som fördärvade samhällen som 

saknar samhörighet med den utopiska guldålder som de idylliserar och det utopiska 

samhällsideal som de är i färd med att skapa. Daesh/ISkontrollerade territorier 

skildras följaktligen som områden som har avlägsnats på allt som kan hota det uto
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piska enhetssamhället. Dit hör dels västmakternas politiska, ekonomiska och socio

kulturella hegemoni som utpekas som en av orsakerna bakom muslimernas främsta 

problem allt sedan den nya ordningen som grundlades genom SykesPicot avtalet 

1916 då Frankrike och England ritade om kartan i Mellanöstern och Nordafrika och 

den amerikanska invasionen av Irak 2003 då sunniter i Irak förlorade sin makt till 

förmån för en shialedd regering i Bagdad. Daesh/ISkontrollerade territorier sägs 

också vara rensade på muslimska minoriteter som shiiter, som stämplas som avfäl

lingar, yazidier, kristna och sedesfördärvande kommersiell reklam, historiska mo

nument och fornminnen som klassas som oislamiska etc. 

Frågan är hur man ska förstå dessa föreställningar. Ska man bara avfärda de män

niskor som ansluter sig till sådana sekter eller lockas av deras locktoner som gal

ningar och virrpannor? Handlar det om människor som avskyr moderniteten och 

dess ambition att befria människan från traditionens och religionens band? Rör det 

sig om en kamp mellan modernitetens frihetliga och individcentrerade perspektiv 

och religiös kollektivism? Eller handlar det om människor – besvikna över sin egen 

situation och djupt upprörda över tillståndet i världen – som söker lösningen i att 

förändra världen på ett radikalt sätt?

Det råder inget tvivel om att Daesh/IS och likasinnade sekter företräder ytterst de

struktiva föreställningar. Deras bokstavstro och traditionsbundenhet går stick i stäv 

med modernitetens frihetsanspråk. De företräder en rigid värdekonservatism och 

förordar lydnad och blind respekt för auktoriteter istället för fritt och kritiskt tänkan

de. Med facit i hand kan vi också konstatera att de som ansluter sig till Daesh/IS och 

liknande sekter, förförda av deras anspråk på den absoluta sanningen begår oerhörda 

brott. Det rör sig om kriminella handlingar som ligger i paritet med sådana illdåd 

som Hitler, Stalin och Pol Pot m.fl. begick mot mänskligheten. I det avseendet finns 

det inget försvar för deras handlingar. Frågan är således inte huruvida det går eller 

inte går att försvara eller ursäkta deras handlingar. Det handlar snarare om hur vi ska 

förstå dessa unga människors världsbild som drivs av en religiös färgad utopism som 

intalar de att deras brott mot alla etiska konventioner och principer är legitima. 

Trots sin fientlighet med modernitetens mjuka aspekter drar sig inte Daesh/IS från 

att ta hjälp av hypermodern teknologi för att sprida sitt budskap. Man använder sig 
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av senaste psykologiska och socialpsykologiska modeller för att marknadsföra sin 

ideologi. Daesh/IS manar unga människor med hög utbildning runt om i världen att 

ansluta sig till sekten för att hjälpa till att bygga upp det utopiska samhällsideal som 

man kämpar för. Denna appell riktas framför allt till unga läkare, ingenjörer, IT 

kunnigt folk, filmmakare, unga med hög kunskapsnivå i diverse områden som estetik 

och grafisk design osv. I stället för att fastna i debatten huruvida Daesh/IS är pro eller 

kontra modernitet är det en annan fråga som känns mer aktuell, nämligen vad det 

är som gör att unga människor låter sig lockas av deras föreställningar. Vad får dem 

att begå eller blunda för de mest omänskliga och bestialiska handlingar som Daesh/

IS begår? Handlar det uteslutande om religiös fanatism och ett fatalistiskt tänkesätt? 

Är det längtan efter ett idealsamhälle som är den stora attraktionskraften? Vad är det 

för sociala, politiska, kulturella och ekonomiska faktorer som står bakom detta? Kan 

en sådan sak som misslyckad integration, socialt utanförskap och avsaknad av social 

samhörighetskänsla bland unga människor i europeiska förorter och miljonprogram 

ha bidragit till eller banat vägen för unga människor att ansluta sig till terrorsekter 

som Daesh/IS? Kan individers eller gruppers misslyckade identitetsarbete och ma

joritetssamhällets ständiga påhopp, hån och avvisande av identiteter ha bidragit till 

denna process? Är det möjligt att förklara lockelsen för det alternativ som Daesh/IS 

utgör i ljuset av de svåra bakslag som drabbade folkresningarna i Mellanöstern och 

Nordafrika efter den arabiska våren? Kan det vara så att desillusionerade unga, som 

knöt stora förhoppningar till den arabiska våren, tolkar bakslagen för 2010talets 

folkresningar, som den demokratiska modellens totala kollaps och ser på Daesh/

IS som det enda handlingskraftiga alternativet för att åstadkomma förändringar i 

regionen?

Det är alldeles uppenbart att det inte bara finns en förklaring. Denna text kommer 

inte att svara på alla dessa frågor. Startpunkten är snarare att problematiken är ett 

resultat av samverkan mellan en mängd olika faktorer. Denna text begränsar sig till 

en aspekt som rör sig kring de utopiska föreställningarnas attraktionskraft. 

Utopier – drömmen om det perfekta samhället

Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv kan utopiska föreställningar om välfungerande 

idealsamhällen och civilisationer långt tillbaka i mänsklighetens historia. Redan på 
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600talet f. Kr. talade den grekiske diktaren Hesiodos om en guldålder då människor 

levde i gemenskap och harmoni. Han talar om denna era som en tid av materiellt 

överflöd och en tid då människor inte inkräktade på varandras rättigheter. Denna 

idealbild ställde han mot sin samtid, som han beskrev som en konfliktfylld era, en 

järnålder, som var rena motsatsen till guldåldern.1 

I kristen kontext placeras det utopiska idealsamhället bortom denna världen. I 

 Johannesevangeliet beskrivs den heliga staden som en ny värld som ligger bortom 

tiden. Augustinus talar om det jordiska livet som någonting långt ifrån idealet. 

I muslimsk kontext är skildringarna av tillståndet i paradiset av liknande karak

tär. Det förlovade idealtillståndet finns bortom tiden. Paradiset framställs som den 

högsta njutningens förlovade rike.2 Om man ska försöka placera dessa verser och 

uttalanden i en historisk kontext kan man konstatera att de härstammar från den 

allra tidiga perioden i islams historia. Dessa verser, som av rationalistiskt inriktade 

teologer har tolkats på ett metaforiskt sätt, anses ha syftat till att ingjuta hopp om ett 

bättre liv bland människor som var under hård press från sin omgivning som be

kämpade den nya tron/religionen. Oavsett hur dessa har tolkats och hur man skulle 

kunna se på de utifrån ett idé och religionshistoriskt perspektiv kan vi konstatera 

att det inte bara är i Koranen och religionsstiftaren Muhammeds uttalanden som vi 

möter sådana föreställningar. 

Föreställningarna om det utopiska samhället begränsas emellertid inte till tillstån

det i paradiset. Redan tidigt framträdde muslimska tänkare som gav uttryck för 

utopiska idealsamhällen som skulle förverkligas redan under jordelivet. I den shii

tiska idétraditionen möter vi föreställningen om den tolfte imamen alMahdi som 

beskrivs som en frälsare som räddar världen från ondska och inrättar en rättvis 

värld där fred och säkerhet råder. Dessa idéer kunde slå rot bland människor som 

var förföljda och under stark press från de sunnitiska makthavarnas sida. Föreställ

1 Ambjörnsson 2004:13. 
2 Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare 
fylld ur en ren källa, [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, och frukter 
av alla slag som de önskar, och köttet av den fågel som de har lust till. Och deras sällskap är mörk
ögda, oskuldsfulla unga kvinnor [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal. 
[Sådana är] deras belöningar! Där ska de inte lyssna till tomt och meningslöst tal och ord som 
inbjuder till synd. Överallt hörs bara: ”Fred! Fred [vare med er]!” Koranen, 56:1726.
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ningarna om det perfekta idealsamhället som dessutom var möjligt att förverkliga 

under jordelivet upplevde en renässans under modern tid. Under 1800talet och i 

början av 1900talet framträdde en rad muslimska tänkare som hade det gemen

samt att de tecknade bilden av ett islamiskt idealsamhälle vars förlaga påstods ha 

funnits under islams begynnelse. 

En förklaring till denna utveckling var att ett flertal muslimska länder under denna 

period styrdes av europeiska kolonialmakter. Européerna hade starkt grepp om det 

politiska livet, ekonomin och de sociala och kulturella utbuden. Detta gav upphov 

till en kraftfull reaktion. Till sin hjälp hade kolonialmakterna en kulturell och poli

tisk eurofil elit som förordade en total underkastelse och en allomfattande anpass

ning till europeisk livsstil, identitet och traditioner. De förordade ett assimilations

krav som innebar att allt som tillhörde den egna kulturen framställdes som gammalt 

och passerat. Mot dessa fanns de krafter som motsatte sig assimilationskravet och 

värnade om den egna kulturella och historiska identiteten. Assimilationskravet sågs 

som en total kapitulation. Istället för det förordades en integrationspolitik som inne

bar ett varsamt närmande till Europa och moderniteten. Det fanns också de krafter 

som motsatte sig allt som kom från Europa.

Början av 1900talet och framför allt mellankrigstiden var assimilationsföre

språkarnas storhetstid. Makthavare i muslimska länder gav efter för assimilations

kravet från kolonialmakter och den eurofila eliten på hemmaplan. Detta sammanföll 

med det osmanska rikets sammanbrott efter första världskriget. Det var då Mellan

österns och Nordafrikas karta ritades om av segerherrarna England och Frankrike 

i enlighet med SykesPicot avtalet. Nya stater och nationer som var lapptäcken av 

olika etniska och religiösa grupperingar skapades. De nya statsbildningarna och 

 deras misslyckade försök att driva assimilationsmålet bäddade i sin tur för kraftiga 

bakslag. 

Det var under dessa omständigheter som muslimska tänkare, såväl sunniter som 

shiiter, i Mellanöstern, Nordafrika och även den indiska subkontinenten sökte rädd

ningen för muslimska nationer i en total uppgörelse med den rådande ordningen 

och europeiska kolonialmakter. Det rörde sig om en uppgörelse som skulle utmyn

na i inrättandet av ett bättre samhälle grundat på visioner av ett tänkt muslimskt 
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idealsamhälle som hade funnits någon gång under islams historia. Vägen till detta 

idealtillstånd gick genom införande av islamisk lagstiftning. Dessa visioner hade 

starka utopiska inslag. De hämtades från en idylliserad bild av islams allra tidigaste 

historia. Uppfattningarna om när detta exemplariska samhälle existerade varierade 

bland olika grupper. Medan en del talade om en period som inföll under profe

ten Muhammeds levnads tid och två generationer därefter vidgade andra grupper 

denna era till att omfatta den islamiska civilisationens storhetstid som inföll under 

700talet och 1200talet. En central tanke var att detta idealsamhälle var möjlig att 

förverkliga. Förespråkarna för denna idéströmning anklagade muslimer i allmän

het och muslimska makthavare i synnerhet för att ha avvikit från de principer och 

traditioner som lade grunden för denna guldålder. Denna långa era av avvikelse 

skulle ses som en tid då muslimerna hade kommit bort från sitt ursprung. Målet var 

att muslimer skulle kapa bandet med denna långa era av villfarelse. De skulle istället 

söka sig tillbaka till ursprunget och återgå till det gyllene inledningsskedet i islams 

historia genom att rekonstruera det i nuet. På så sätt skulle de kunna råda bot på alla 

problem och tillkortakommandena i muslimska länder.

Att gå tillbaka till ursprunget

I början av 1900talet framträdde en rad muslimska tänkare som var inspirerade 

av denna idylliska bild av ett mönstersamhälle under islams begynnelse. Gemen

samt för dessa var att de ville förändra muslimska länder från grunden. De  använde 

denna idealbild som en kontrast till förhållandena i muslimska länder som led av 

svåra strukturella kriser. De muslimska tänkarnas kritik riktades inte bara mot kolo

nialmakter och sekulära diktaturer i muslimska länder. De var lika kritiska mot de 

officiella och traditionella företrädarna för islam. Muslimska brödraskapet, som 

grundades 1928, var skoningslös i sin kritik mot sunniislams främsta lärosäte al

Azhar som anklagades för att sysselsätta sig med antikvarisk verksamhet. Kritiken 

gick ut på att denna traditionstyngda institutions verksamhet saknade beröring med 

de muslimska samhällenas egentliga problem.

Muslimska tänkare hade konfronterats med europeiskt tankegods och en rad nya 

fenomen som förknippades med det moderna Europa. Dit hörde fenomen som 

medborgerliga fri och rättigheter, allmänna och fria val, parlamentarism, konsti
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tutionellt styre, politiska partier, etc. Frågan som många av dessa tänkare ställdes 

inför var hur de skulle förhålla sig till de två olika sidorna av det moderna Europa. 

Å den ena sidan hade de att hantera kolonialmakterna och deras exploatering av 

muslimska länder samt deras begränsningar av muslimernas grundläggande fri 

och rättigheter. Å den andra sidan skulle de ta ställning till de politiska och sociala 

reformer som trots allt hade sitt ursprung i Europa. 

Det faktum att muslimska tänkare agerade inom en kontext där det förväntades 

av dem att verka mot kolonialmakterna och det som allmänt gick under benäm

ningen främlingsvälde gjorde att förhållandet till Europa till en början dominerades 

av konfrontation. Vi ser otaliga uppror mot kolonialmakterna i muslimskt domi

nerade områden. Då framträdde en rad karismatiska upprorsledare som förde en 

ojämn kamp mot kolonialmakternas moderna arméer. Dessa uppror kvästes snabbt. 

I  nästa fas framträdde muslimska tänkare som trots sin motvilja mot kolonialmak

terna inte avvisade allt som kom från Europa. Man medgav att muslimska länder 

hade  drabbats av stagnation och tillbakagång inom en rad olika områden. En väg 

ur dessa kriser var reformer vars förlaga hämtades från Europa. För att genomföra 

dessa reformer krävdes nytänkande. 

Det intressanta hos denna grupp var att de inte övergav islam. Förändringar skulle 

genomföras inom ramen för islam. Samma sak som under århundraden hade hållit 

muslimer och muslimska samhällen tillbaka, drivit de mot stagnation och omöjlig

gjort utveckling och modernisering skulle nu användas för att bana väg för någon

ting nytt, det vill säga modernisering och reformer. Dessa muslimska nytänkare, 

som exempelvis den indiske Sir Sayyid Ahmad Khan (1817–1899), välkomnade de 

friheter som förknippades med Europa och moderniteten. Han tillhörde den grupp 

muslimska tänkare som genom en nytolkning av islams urkunder ville motarbeta 

de traditionalistiska tolkningarna av islam och samtidigt med detta skapa harmoni 

mellan islam och modernitet genom att lämna plats för individuella och medbor

gerliga fri och rättigheter.3 

Den kraftiga kritik som riktades mot klassiska islamiska institutioner hämtade viss 

inspiration från europeiskt tankegods. Man förhöll sig dock på ett selektivt sätt till  

 
3 Ahmad Khan, ”Lecture on Islam”, i Donohue & Esposito 2007:42.
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detta tankegods. Varje närmande skulle ske genom en förankring i islam. Ett exem

pel är synen på den parlamentariska styrelseformen. Den kunde man acceptera med 

hänvisning till förekomsten av begreppet rådslag i Koranen och i profetens tradition. 

Muslimska brödraskapets grundare Hassan alBanna (19061949) ansåg exempel

vis att statsmakten skulle utses genom allmänna val, vilket enligt honom låg i linje 

med tidig islamisk tradition. Han hänvisar till proceduren som föregick valet av 

de rättledda kaliferna, vilka efterträdde profeten Muhammed. Dessa hade utsetts 

 genom rådslag och allmänheten var delaktiga i detta arbete. Med hänvisning till den 

tidiga islamiska traditionen understryker han att ledarna ska vara ansvariga inför 

den muslimska församlingen. Allmänheten ska med andra ord kunna kräva ansvar 

av sina utvalda ledare.4 

Ett annat exempel är den muslimska tänkaren Mawlana Abul ’Ala Mawdoudi (1903

1979) som grundade Jama’at Islami, Islamiska sällskapet, på den indiska subkon

tinenten. Han talade om en ”teodemokratisk” styrelseform där folkets vilja är un

derställd den gudomliga viljan. Denna styrelseform framhålls av honom som ett 

bättre alternativ än den västerländska modellen då den gudomliga lagen står som en 

garant för att folkviljan inte skenar i väg, så som det har gjort i väst. Teodemokratin 

är, enligt Mawdudi, också bättre än ett rent teokratiskt system där samhället styrs av 

de rättslärda.5 

En central tanke som tog form hos dessa tänkare var att man skulle lämna plats 

för nya tolkningar. Enligt denna uppfattning var det just förnyelse som var förut

sättningen för att åstadkomma en grundläggande förändring i muslimska länder. 

Tanken var att man skulle nytolka islams urkunder för att den vägen skapa harmoni 

mellan islam och de sociala och politiska reformer som förknippades med det 

moderna Europa. Genom dessa nytolkningar skulle man förändra situationen i 

muslimska länder och få bukt med stagnationen och det politiska förtrycket. 

1800talet var en tid då många muslimska tänkare som hade siktet inställt på  någon 

form av förnyelse trädde fram. Det var idén om förnyelse som drev tänkare som 

Jamal aldin alAfghani (1838–1897) som slog fast att islam var förenlig med kon

4 Mitchell 1969:230242.
5 Esposito 2001:200201.



22

stitutionalism.6 Under andra halvan av 1800talet fördes en intensiv debatt mel

lan prokonstitutionella och antikonstitutionella krafter i muslimska länder. Trots 

sin övertygelse om att konstitutionalism och folkstyre ligger i islams väsen var al 

Afghani en av de främsta kritikerna av den engelska kolonialmakten. Den engelska 

kolonialförvaltningen stämplade honom som en upprorsmakare och en uppviglare 

och såg till att han utvisades ur ett flertal muslimska länder. 

Att skapa en ny ordning

Den islamiska reformrörelse som formades kring 1800talets slut och 1900talets 

början var multipolär. En del av dess företrädare bekämpade främlingsväldet. De 

opponerade sig mot kolonialmakternas herravälde över muslimska länder. Kampen 

riktades i lika hög grad mot de enväldiga makthavarna i muslimska länder och bris

ten på politiska fri och rättigheter, utbredd korruption, avsaknad av socialt skydds

nät och en rad andra strukturella brister i dessa länder. 

Kritiken var lika hård mot de officiella muslimska företrädarna. Detta var framför 

allt tydligt inom sunniislam, som av tradition inte manade till kamp mot sittande 

muslimska makthavare. Inom shiaislam såg man alltid på de världsliga makt havarna 

som illegitima. Den klassiska linjen inom sunniislam var att man skulle lyda de som 

satt vid makten oavsett hur de hade tagit över makten och frånsett hur renläriga de 

var. Många av dessa tänkare motiverade sin ståndpunkt med hänvisning till Koranen: 

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndig

het och ansvar anförtrotts.7 

För många av de klassiska sunnitiska tänkarna var revolt mot sittande makthavare lik

tydigt med att mana till kaos och oordning. Teologen alGhazali (10581111) varnade 

för kaos och pöbelns grymheter när svärden härskar i ett laglöst tillstånd som följer 

 efter folkliga uppror.8 Den salafistiska idétraditionens främste företrädare teologen Ibn 

Taimiyya (1263–1328) fanns också bland dem som försvarade denna uppfattning.9 

 
6 Tabatabai 1991:259.  
7 Koranen 4:59.
8 alGhazali 1988:148. 
9 Ibn Taimiyya 1969:1623.
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Oviljan att resa sig mot sittande makthavare lämnade i början av 1900talet plats för 

idén om att den enda lösningen var skapa en nyordning i muslimska länder. Medan 

en grupp tänkare såg lösningen i konstitutionellt styre ville andra skapa nyord ningen 

efter en modell vars förlaga hämtades från islams tidiga historia. Dessa tänkare ville 

återgå till en konstruerad bild av islams begynnelse. Centralt i denna idéströmning 

var att den enda lösningen till de politiska, sociala, ekonomiska och strukturella 

missförhållandena i muslimska länder var att återskapa det idealsamhälle som an

sågs ha funnits i islams begynnelse. Även bland dessa tänkare var kritiken mot de 

etablerade islamiska institutionerna kraftig. Det muslimska etablissemanget ankla

gades för att ha brutit mot den urislamiska modellen som fanns under profetens 

era och de två generationerna efter honom. De klassiska institutionerna och deras 

företrädare anklagades för att ha avvikit från islams ursprung och i stället ägnat sig 

åt vidskepligheter. 

Den nya idéströmningen vilade på en idealisering av islams tidiga historia. De ut

gick från föreställningen att allt var bättre förr. Deras fokus låg på den korta perio

den i islams tidiga historia. Till skillnad från de klassiska islamiska institutionerna 

som manade till underkastelse skulle man resa sig mot makthavarna. 

Det är viktigt att notera att utvecklingen under slutet av 1800talet och början av 

1900talet pekar på två skilda riktningar. Å den ena sidan fanns de som ville åstad

komma förändringar genom en modernisering av tolkningen av islams urkunder. 

De ville bana väg för införande av konstitutionell styrelseform och såg politiska 

reformer och parlamentarism som det optimala sättet att bryta mot de klassiska 

och stelbenta tolkningarna av islam. Å den andra sidan fanns dem som gick åt ett 

helt motsatt håll. Denna grupp sökte svaret på problemen i muslimska länder i en 

bokstavs tolkning och en återgång till den idylliserade bilden av förhållanden i  islams 

begynnelse. 

Centralt för båda grupperna var att båda protesterade mot rådande förhållanden 

och båda sade sig inspireras av islams tidiga historia och den anda som dominerade 

den perioden. I praktiken gick de skilda vägar. Denna skiljelinje består än idag. Å 

den ena sidan finns muslimska nytänkare och reformister som vill bygga broar mel

lan islam och demokrati och respekten för mänskliga rättigheter och å den andra 
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sidan bokstavstrogna salafister som ser den enda lösningen i en rekonstruktion av 

islams begynnande era. 

En av de tänkare som har inspirerat en rad muslimska tänkare och aktivister åt ett 

salafistiskt håll är teologen Rashid Rida (18651935), som var verksam i Syrien och 

Egypten. Han ansåg att en återgång till islams tidiga era innebar att man skulle in

rätta en islamisk stat, ett kalifat, som skulle ledas av religiösa ledare och rättslärda. 

Detta arbete skulle starta genom att ifrågasätta de klassiska islamiska institutionerna 

och deras företrädare som hade vilselett den muslimska allmänheten från den ur

sprungliga islam. Man skulle börja med att avlägsna allt historiskt ”damm” och vid

skepelse som hade tyngt ner de klassiska företrädarnas tolkningar av islam. 

Rashid Rida ansåg att det var möjligt för de rättslärda att göra nya tolkningar med 

hänsyn bland annat till allmänintresset. Detta var ett område som de traditionella 

rättslärda hade försummat, enligt Rida.10

Till skillnad från den grupp muslimska tänkare som under slutet av 1800talet för

ordade den konstitutionella modellen som en optimal styrelseform i muslimska län

der fann Rashid Rida och hans meningsfränder sin förebild i islam. Målet för dessa 

var en återgång till islams ursprung och till Koranen. I Koranen fanns svaren på alla 

frågor som man kunde ställa. Islam innehöll svaren på alla frågor. Det var denna 

uppfattning som slog fast devisen ”Islam är vägen och Koranen är vår konstitution”. 

Till detta ska också läggas att dessa tänkare utvecklade en allt mer oförsonlig syn på 

väst och Europa. Rashid Rida slog fast att europeiska kolonialmakter med England 

i spetsen skulle betraktas som islams svurna fiender.11 Denna uppfattning fick fot

fäste i muslimska länder till stor del beroende på kolonialmakternas och andra väst

makters nära samarbete med diktaturer i muslimska länder och deras systematiska 

kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Under den första halvan av 1900taet framträder ett flertal sunnitiska och shiitiska 

tänkare som reagerade mot en traditionell och dogmatisk tolkning av islam. Dessa 

tolkningar stämplades som irrelevanta och därmed ovidkommande för att hantera 

de sociala förändringar som svepte över muslimska länder till följd av modernite

10 Kerr 1966:190. 
11 Rida 1926:47. 
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tens globalisering. De var dock inte eniga i sin opposition mot den klassiska tolk

ningen av islam och hur hoten mot islam skulle avvärjas. En viktig skiljelinje gällde 

hur moderniseringen skulle hanteras. Ett förslag gick ut på att man skulle försöka 

skapa harmoni mellan tolkningen av islam och de förändrade sociala strukturerna 

och den modernitet som i allt större skala omfattade muslimska samhällen. Detta 

skulle ske genom en process som tog sin avstamp i en reformprocess som utmana

de den klassiska tolkningstraditionen. Mot detta stod förslaget att ersätta såväl den 

klassiska tolkningen som det moderna samhället med en islamisering vars förlaga 

hämtades från en föreställd vision av islams begynnande era. 

Laïcité och aggressiv nationalism som substitut till islam

Förutom hotet från främmande makter pekade man på sekulariseringen som den 

största faran som hotade islam från grunden. Denna uppfattning hade blivit aktuell 

i en rad muslimska länder där statsmakterna hade drivit igenom en mycket aggres

siv form av statligt sanktionerad religionsfientlig (islamfientlig) sekularisering som 

hämtade sina förebilder från den franska modellen för sekularisering, laïcité. Enligt 

denna modell framställdes islam och modernitet som två oförenliga entiteter. Ett 

par illustrativa exempel är mellankrigstidens statligt sanktionerade sekulariserings

kampanjer i Turkiet och dåvarande Persien. 

Reaktionerna mot de påtvingade sekulariseringsprojekten lät inte vänta på sig. De 

kraftiga reaktionerna mot den stark antireligiösa sekulariseringen berodde också på 

de nya förhållanden som härskade i muslimska länder. I den sunnidominerade de

len uppfattades det osmanska rikets undergång och upplösningen av kalifatet som 

en stor kris. Upplösningen av kalifatet tolkades som avsaknad av ett samlat ledar

skap. Även om det osmanska riket under sin sista period inte levde upp till någon 

ledarskapsroll värt namnet kom dess formella avskaffande att skapa ett vakuum som 

behövde fyllas. 

Ännu ett problem var den växande nationalismen runt om i muslimska länder. De 

statligt understödda formerna av nationalism som svepte över ett flertal muslimska 

länder under första halvan av 1900talet uppfattades av muslimska företrädare som 

ytterligare ett angrepp på islam. De nya nationalistiska strömningarna användes 
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av makthavarna i muslimska länder som ett substitut till islam som skulle fylla 

funktionen som den nya grunden för människors identitet. Nationalismen 

marknadsfördes dessutom som en ädlare identitetsgrund, som påstods vara av 

mer genuin karaktär än islam. I de statliga kampanjerna ibland annat Persien och 

Turkiet framställdes islam som en semitisk religion som saknade samhörighet med 

den nationella karaktären hos befolkningen. 

De nationalchauvinistiska angreppen sågs som allvarliga hot mot islam. Både sunni

muslimska och shiamuslimska tänkare föreslog metoder för att möta hoten. En tan

ke som slog rot var att man skulle möta hoten med inrättande av nya styrelseformer 

vars förebild hämtades från islams tidiga historia. En återgång till islam framställdes 

som en reorganisering av samhället enligt islamiska lagar. Det var en omdaning 

som omfattade politikens, ekonomins, juridikens, kulturens och de sociala relatio

nernas områden. Det var enbart en återgång till islams ursprung som kunde göra 

muslimska länder immuna mot främmande makter och deras politiska och militära 

hegemoni, den kulturella alienationen samt de statligt påtvingade sekulariserings 

och nationalismkampanjerna. 

Även här möter vi en mångfald av åsikter. Från salafistiskt håll tolkades idén om en 

islamisering som ett återinförande av kalifatet. Det fanns också sunnitiska tänkare 

som inte ville gå så lång utan såg på islamiska lagar som inspirationskälla för att stå 

emot de hot som riktades mot den muslimska identiteten. 

En av de sunnitiska tänkare som på ett tidigt stadium introducerade idén om in

rättande av ett nytt kalifat, var den tidigare nämnde Rashid Rida. Han lyfte fram 

behovet av inrättandet av ett nytt kalifat som ett substitut till det osmanska kalifatet 

i Istanbul eftersom han inte erkände det som någon livskraftig statsform. I början av 

1920talet då det osmanska riket hade reducerats till Turkiet efter första världskriget 

resonerade Rashid Rida om den optimala platsen för det nya kalifatet. Han ansåg 

att varken Istanbul eller den plats där islams främsta helgedomar finns (nuvarande 

Saudiarabien) var lämpliga som det nya kalifatets centrum. Han utpekade staden 

Mosul i det av britterna nybildade staten Irak som det nya kalifatets huvudstad.12 

12 Kungariket Irak bildades 1921 av britterna genom en sammanslagning av tre gamla osmanska 
provinser; Mosul, Bagdad och Basra. 
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Rashid Rida ansåg att Mosul (vars namn betyder platsen för sammankomst och 

försoning) var en stad som härbärgerade olika etniska grupper samt diverse isla

miska rättsskolor och av det skälet var lämplig som det nya kalifatets huvudort. 

Staden representerade i hans tankevärld skärningspunkten mellan olika intressen, 

etniska och konfessionella grupperingar som rymdes under hans tilltänkta kali

fats paraply. Detta eftersom staden var en miniatyr av de muslimska grupper och 

riktningar som fanns i regionen. Rashid Ridas tilltänkta kalifat var av ”ekumenisk” 

karaktär som skulle inrymma alla sorter och riktningar. Drygt 90 år senare intog 

terror sekten Daesh/IS staden Mosul och det var där som sektledaren Abu Bakr al

Baghdadi kungjorde inrättandet av det nya övernationella kalifatet som underkände 

de nations gränser som hade ritats av kolonialmakter och utropade sig själv som den 

nye kalifen. 

Bland shiitiska tänkare var idén om ett återinförande av kalifatet inte så lockande. 

Shiiterna har genom historien haft mycket negativa erfarenheter av kalifatet som 

styrelseform. Ayatolla Khomeinis (19021989) doktrin om den rättslärdes styre 

var en politisk styrelseform som hämtade inspiration från idén om en återgång till 

 islams ursprung. Hans politiska ideal var anpassade efter shiitiska teologiska och 

politiska idétraditioner. I likhet med den sunnitiska modellen skulle inrättandet av 

en islamisk styrelseform leda till ett idealsamhälle. Inspirerad av denna utopiska 

anda skrev Ayatolla Khomeini redan 1944 om sina visioner om ett islamiskt ideal

samhälle. Han skrev att i ett islamiskt samhälle skulle man bara efter ett par år kun

na avveckla polisväsendet och domstolarna. Detta beror på att ett samhälle byggt 

på islamiska lagar är så rättvist att grunden för brottslighet kommer att försvinna.13

Parallella modeller med inslag av utopism

Visionerna om det optimala och perfekta islamiska samhället som skulle förverk

ligas på jorden startade som en reaktion mot kolonialism, främlingsvälde och de 

angrepp som odemokratiska och tyranniska härskare riktade mot islam. Den var 

också en reaktion mot de klassiska islamiska institutionerna och deras företrädare. 

De anklagades för att omhulda traditionella uppfattningar och slentrianmässiga 

 sociala praktiker. Till en början fanns det utrymme för en tydlig reformistisk agenda  

 
13 Mousavi alKhomeini 1944: 202208.
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som gav utrymme för förnuftet och rationalistisk orienterade teologiska spörsmål, 

eftersom dessa ansågs vara förenlig med ijtihad, nytolkning, inom islam. Parallellt 

med detta växte en annan riktning fram som hade som mål att bygga upp ett uto

piskt samhälle vars förlaga hämtades från islams begynnelse. Till skillnad från den 

reforminriktade modellen grundades den senare på bokstavstro och lydnadsteologi 

som inte lämnade något större utrymme för ett kritiskt tänkande. 

De parallella idétraditionerna har tilltalat människor som varit på jakt efter lös

ningar på missförhållanden i muslimska länder. Många av de tankegångar vi möter 

bland dessa tänkare visar påfallande likheter med diverse ideologier här i väst. Här 

möter vi idéströmningar som prioriterade successiva reformer och andra som för

ordade holistiska samhällsförändringar och revolutioner. 

Utmärkande för dessa tänkare var att det inte gick att åstadkomma några föränd

ringar i muslimska länder utom genom en total och grundläggande omdaning. Det 

var enbart genom inrättande av en islamisk stat som hämtade sin legitimitet från 

Gud och religionen som man kunde lägga grunderna för ett idealsamhälle. Det var 

ett samhälle som genomsyrades av rättvisa och jämlikhet mellan människorna där 

det inte fanns några ekonomiska klyftor. Det var ett samhälle där privat ägande inte 

existerade. Den som hade en egendom hade i själva verket fått den av samhället som 

utsett denna privatperson som dess förvaltare. Ägarskap var, enligt den egyptiske 

tänkaren Sayyid Qutb (19061966), mer som en uppgift man hade blivit tilldelad 

snarare än att man i egenskap av privatperson ägde någonting. Egendomar och rike

domar tillhör samhället som i sin tur har fått de från Gud. Enligt Qutb är ingen 

 annan än Gud den verklige ägaren. 

Sådana tankegångar, hur radikala och till viss del vänstervridna de än må ha varit, 

kunde komma till uttryck i en miljö som gav utrymme för tänkandet och förnuftet. 

Det var en miljö som lämnade fältet öppet för diverse tankegångar att komma till 

tals och gav fritt spelrum åt ijtihad, nytänkande. Denna tradition hamnade dock i ett 

svårt trångmål åtminstone i den sunnitiska riktningen där ijtihad hamnade i baklås 

genom salafismens och bokstavstrons utbredning. 

Det är viktigt att notera att de islamiska proteströrelserna inte verkade i något 
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 vakuum. Tänkare som förfäktade sådana idéer möttes av massivt repression och 

 flera av dess främsta företrädare förföljdes, torterades och avrättades av statsmak

terna i muslimska länder. Den massiva repressionen ledde i sin tur till en radikalise

ring av proteströrelserna. Framstående företrädare för exempelvis Muslimska brö

draskapet i Egypten radikaliserades och blev allt mer politiskt kompromisslösa som 

en följd av den kompakta repressionen. Radikaliseringen ägde rum på bekostnad 

av den reformistiska inriktningen. Utvecklingen mot radikalisering har inte varit 

konstant. Muslimska brödraskapet i Egypten har under sin snart nittio år långa 

existens genomgått olika faser. De mest extrema elementen lämnade rörelsen efter 

att ledningen tog avstånd från den väpnade kampen. Parallellt med detta växte fram 

nya islamiska rörelser och partier i Tunisien (anNahda), Turkiet (AKP), Marocko 

(JDP) etcetera som valde att slå in på den demokratiska vägen.

Utvecklingen under de senaste åren är en ny fas i de moderna islamiska protest

rörelsernas historia. Framväxten av militanta grupper som exempelvis Daesh/IS kan 

ses mot denna bakgrund. Bland de faktorer som kan nämnas i detta sammanhang 

finns efterdyningarna av den amerikanska invasionen av Irak, bakslagen efter den 

arabi ska våren, militärkuppen mot den folkvalda regeringen i Egypten, som leddes 

av Muslimska brödraskapet, inbördeskriget i Syrien och Irak, centralmakternas kol

laps i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika, sekteristiskt våld och de regionala 

stormakters inblandning i utvecklingen i regionen. Sammantaget har dessa faktorer 

föranlett en förtroendekris för den demokratiska modellen. Tilliten till successiva 

reformer som hade bakats in i en del islamiska protest och reformrörelser sjönk till 

förmån för jihadistiska alternativ som nu presenterar sig som det enda slagkraftiga 

alternativet.

 

Islamiska proteströrelser som startade som en protest mot diverse missförhållanden 

i muslimska länder i början av förra seklet har under 2000talet fått lämna plats 

åt salafistiskt och jihadistiskt inspirerade rörelser. Detta beroende framför allt på 

att den reformistiska modellen tappade mark som en följd av diverse motgångar 

på de sociala, politiska, rättsliga, kulturella och ekonomiska områdena. De externa 

hindren som mötte förverkligandet av visionerna av ett islamiskt idealsamhälle fick 

sällskap av en rad interna problem. Det visade sig att de teologiska spörsmålen och 

de religiösa idealen inte alltid var förenliga med de världsliga realiteterna. De högt 
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uppställda idealen var allt för svåra att förverkliga i praktiken eftersom de inte tog 

sin avstamp i verkligheten.

De upprepade bakslagen banade istället vägen för en ny inriktning som förhärligar 

ett våldsideal genom sin uppmuntran till krig, våld och terrorism. Det är en rörelse 

som legitimerar sitt barbari och den besinningslösa våldsanvändningen med att det 

är enbart genom dessa metoder som man kan uppnå målet. En central strategi inom 

Daesh/IS är rädslans kultur. Syftet med den utstuderade och besinningslösa bruta

liteten är att skapa kaos och oordning som är vital för terrorsektens etablering och 

expandering. Denna rädslans kultur är ett effektivt vapen som Daesh/IS använder 

för att avskräcka sina motståndare. Metoden har visat sig vara ett framgångsrikt 

koncept. 

En av Daesh/IS främsta ideologer, irakiern Abu Bakr Naji, framhåller rädslans kul

tur och kaos som den allra viktigaste bryggan för etableringen av en ny era och ett 

nytt samhällssystem. Inspirerad av våldskulturen under den störtade irakiske dik

tatorn Saddam Husseins era beskriver Naji detaljerat hur de högt satta målen med 

detta nya idealsamhälle ska förverkligas.14

I den våldbejakande slavistiska och jihadistiska retoriken framställs det parlamen

tariska systemet och demokratin som sköra och osäkra och lätta att manipulera. 

Kännetecknande för denna idéströmning är att den inte lämnar något utrymme för 

nytänkande, ijtihad; rationalistisk teologi har lämnat plats för lydnadsteologi och 

bokstavstro. En teologisk tradition som har stärkt sin ställning i takt med de reform

inriktade islamiska proteströrelsernas misslyckanden. 

 

Det var många som knöt stora förhoppningar till folkresningarna och den arabiska 

våren i början av 2010talet. När dessa förhoppningar grusades på grund av splitt

ring, oenighet, ekonomisk kräftgång, uteblivna välfärdsreformer samt militärkup

per och inbördeskrig var det många som blev totalt desillusionerade. Det fanns dock 

dem som nu vände sig till det alternativ som höll fast vid drömmen om förverkli

gandet av det utopiska idealsamhället. Anledningarna till att människor ansluter sig 

till våldsbejakande terrorsekter som Daesh/IS är många. Drömmen om att förverk

14 Se vidare Abu Bakr Najis bok The Management of Savagery, The most critical stage through 
which the umma will pass.
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liga det utopiska idealsamhället kan emellertid vara ett starkt motiv hos människor 

som bär på det religiösa utopiska idealet. 

Populism som dragningskraft

Den våldsbejakande jihadismens attraktionskraft kan inte bara skyllas på yttre fak

torer. Lika stor betydelse har det idékomplex ur vilken våldsbejakande jihadistiska 

grupper har hämtat inspiration och näring ifrån. Det är hos den antirationalistiska 

salafistiska idétraditionen som vi möter en stark trängtan efter det föreställda uto

piska tillståndet. 

Denna idétradition har lätt att saluföra sitt budskap delvis tack vare den besvikelse 

och misströstan som idag finns bland många unga muslimer. Till detta ska läggas 

den skickliga marknadsföringen av budskapet via sociala medier som har lätt att nå 

den unga uppkopplade generationen. Ytterligare ett kännemärke för dessa grupper 

är deras populistiska drag. I likhet med populistiska partier här i väst presenterar de 

enkla lösningar på komplexa frågor. De målar inte bara fram bilden av ett utopiskt 

samhälle som ska ha funnits i islams tidiga historia, utan också vägen till återska

pandet av denna guldålder. Återskapandet av idealsamhället framställs som en rea

listisk målsättning som kan uppnås med enkla medel. 

Ytterligare ett populistiskt drag hos Daesh/IS är dess profil som en antietablisse

mangsrörelse. De vänder sig mot väst, muslimska stater och det religiösa/muslimska 

etablissemanget och dess traditionella institutioner. Ju mer västerländska och mus

limska stater och de klassiska islamiska institutionerna brännmärker Daesh/IS som 

oislamisk desto mer förstärker de sin position som det enda alternativet mot etablis

semanget. I det avseendet liknar de främlingsfientliga högerpopulistiska partier här 

i väst som också presenterar enkla lösningar och bygger hela sin profil på att vara 

mot etablissemanget. 

I sann populistisk anda säger man sig erbjuda hårt och effektivt motstånd. I  deras 

förenklade budskap finns inte någon plats för invecklade teoretiska resonemang 

som kan verka avskräckande för otåliga unga i muslimska länder och här i väst som 

är djupt upprörda över de missförhållandena i muslimska länder. Deras lösningar 
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framstår snarare som kraftfulla. De leder till snabba och effektiva resultat på mar

ken. Resultatredovisningen sker genom ett effektivt statsbyggnadsprojekt, ständigt 

nya erövringar av nya territorier, förstörande av kulturskatter, massavrättningar, 

spektakulära terrordåd långt utanför sina kärnområden och andra ”resoluta” hand

lingar. Deras avrättningsvideor sprider inte bara skräck och fasa. Omvärldens fördö

manden tolkas snarare som en bekräftelse på deras underdogposition. 

 

Daesh/IS vänder sig till unga människor här i väst som upplever en stark känsla 

av utanförskap och hemlöshet. Dess budskap om inrättande av ett utopiskt ideal

samhälle lockar de som känner sig exkluderade från de nationella gemen skaperna 

i västerländska samhällen dit de kommit som emigranter eller är födda och upp

vuxna i familjer som kommit som sådana. För dessa framstår Daesh/IS:s idyllise

rade enhetssamhälle som ett verkligt alternativ. Daesh/IS blir inte bara ett poli

tiskt alternativ som utmanar diktaturer i muslimska länder och supermakter. De 

är i lika hög grad ett socialt fenomen som svarar till den frustrerande känslan av 

utanförskap som unga människor burit med sig under lång tid. Genom att låta 

sig lockas av deras utopiska föreställningar inkluderas de i en ny gemenskap som 

erbjuder en ny identitet och en ny roll i livet och ett tydligt mål att sträva efter, 

nämligen förverkligandet av det utopiska samhället. Det är en ny identitet och en 

ny funktion som är helt skild från livet innan anslutningen. En anslutning till det 

statsbyggnadsprojekt som Daesh/IS är i färd med att bygga upp upplevs som in

körsporten till en ny gemenskap som låter dess medlemmar att känna sig delaktiga 

i de ”framgångar” som görs på slagfältet. För varje ”framgång” framstår förverk

ligandet av idealsamhället allt mer trovärdig. Detta arbete blir också en effektiv 

kanal varigenom de unga kan hämnas mot dem som uppfattades som orsaken till 

deras utanförskap och identitetslöshet. 

Det är emellertid inte bara framgångarna som är lockande. Ett effektivt sätt att locka 

den unge religiösa utopisten är att tala om för vederbörande hur lite de har bidra

git till förverkligandet av idealsamhället. Dessa sekter och organisationer vänder 

sig inte så sällan till unga människor som inte så sällan drivs av en djup besvikelse 

över sina egna misslyckanden i livet. Det kan röra sig om unga som inte lyckats leva 

upp till sina egna målsättningar eller familjens förväntningar. Det rör sig ofta om 

unga med ingen eller rudimentära kunskaper i islam som exponeras för upprörande 
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bilder av mänskligt lidande. De ungas besvikelse och upprördhet används mot de 

själva då de får veta att de inte gjort tillräckligt mycket för att motverka missförhål

landena. Istället för att ha hjälpt sina muslimska bröder och systrar har de levt i 

”synd” utan att tänka på de nödställda. När de unga hamnat i mentalt underläge får 

de veta att det finns en lösning för de ur deras syndfulla leverne. Lösningen går ut på 

att ansluta till gruppen och underställa sig dess vilja. En viktig tröskel att bemästra 

är att övertyga den enskilde individen att förminska sig själv och göra uppoffringar 

för en större sak som är densamma som sektens målsättningar. 

Centralt i den utopiska världsbilden är framställningen av nuet som någonting  totalt 

förkastligt samtidigt som den svunna guldåldern hyllas för dess förträfflighet. I detta 

ingår också framställningen av den gyllene framtiden och dess tillhörande ideal

samhälle som någonting exemplariskt. Rekryterna övertygas om att den idealiska 

framtiden håller på att förverkligas. Detta kräver dock att de är med och bidrar 

till att bekämpa och förgöra den genomgående negativa och dysfunktionella ord

ning som råder idag. I detta ingår också föreställningen att hur det än går är de 

 vinnare. Ifall de lyckas med sina uppdrag är de vinnare då de är med och bygger upp 

idealsamhället. Ifall de stupar kommer de att hamna i paradiset och få syndernas 

förlåtelse samtidigt som de kan njuta av obegränsade sexuella och andra köttsliga 

njutningar. 

Detta är ett budskap som har störst chans att tas emot med öppna armar hos en 

specifik grupp av individer. Det rör sig om människor hos vilka vi hittar en kombi

nation av en rad olika faktorer: djup frustration över egna misslyckanden, genuin 

upprördhet över orättvisor på lokal och global nivå, misstro mot det omgivande 

samhället och dess förmåga/vilja att göra någonting åt de upplevda och faktiska 

missförhållandena och orättvisorna, stor tillit till utopiska föreställningar etc. 

De utopiska förställningarna har sina rötter i en specifik teologisk/religiös tolk

ningstradition och världsbild, men de kan få fotfäste hos unga människor i en social 

och politisk kontext. Utan denna kontext framstår dessa förställningar som ovid

kommande. Antalet människor som lockas av Daesh/IS är ganska begränsat. I en 

opinionsundersökning som genomfördes bland 18000 informanter i 12 muslimska 

länder var det bara 11 procent som var positiva till Daesh/IS ideologi och dess me
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toder.15 Den destruktiva idétradition som Daesh/IS representerar kan vara lockande 

även framgent hos människor som är inbegripna i denna kombination av historiska, 

politiska, sociokulturella och ideologiska faktorer. 

15 Se vidare http://www.dw.com/fa-ir/یسراف-هلو-هچیود/s-9993

Informanterna i denna opinionsundersökning kom från följande arabiska länder: Algeriet, Egyp
ten, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marocko, Mauretanien, Palestina, Saudiarabien, Sudan och 
Tunisien. 
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Nya krigslagar?

Thomas Roth 

I juni 2015 debatterades behovet av ny lagstiftning för att få medel att hindra  svenska 

medborgare att delta i krig utomlands. Statsminister Fredrik Reinfeld uttalade sitt 

stöd för denna tanke och fick strax medhåll av nuvarande justitieministern  Morgan 

Johansson, då socialdemokraternas rättspolitiske talesman. Andra debattörer  talade 

om svårigheterna med en sådan lagstiftningsprocess. 

Historiskt sett har Sverige bara ett tydligt exempel på en sådan svensk lagstiftning 

och den gällde förbud för svenska medborgare att delta i Spanska inbördeskriget. 

Den svenska regeringen under PerAlbin Hansson lade fram lagen i februari 1937, 

kriget hade då pågått sedan juli året innan. Lagen antogs av riksdagen den 3 mars 

och kom att gälla till april 1939 då kriget avslutades. Lagen kriminaliserade svenska 

medborgares deltagande i kriget, liksom alla former av värvning. Straffpåföljden sat

tes till sex månaders fängelse. Regeringen lät också svenska pass bli ogiltiga för resor 

till Spanien och Marocko. Svenska fartyg fick heller inte ta med passagerare dit. Det 

blev också förbjudet att låta svenska sjömän gå iland i spanska hamnar och vederbö

rande fartygschef riskerade straffpåföljd om så skedde. Lagen byggde på en interna

tionell överenskommelse om nonintervention i kriget, tillkommet efter initiativ av 

Frankrikes regering i augusti 1936. Den franska regeringen fruktade en stor ström av 

spanienfrivilliga genom landet och den allmänna oro som kunde följa i hela Europa. 

Man räknar med att drygt 530 svenskar tjänstgjorde i uniform på regeringssidan 

medan 15 arbetade på ett krigssjukhus. Ett tjugotal svenskar slogs för nationalisterna, 

Francosidan. Vid hemkomsten blev dock ingen av dem ställd inför rätta. Regeringen 

beslutade nämligen om abolition, straffeftergift, för krigsdeltagandet.1 

När det gällde andra tillfällen, som Finska vinterkriget 193940, då omkring 8 000 

svenskar gick ut som frivilliga på finländsk sida, stiftades inga lagar. Däremot fick 

svenska officerare och andra befäl inte alltid tjänstledighet för att delta. Under  Andra 

världskriget förekom också att svenskar som rymt från inkallelse till militärtjänst

göring, för att till exempel ta värvning vid tyska SSförband, just dessa uppgick till 

1 Se ”Svenskar i krig” av Lars Gyllenhaal och Lennart Westerberg (Historiska media 2004)
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c:a 100 man, straffades för detta vid hemkomsten. Detta gällde oavsett på vilken 

sida eller i vilken typ av förband man hade tjänstgjort. Liknade förhållanden rådde 

under Första världskriget2. Svenska frivilliga förekom till exempel också på dansk 

sida under Andra slesvigska kriget 1864.

Går man ännu längre tillbaka i historien finner man att den svenska krigsmakten 

i regel så positivt på utrikes militärtjänst som betraktades som en slags förkovran i 

tjänsten, i alla fall gällde detta officerare. Det fanns gott om svenska sådana i utrikes 

tjänst under 16, 17 och 1800talen. Det ledde ofta till befordran vid hemkom

sten och under till exempel 1700talet var det vanligt att svenska sjöofficerare gick 

i utländsk tjänst, främst brittisk, under tid då den svenska flottan inte var rustad. 

Under samma tid fanns det till och med ett franskt regemente, Royal Suédois, med 

svensk officerskår. Ofta bar regementschefen namnet von Fersen. Regementet upp

löstes vid revolutionen 1789. Uppskattningen gällde givetvis inte om man gick i 

tjänst hos fienden. Det finns få exempel på detta men ett är Johann Patkul, livländsk 

adelsman och svensk undersåte. Han var först svensk officer men gick under Stora 

Nordiska kriget både i sachsisk och i rysk tjänst. Han utlämnades dock efter fre

den i Altranstädt 1707 och blev levade rådbråkad, steglad och halshuggen, ett av de 

mycket få exemplen på sådan straffverkställighet i svensk historia.

Den gällande svenska lagstiftningen innehåller två kapitel i brottsbalken som kallas 

för krigslagarna. Det är 21 kapitlet som behandlar brott av krigsmän, alltså soldater 

och 22 kapitlet som behandlar landsförräderi. De innehåller i stort sett det som 

herrar Reinfeldt och Johansson efterfrågat i den ovannämnda debatten, men gäller 

alltså endast när riket är i krig. Svenska medborgare kan däremot dömas för hand

lingar begångna utomlands om de är att betrakta som brott mot svensk lag vilket 

har använts vid det uppmärksammade målet i Göteborgs tingsrätt i december 2015. 

Åtalet gällde brott som hade begåtts i Syrien av svenska medborgare som stridit för 

Islamiska staten. De lagrum som åberopades var 2 paragrafen 1 och 2 stycket samt 3 

paragrafen 1 punkten i lagen om straff mot terroristbrott (2003:148). De båda första 

lagrummen lyder som följer.

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 paragrafen, om gär

ningen allvarligt kan skada en stat [...] och avsikten med gärningen är att 1. injaga 
2 ibid
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allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp 2. otillbörligen tvinga 

offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta 

en åtgärd.

Det tredje lagrummet lyder: Följande gärningar utgör terroristbrott under de förut

sättningar som anges i 2 paragrafen i denna lag: 1. mord, 3 kap. 1 paragrafen brotts

balken.

Målet är, föga överraskande, överklagat och det återstår att se om lagen är tillämplig 

på den uppkomna situationen. Det kan komma att krävas ett avgörande i Högsta 

domstolen för att fastställa denna lagtillämpning. Om så inte bedöms vara fallet, det 

vill säga att lagen inte är tillämplig, kan man fråga sig hur en lagstiftnings process 

skulle se ut? Skulle en sådan lag innehålla listor över vilka tänkbara politiska grup

peringar eller länder man inte fick engagera sig i eller skulle någon form av allmänt 

förbud råda, likt Spanienlagen från 1930talet? Och hur skulle man bedöma ett poli

tiskt läge som ännu inte uppstått vid lagens fastställande. En genomarbetad lagstift

ning skulle vara mycket svår att åstadkomma. 

En annan oro som framskymtat är rädslan för en brutalisering av samhället och ökat 

terroristhot. Det handlar om rädslan för att fanatiska ISanhängare fortsätter sin 

våldsutövning när och om de återvänder till Sverige. Eftersom en sådan situation är 

relativt ny så finns det historiskt sett inte många exempel på sådana handlingar, men 

vi vet att detta tidigare inte har varit något stort problem i Sverige. Svenska  Waffen 

SSfrivilliga fortsatte inte att begå brott mot mänskligheten efter sin hemkomst,  vilket 

bland andra Heléne Lööw har konstaterat i sin bok ”Nazismen i Sverige 1924–1979” 

(Ordfront förlag 2004). Vid Historiska institutionen vid Lunds universitet bedrevs 

för en del år sedan forskning om huruvida det svenska deltagandet i 30åriga kriget 

ledde till en ökad mängd våldsbrott i hemlandet men inte heller här kunde man 

påvisa några avgörande bevis för att så skulle ha varit fallet. Inom parantes sagt kan 

en förklaring vara att det under senare delen av detta krig var ytterst få soldater av 

svensk nationalitet som verkligen stred under svenskt befäl så källmaterialet måste 

betraktas som ytterst tunt. Vad vi däremot vet från svenska förbands utlandstjänst 

under senare år är att det finns risk för posttraumatiska problem om hemska upp

levelser inte bearbetas efter hemkomsten. Att en svensk Mudjahedinkrigare skulle 
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uppsöka den psykiatriska öppenvården vid hemkomsten förefaller mig dock inte 

särskilt troligt, vilket i och för sig skulle kunna medföra problem för omgivningen. 

Om den sittande koalitionsregeringen verkligen avser att införa en lagstiftning mot 

utländskt krigsdeltagande avundas jag inte de jurister vid Justitiedepartementet som 

skulle få den arbetsuppgiften. Låt oss därför hoppas att lagen 2003:148 om straff för 

terroristbrott verkligen bedöms vara tillämplig.
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Terrorist- och hatbrott – en översikt 

Anna Jonsson Cornell

1. Introduktion

När övergår ett hatbrott, eller annan typ av våldsdåd, till att bli ett terroristbrott? 

Bakgrunden är bland annat mordet av en vuxen och ett barn i en skola i Trollhättan 

den 22 oktober 2015. Den misstänkte mördaren som själv avled efter att ha skjutits 

av polis vid gripandet har lämnat efter sig bevis som talar för att attacken är utförd av 

politiska motiv och att offren har valts ut efter etnisk tillhörighet och hudfärg. Tidigt 

konstaterade polisen att brottet utgör ett hatbrott, men eftersom gärningsmannen 

är död lades utredningen ner och frågan kommer inte att prövas av domstol. Denna 

typ av våldsdåd kan även anses vara en attack på det fria och öppna samhället, och i 

förlängningen på en demokratisk ordning som avser att skydda alla människor lika 

värde. Frågan ställdes varför brottet inte utreds som ett terroristbrott.1 Under 2015 

och 2106 har vi också sett flera brandattentat mot asylboenden runt om i landet. 

Flera av dessa misstänks ha skett med politiska motiv som utgångspunkt och med 

syftet att skapa oro och rädsla i samhället. Att ytterligare ett syfte skulle kunna vara 

att söka påverka den svenska opinionen och migrationspolitiken är inte långsökt. Är 

dessa handlingar att betrakta som terroristbrott i lagens mening? 

En utmaning vad gäller terroristbrott är att det finns en divergens mellan gemene 

mans förståelse av terrorism och vilka handlingar som bör betraktas som terrorist

brott, å ena sidan, samt vad som i lagens mening är ett terroristbrott å andra sidan. 

Samma problematik finns vad gäller skillnaden mellan hatbrott som samhälls

företeelsen å ena sidan, och som rättsligt begrepp å den andra sidan.  Problemet 

grundar sig delvis i att enskilda individer och grupper i samhället har ett legitimt 

behov av att få bekräftat att de har utsatts för brott på grund av t ex. ras, religion,  eller 

sexuell identitet. Det kan också finnas skäl att sända ett tydligt budskap att staten 

tar allvarlig och systemhotande brottslighet på allvar, så som terroristbrott. Till 

detta måste läggas rättssystemets grundvalar så som rättssäkerhet, legalitet, höga 

beviskrav i brottmål, grundlagsskyddad åsikts och föreningsfrihet osv. som gör att 

1 Se t ex. SvD, Säpo: Inte ett terrorbrott, http://www.svd.se/trollhattansapospanarefterefterfol
jare/om/skoldadetitrollhattan, 20151023. 
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den rättsliga regleringen och det rättsliga efterspelet kan bli komplicerat. Så uppstår 

luckan mellan allmänhetens förståelse av hat och terroristbrott och den rättsliga 

definitionen. 

Båda begrepp har det gemensamt att de syftar till att motverka och bekämpa hot mot 

den demokratiska ordningen, grundläggande fri och rättigheter inklusive allas lika 

värde, samt hot mot de institutioner som har till sin primära uppgift att värna dessa 

grundläggande värden (statsskicket brett definierat inklusive lagstiftaren, regering, 

rättsvårdande myndighet, försvaret osv.). Bekämpandet av såväl terroristbrott som 

hatbrott är grundläggande för att motverka rasism, våldsbejakande extremism och 

systemhotande brottslighet så som dessa begrepp har definierats i svenskt offentligt 

tryck, dvs. offentliga utredningar, underlagsrapporter från säkerhetspolisen och 

förarbeten. Bara ett av begreppen definieras i lag dock – terroristbrottet. Så låt oss 

börja med frågan vad är ett terroristbrott i lagens mening? 

2. Terrorism i lagens mening

Bestämmelser i svensk lagstiftning om terroristbrott och brott med anknytning till 

terrorism finns i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (terroristbrottslagen), 

lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av

seende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet samt lagen (2002:444) 

om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansierings

lagen). Dessa lagar kommer här att behandlas i den givna ordningen med syftet 

att bringa klarhet i hur lagarna förhåller sig till varandra och påpeka vissa tillämp

ningssvårigheter. Lagstiftningen på detta område är både fragmenterad och kompli

cerad.2 

2.1 Terroristbrott

Sedan 2003 har vi en svensk lag om straff för terroristbrott (2003:148). Regeringen 

bedömde att det behövdes ett särskilt brott i form av terroristbrott för att genomföra 

Europeiska unionens rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 

(2002/475/RIF), samt för att signalera att ett terroristbrott är att betrakta som all

2 Se SOU 2016:8 om ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som inte 
kommer inte att behandlas närmare här pga. utrymmesskäl. 



41

varligare än t ex. mord, grov misshandel och mordbrand i sig självt.3 Med anledning 

av detta ska lagen tolkas mot bakgrund av rambeslutet, dess beaktandesatser samt 

Rådets protokoll från när rambeslutet antogs. Artikel 1.2 och beaktandesats nr 10 

hänvisar till skyddet för mänskliga fri och rättigheter enligt EKMR och EUstadgan 

och konstaterar att inget i rambeslutet får tolkas som att dess syfte är att begränsa 

grundläggande fri och rättigheter. Detta innebär bland annat att rambeslutet och 

därmed den svenska lagen har ett mycket begränsat tillämpningsområde i det att de 

enbart är tillämpliga på handlingar som utgör hot mot ett demokratiskt samhälle.4 

De gärningar som kan utgöra terroristbrott enligt rambeslutet och svensk lag är 

 redan kriminaliserade och inkluderar t ex. mord, grov misshandel, människorov, 

kapning och spridande av gift, 3 § lag om straff för terroristbrott. För att en gär

ning ska falla inom lagens tillämpningsområde krävs att det är fråga om allvarliga 

angrepp som syftar till att rasera grundläggande principer som rättsstatlighet och 

demokrati, i.e. systemhotande om man så vill. Såväl EU:s rambeslut som det sär

skilda rådsuttalandet enligt förarbetet till lagen ska utgöra tolkningsdata.5 I dessa 

uttrycks särskilt att ”handlingar som begås av motståndsrörelser som i diktatoriska 

eller totalitära stater eller styrelseskick arbetar för införande eller återupprättande 

av ett demokratiskt samhällsskick” inte ska betraktas som terroristbrott. Med det 

dock inte sagt att de ska vara straffria. Det betyder enbart att de inte ska betraktas 

som terroristbrott. Som konkret exempel nämns handlingar genomförda av mot

ståndsrörelserna under Nazitysklands ockupation. Vidare faller inte handlingar som 

betraktas som utövandet av åsiktsfriheten under lagens tillämpningsområde, som 

exempel nämns olika former av civil olydnad som i sig kan vara straffbara men inte 

som terroristbrott.6 Rambeslutet inkluderar inte väpnade styrkornas verksamhet 

under en väpnad konflikt enligt definition i internationell humanitär rätt och inte 

heller en stats väpnade styrkors verksamhet när de utövar sina officiella uppgifter, i 

den mån dessa regleras av andra regler i internationell lagstiftning. Det krävs inte att 

en gärningsman tillhör en terroristgrupp för att terroristbrott i lagens mening ska 

anses föreligga.7 

3 Prop. 2002/03:38 s. 3940. 
4 Prop. 2002/03:38 s. 35. 
5 Prop. 2002/03:38 s. 62, 85.
6 Prop. 2002/03:38 s. 61, 62, 85.
7 Prop. 2002/03:38.
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Regeringen är tydlig med terroristbrottets signalvärde, ”Att bli dömd för terrorist

brott torde nämligen, enligt regeringens uppfattning, medföra att gärningsmannen 

i fråga riskerar att stämplas som farlig för allmän säkerhet.”8, vilket föranledde en 

uppräkning av vilka brott som kan utgöra terroristbrott. Lagen kritiserades av flera 

remissinstanser för att vara för oklart formulerad och vag, vilket ansågs kunna bidra 

till en alltför extensiv användning av terroristbrottet. Man hänvisade även till lega

litetsprincipen och vikten av att straffbara gärningar är tydligt definierade i själva 

lagen. Det senare avsåg framför allt det objektiva rekvisitet allvarlig skada.9 För att 

det ska vara fråga om terroristbrott i lagens mening krävs att någon av de i 2 § lag om 

straff för terroristbrott uppräknade straffbara gärningarna är för handen, t ex. mord, 

människorov, och mordbrand.10 Därutöver ska såväl ett objektivt som det subjek

tivt rekvisit vara uppfyllt. Detta menade regeringen, skulle säkerställa en restriktiv 

 tillämpning av lagen. 

Det objektiva rekvisitet innebär att en gärning genom sin art ska kunna allvarligt 

 skada en stat eller en mellanstatlig organisation som t ex. EU, Europarådet eller 

FN.11 Syftet med detta rekvisit är att säkerställa en restriktiv tillämpning av terro

ristbrott  enbart mycket allvarliga gärningar kan anses skada en stat eller en mel

lanstatlig organisation.12 Fokus ligger på den abstrakta faran hos gärningen. Allvar

lig skada innebär enligt författningskommentaren att en svår påfrestning på en stat 

eller mellanstatlig organisation uppstår. Fokus ligger inte bara på grunderna och 

formerna för statsskicket och rättsordningen, även skada på allmänintresse eller all

varliga störningar i en stats samhällsfunktioner eller försörjningsmöjligheter omfat

tas. Även en gärning som riktar sig mot en enskild individ kan anses utgöra allvarlig 

fara mot en stat eller mellanfolklig organisation, t ex. om mord, kidnappning eller 

allvarligt hot mot enskilda beslutsfattare.13

Det subjektiva rekvisitet innebär att avsikten, dvs. det direkta uppsåtet, med gär

8 Prop. 2002/03:38 s. 58.
9 Prop. 2002/03:38 s. 59.
10 Även försök, stämpling eller förberedelse till terroristbrott, samt medverkan, är straffbelagt, se 
para 4. 
11 I rambeslutet nämns internationella organisationer. I lagen avses dock internationella orga
nisationer som har samma skyddsvärde som en stat, därav används terminologin mellanstatlig 
organisation istället. Prop. 2002/03:38 s. 86.
12 Prop. 2002/03:38 s. 58.
13 Prop. 2002/03:38 s. 8687.
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ningen ska vara att:

1. injaga allvarliga fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att 

vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionel

la, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisa

tion.   

Den avsedda effekten behöver inte ha uppnåtts, det är tillräckligt att åklagaren kan 

bevisa det fanns ett direkt uppsåt i förhållande till den avsedda effekten.14 Svenska 

domstolars jurisdiktion är enligt svensk rätt bred och gör det möjlighet att åtala för 

terroristbrott begångna utomlands. 

Terroristbrottlagen har i skrivande stund inte genererat särskilt många domar. I ett 

fall från 2011 friade Hovrätten för Västra Sverige två personer som tidigare dömts 

av tingsrätten till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott. Hovrätten fann 

att åklagaren inte hade styrkt sina gärningspåståenden och de åtalade friades efter 

en sedvanlig bevisvärdering.15 I ett fall från 2005 dömde Svea hovrätt två åtalade 

till fängelse för bl. a. förberedelse till terroristbrott vad avsåg överförelse av 20 000 

dollar. Pengar hade skickats till Ansar alIslam /Ansar alSunna i Irak även efter att 

nämnda organisationer tagit på sig ansvar för terrordåd i Irak. För att handlingen 

ska vara att bedöma som förberedelse till terroristbrott krävs att åklagaren kan be

visa att pengarna är överförda. Såväl det objektiva som det subjektiva destabilise

ringsrekvisitet ansågs vara uppfyllt.16 

I en dom 2006 fann Svea Hovrätt att kasta molotvcocktails mot en vallokal inte föll 

under terroristbrottlagens tillämpningsområde. Hovrätten ansåg att det subjektiva 

rekvisitet var uppfyllt, men att det objektiva rekvisitet inte kunde anses uppfyllt, 

dvs. gärningen skulle inte kunna allvarligt skada staten. Hovrätten konstaterade 

att mordbrand i en vallokal typiskt sett kunna vara en brottstyp som uppfyller det 

objektiva rekvisitet, men att omständigheterna i det konkreta fallet måste beaktas. 

Försöket att anlägga branden ägde rum nattetid, vilket skulle tala för att avsikten 

14 Prop. 2002/03:38 s. 87.
15 HovR B 464510. 
16 HovR B 368705.
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inte var att människor skulle komma till skada. Det var en separat handling som 

inte ingick i en större plan att skrämma folk från att rösta. Dessutom var flera av 

brandbomberna inte apterade. Detta i ljuset av att det objektiva rekvisitet ska ges en 

restriktiv tolkning enligt förarbetena föranledde Hovrätten att ändra tingsrättens 

dom och döma till ansvar för försök till och medhjälp till försök till mordbrand 

istället för brott mot lagen om straff för terroristbrott.17 

På senare tid har två domar om terroristbrott meddelats. Den 14 december 2015 

dömdes två män födda 1983 respektive 1985 till livstids fängelse för terroristbrott 

begånget i Syrien enligt 2 § p. 1 och 3 § p.1 lag om straff för terroristbrott.18 Brotts

gärningen har bestått av mord med avsikten allvarligt skada en stat, i detta fall  Syrien, 

och att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller en befolkningsgrupp. Tings

rätten gjorde bedömningen att männen inte kan anses tillhöra en väpnad grupp i 

enlighet med de krav som internationell rätt uppställer. Hovrätten delade denna 

bedömning. Ingen av de två männen utförde den dödande handlingen men ansågs 

ha en roll som påminner om befäl och bedömdes därför som gärningsmän till mor

den. De bestämde bl a. vad som skulle ske under själva händelseförloppet samt hur 

detta skulle förevigas i filmerna. Den forensiska bevisning mot männen, som bestod 

av bilder och filmer, var stark. Det är männens uttalande före och efter avrättning

arna som gör att brottet utgör ett terroristbrott. Syftet var att sprida filmerna för 

att sprida skräck och fruktan bland dem som inte anses tillhöra ”den rätta läran”. 

En sammantagen bedömning gjorde att tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och 

att gärningarna därmed var att betraktas som terroristbrott. I mars 2016 fastställde 

Västra Hovrätten Tingsrättens dom vad gäller skuldfrågan och påföljd.19 Vad gäller 

det objektiva rekvisitet och den abstrakta faran skriver Hovrätten:

I det här fallet är det fråga om filmade mord som utförts och arrangerats på ett 

sådant sätt som skapar fruktan hos andra människor att samma sak kan hända 

dem. Filmerna innehåller också budskap med denna innebörd och uppma

ningar att kriga mot de som inte har samma åsikt. Sådana gärningar kan sägas 

skada det väsentliga samhällsintresse som handlar om att värna ett öppet och 

säkert samhälle. Enligt hovrätten spelar det ingen roll att filmerna från mor

17 HovR B 567306.
18 B 908615
19 B530615. 



45

den möjligen inte har spridits. Gärningarna är alltså sådana att de allvarligt 

kan skada staten i fråga och hör därigenom till de mycket allvarliga brott som 

straffbestämmelsen om terroristbrott tar sikte på.20

Den 2 juni 2016 dömdes en man född 1995 till fem års fängelse av Attunda tingsrätt 

för förberedelse till terroristbrott.21 Tingsrätten gjorde bedömningen att det objek

tiva skaderekvisitet var uppfyllt eftersom ett fullbordat bombdåd skulle allvarligt 

skada staten Sverige. Om en bomb gick av i Sverige och detta uttryckligen skedde i 

IS namn så är detta kombinerat med den konkreta skadan i samband med bomben 

tillräckligt för att utgöra ett hot mot det öppna och säkra samhället genom att skapa 

allmän oro otrygghet. Tingsrätten gjorde även bedömningen att den tilltalade haft 

ett direkt uppsåt att injaga fruktan hos befolkningen eller del därav. Därmed är det 

objektiva och ett av de subjektiva rekvisiten uppfyllda och straffansvar för förbere

delse till terroristbrott för handen. Åklagaren hade även åberopat att den tilltalade 

hade uppsåt att destabilisera grundläggande strukturer i Sverige, i detta fall i form 

av ett angrepp på religionsfriheten. Tingsrätten kommer till slutsatsen att det inte är 

bevisat att syftet med ett attentat skulle vara att allvarligt destabilisera eller förstöra 

grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer, så 

som rättsväsendet, viktiga industrier och sjukvårdsinstitutioner i Sverige. Det fanns 

inte bevis för att dessa utgjorde en måltavla (jfr domen angående brandbomb mot 

vallokal som ansågs utgöra en sådan grundläggande samhällsstruktur). Detta till

sammans med att lag om straffansvar för terroristbrott enligt förarbetena ska tolkas 

restriktivt föranledde tingsrätten att dra slutsatsen att destabiliseringsrekvisitet inte 

var uppfyllt. 

Sammanfattningsvis, vad gäller terroristbrott kan vi konstatera att det finns en 

 definition i lag, att rekvisiten anses svårtolkade, och att brottet föranleder svåra 

bevis frågor, såväl vad gäller bevissäkring som bevisvärdering. Dessutom ska brot

tet tolkas restriktivt vilket framgår tydligt av förarbetena. Vad gäller domstolarnas 

bedömning av det objektiva kriteriet så har videor med publika avrättningar i  Syrien 

samt införskaffande av material för att tillverka en bomb för ett attentat i IS namn 

ansetts utgöra sådana handlingar som till sin art utgör ett allvarligt hot mot en stat 

eller en mellanstatlig organisation, medan en brandbomb inkastad i en vallokal 

20 ibid., s. 6. 
21 B 54616
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natte tid inte ansågs utgöra en sådan allvarlig handling när de konkreta omständig

heterna tagits i beaktande.  Remissinstansernas farhågor om en bred tillämpning av 

lagen har således än så länge inte infriats. 

2.2 Rekrytering och utbildning 

Den andra lagen av relevans för bekämpning av terrorism är lagen om straff för of

fentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan 

särskilt allvarliga brottslighet (2010:299), den så kallade rekryteringslagen. Enligt 

3 § döms den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker 

förleda till särskilt allvarlig brottslighet till fängelse i högst två år (offentlig uppma

ning). Den som rekryterar annan att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig 

brottslighet i fall som inte faller under 3 § (rekrytering) döms till fängelse i högst två 

år enligt 4 § rekryteringslagen. Straffregleringen avser inte att träffa handlingar som 

avser allmän värvning av annan till en viss gruppering eftersom det är i svensk rätt 

inte kriminaliserat att tillhöra en viss grupp eller organisation.22 Direkt uppsåt krävs 

vad gäller rekryteringen. Brottet avser att förmå en viss person eller en begränsad 

personkrets att begå särskilt allvarliga brott.23 Straffbestämmelsen är inte nationellt 

begränsad vilket innebär att den avsedda brottsligheten kan förövas utomlands eller 

mot utländska intressen. 

Rekryteringslagen 5 § reglerar frågan om ansvar vid utbildning vad gäller tillverk

ning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga 

ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet, eller 

om andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål. Regle

ringen tar sikte på instruktioner om tillverkning eller användning av sprängämnen 

och andra vapen i syfte att begå eller bidra till terroristbrott med vetskap om att den 

vunna förmågan är avsedd att användas för detta ändamål.24 Med instruktioner avses 

normalt att det är fråga om kunskaper som inte är enkelt tillgängliga för envar. För 

straffansvar räcker att någon har försökt att meddela instruktioner. Det krävs inte att 

instruktionerna har mottagits om det finns en vetskap om att instruktionerna är av

sedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Med vetskap menas att avsända

22 Prop. 2009/10:78 s. 45.
23 Prop. 2009/10:78 s. 60.
24 Prop. 2009/10:78 s. 46.
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ren har insett att den som utbildas avser att använda sin kunskap för att begå särskilt 

allvarliga brott. Inte heller denna straffbestämmelse är nationellt begränsad.25 Vad 

som utgör särskilt allvarlig brottslighet enligt rekryteringslagen avgörs av dess 2 § 

som bland annat hänvisar till 2 § i terroristbrottslagen. 

I slutet på oktober 2015 väcktes åtal vid Attunda tingsrätt mot en rysk medbor

gare bosatt i Sverige. Personen i fråga är misstänkt för uppmaning, rekrytering och 

utbildning till terroristbrott för instruktioner om tillverkning och användning av 

sprängmedel meddelade till den misstänktes son.26 

2.3 Finansieringslagen 

Den tredje och sista lagen att behandlas av relevans för bekämpning av terrorism 

som ska behandlas i denna uppsats är lagen (2002:444) om straff för finansiering av 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). 

Med särskilt allvarlig brottslighet avses bl a. terroristbrott enligt 2 § lagen om straff 

för terroristbrott, se 2 § 2 p. finansieringslagen. Straffbestämmelsen är inte nationellt 

begränsad. Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan 

egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd 

att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet, t ex terroristbrott kan dömas 

till fängelse i högst 2 år, eller högst 6 år om brottet anses som grovt. För ansvar 

krävs att den som tillhandahåller, samlar eller tar emot in pengar gör det med syfte 

eller vetskap om att de ska användas för särskilt allvarlig brottslighet.27 Det krävs 

inte uppsåt till en specifik handling utan det räcker att uppsåt finns för att en sådan  

handling förr eller senare ska äga rum.28 Finansieringslagen tillämpades i det ovan 

nämnda fallet om insamling av pengar till en terroristorganisation i norra Irak.29 

25 Prop. 2009/10:78 s. 61.
26 I februari 2016 ställdes den planerade huvudförhandlingen in pga. att ny bevisning lämnats in 
av åklagaren. I september 2016 är en ny tid för huvudförhandlingen ännu inte bestämd, B 435215. 
27 Se HD Ö 386/14 som gällde ett utlämningsärende. Fråga var om dubbel straffbarhet förelåg. 
Personen i fråga hade tillhandahållit ekonomiskt stöd till PKK. HD konstaterade att utredningen 
inte kunde visa att AA hade det uppsåt som finansieringslagen kräver. 
28 Se B 805606. Malmö TR fann att åklagaren inte hade bevisat att insamlade medel till fyra 
organisationer på Västbanken och Gaza innebar finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Åkla
garen hade inte enligt TR styrkt att syftet med insamlingen och överlämnandet av medel var att 
de skulle användas för särskilt allvarlig brottslighet eller att den åtalade hade vetskap om att så var 
fallet. 
29 HovR B 368705.
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De tilltalade dömdes av Hovrätten för att ha tagit emot 115 000 dollar avsedda för 

 Ansar alIslam och att avsikten var att pengarna skulle användas för att begå all

varlig brottslighet. Brotten ansågs utgöra led i en verksamhet som bedrivits i större 

omfattning bedömdes därför som grova.

Enligt den nya 3 § 1 st. 2 p. kan ansvar uppstå även för den som samlar in, tillhanda

håller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas 

eller med vetskap om att den är avsedd att användas av en person eller en samman

slutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till 

försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Bestämmel

sen i denna punkt kan tolkas som att det är straffbart att finansiera en terrorist eller 

terroristorganisation oavsett syftet med finansiering. Det krävs ingen koppling till 

en särskild terroristhandling. Vidare krävs inte heller pengarna är avsedda för sär

skilt allvarlig brottslighet som terroristhandlingar. Det räcker att pengarna används 

av en person eller grupp som begår terroristhandlingar, inklusive försök, stämpling, 

förberedelse eller medverkan. Det krävs inte heller att en sådan gärning är pågå

ende. Den kan redan ha skett eller ligga i framtiden. Dock krävs det att den person 

 eller grupp som tar emot pengarna kan knytas till straffbara gärningar.30 Kravet på 

att den som finansierar i vart fall har vetskap om vem egendomen är avsedd att an

vändas av innebär att han eller hon ska ha kännedom om de faktiska omständighe

terna avseende personens eller sammanslutningens förehavanden. Exempelvis kan 

den som finansierar känna till att en person eller sammanslutning av personer har 

tagit på sig och utfört ett terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet eller 

har kommit överens om eller förbereder sådan brottslighet. Åklagaren måste bevisa 

att givaren har kännedom om mottagarens karaktär samt att mottagaren faktiskt är 

en sådan person eller sammanslutning som kan komma att utföra eller har utfört 

terrorist brott. Det är inte i sig självt tillräckligt att en sådan person eller samman

slutning finns upptagen på en sanktionslista. Underrättelseinformation kan ligga 

till grund för en bedömning.31 Straffansvaret avser endast rättsstridiga handlingar 

vilket innebär att överlämnande av egendom med stöd av lag eller annars av tving

ande skäl inte omfattas. Utanför det straffbara området faller socialförsäkringsför

måner, utbetalning av försäkringsersättning, betalning av leverans av varor samt 

30 Prop. 2015/16:78 s. 67 ff. 
31 Prop. 2015/16:78 s. 6768. 



49

skälig lön.32 Finansiering av så kallade terrorismresor är särskilt reglerad i 3 a § fi

nansieringslagen. 

Remissinstanserna framförde betydande kritik mot den nya punkten i § 3. Starkast 

samsyn fanns vad gäller den bristfälliga definitionen av terroristbrott, samt vilka 

organisationer som kan vara att bedöma som terroristorganisationer. Flera instanser 

ansåg att regleringen var så bristfällig att legalitetsprincipen inte kan anses upp

fylld.33 Regeringen delade inte denna farhåga och hänvisade till FATF:s definition 

av terrorist och terroristorganisation samt terrorismrambeslutets definition.34 För 

svenskt vidkommande innebär detta att en terrorist är den som gör sig skyldig till 

terroristbrott enligt lagen om straffansvar för terroristbrott, och en terroristorgani

sation är en grupp av personer som gör sig skyldiga till sådana handlingar, förutsatt 

att gruppen är strukturerad, inrättad för viss tid och bestående av mer än två perso

ner som agerar i samförstånd för att begå terroristbrott.35 

Avslutningsvis kan konstateras att arvsynden i form av vad som av många anses 

vara en svårbedömd definition av vad som utgör terroristbrott enligt 2 § terrorist

brottlagen får konsekvenser för en konstitutionellrättslig analys och bedömning 

av rekryterings och finansieringslagen. Vad gäller finansieringslagen konstaterar 

regeringen att regleringen i 3 § 1 st. 2 p. inte avser att begränsa lovlig verksam

het och föreningsfriheten så som den skyddas av regeringsformen därmed inte har 

inskränks eftersom rättighetsskyddet i regeringsformen inte omfattar olovlig verk

samhet. Uppenbarligen innebär denna typ av argument att man ägnar sig åt ett 

cirkel argument: om något enligt svensk straffrätt är straffbelagt eller annars kan an

ses vara ett icke önskvärt beteende så faller det inte inom grundlagens skydd. Denna 

metod för grundlagstolkning med fokus på negativt definierade rättigheter öppnar 

otvivelaktigt ett stort handlingsutrymme för lagstiftaren. Detta är av betydelse efter

som föreningsfriheten enligt regeringsformen 2 kap 24 § enbart kan begränsas då 

det handlar om föreningar av militär natur eller sammanslutningar som ägnar sig åt 

förföljelse av folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller liknande. Skulle 

lagstiftaren komma fram till att det finns en grundlagsskyddad föreningsfrihet i  

 
32 ibid., s. 68.
33 ibid., s. 47.
34 ibid. 49.
35 ibid. 
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detta fall skulle lagen onekligen vara grundlagsstridig. Men enligt den (negativa) 

grundlagstolkning som förespråkas i förarbetena så kan man alltså redan på defi

nitionsstadiet komma fram till att det inte föreligger en rättighet och således har en 

rättighetsbegränsning inte ägt rum.36 Regeringen menar att finansieringslagen inte 

avser att reglera lovlig verksamhet och på så sätt bortdefinieras grundlagsskyddet. 

Regeringen gör därutöver en slags (indirekt) proportionalitetsbedömning i förarbe

tena när den konstaterar att: 

det i och för sig är tänkbart att en straffrättslig reglering som tar sikte på att för

hindra finansiering av bl.a. en sådan sammanslutning som avses kan försvåra 

en organisations möjligheter att samtidigt bedriva lovlig verksamhet, exempel

vis i form av skolor eller sjukhus. En sådan tänkbar effekt av regleringen kan 

dock enligt regeringens uppfattning inte sägas vara en sådan begränsning av 

föreningsfriheten som utgör ett naturligt led i straffregleringen.

Inte heller kan det anses vara fråga om en effekt som indirekt påverkar rätten 

till fri åsiktsbildning eller något annat av de syften som regeringsformens be

stämmelser om föreningsfrihet ska tillgodose.37

Även om man inte delar regeringens proportionalitetsbedömning så är det välkom

met att en sådan görs och explicit redovisas. 

3. Hatbrott

Hatbrottet är ett motivdrivet brott och i svensk lag hanteras detta i form av en straff

skärpningsregel, BrB 29 kap 2 § 7. Det finns ingen legaldefinition av hatbrott. Alla 

typer av brott kan ha tillägget hatbrott förutsatt att ett motiv för brottet har varit att 

kränka en person eller en grupp pga. ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning eller liknande omständigheter, BrB 29:2, 7. 

Den beskrivning av hatbrott som Polisen, Åklagarmyndigheten och Brå har enats 

kring är den som kan utläsas från regleringen av hets mot folkgrupp och olaga dis

36 För liknande argument gällande grundlagsskyddet för religionsfrihet se Victoria Enqvist, Reli-
gionsfrihetens rättsliga ramar, IUSTUS, 2013. 
37 Prop. 2015/16:78 s. 56. 
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kriminering (BrB 16:8, 9) samt och BrB 29:2 7.38

Enligt en tillsyn genomförd av RPS under 2013 framgick det att de styrdoku

ment som reglerar Polisens verksamhet inte benämner hatbrott som ett prioriterat 

 område, vilket har inneburit att de flesta polismyndigheter inte har lyft fram hat

brottsarbetet i verksamhetsplaner och andra styrdokument, Stockholm och Malmö 

undantaget.39  I revisionen konstaterades att hatbrott inte nämndes in polisens över

gripande styrdokument fram tom 2012, samt att hatbrott senast nämndes i ett reg

leringsbrev 2007.40 Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att den politiska 

styrningen av vilka prioriteringar som bör göras av Polismyndigheterna vad gäller 

hatbrott fram tom. 2014 då ett regeringsuppdrag kom var svag. I mars 2014 fick 

Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att bl a. verka för en enhetlig praktisk 

tillämpning av begreppet hatbrott inom och mellan berörda myndigheter, dvs. Poli

sen, Åklagarmyndigheten och Brå.41  Uppdraget återrapporterades den 27 februari 

2015. Av regleringsbrevet 2015 framgår att regeringen avser att återkomma angå

ende hur arbetet med att bekämpa hatbrott bör stärkas efter att återrapporteringens 

slutsatser har behandlats.42 

I återrapporten har Polisen själv identifierat avsaknaden av riktlinjer och strategisk 

styrning som den största utmaningen i polisens arbete mot hatbrott. Det är slående 

att de hatbrottsmarkeringar som görs vid en brottsanmälan inte automatiskt följer 

med i den fortsatta ärendehanteringen, samt att de markeringar som görs ofta är 

felaktiga. 

Det är också slående att det finns en tydlig skillnad mellan de polismyndigheter som 

ingått i en hatbrottsgrupp eller har haft särskilda hatbrottsutredare å ena sidan, och 

de myndigheter som inte haft någon hatbrottskompetens alls.43 

För att straffskärpningsregeln ska kunna användas vid åtal måste hatbrottsmotivet 
38 Återredovisning av regeringsuppdraget beträffande hatbrott, Polisen, 20150227, s. 13. 
39 Inspektion av polismyndigheternas förmåga att upptäcka och utreda hatbrott, Tillsynsrapport 
2013:4, Rikspolisstyrelsen, s. 3. 
40 Inspektion av polismyndigheternas förmåga att upptäcka och utreda hatbrott, Tillsynsrapport 
2013:4, Rikspolisstyrelsen, s. 10. 
41 Ju2014/1684/PO.
42 Ju2014/7348/PO.
43 Återredovisning av regeringsuppdraget beträffande hatbrott, Polisen, 20150227, s. 78. 
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kunna styrkas. Skulle hatbrottsmotivet klarna först efter att åklagare övertagit ut

redningen kan denne göra ett tillägg till åtalet alternativt tillbakavisa ärendet för 

ytterligare utredningsåtgärder. Man undrar ju hur ofta detta sker. Domstolarna tar 

inte upp kränkande motiv ex officio. Domstolarna är i regel mycket korta i sin argu

mentation för och ev. emot straffskärpning.44   Det finns mycket få domar i vilka 

domstolen explicit hänvisar till straffskärpningsregeln. 

Ett exempel på straffskärpning med hänvisning till rasistiskt motiv är det så  kallade 

Klippanmålet i vilket en 16åring dömdes till mord och sex års fängelse trots sin 

ringa ålder med motiveringen att brottet var synnerligen allvarligt. Vad gäller på

följdsfrågan resonerar domstolen att P gjort sig skyldig till ett ..”brott av svåraste 

slag, mord.”, samt att ”..motivet för brottet har varit att kränka offret på grund av 

hudfärg. Det behöver inte sägas att straffvärdet för detta brott är synnerligen högt”.45 

Av domen framkommer att den åtalade är nazist och att han ” …är såväl enligt egen 

som andras uppgift fientligt inställd till mörkhyade invandrare”.46 Även hans agerade 

kort före och efter mordet används för att bevisa ett rasistiskt motiv. 

Sammanfattningsvis, eftersom hatbrott är ett brott drivet av ett särskilt motiv, stäl

ler det mycket höga krav på anmälningsupptagaren eller den som granskar anmä

lan. Om de inte uppmärksammar att det kan finnas ett hatbrottsmotiv och noterar 

detta i anmälan, kommer brottets karaktär av hatbrott sannolikt inte att utredas. Av 

skäl som framgår av såväl Polisens återredovisning som flera av Brås rapporter, dvs. 

rädsla för och misstro mot polisen och andra myndigheter, risk för stigmatisering 

osv., är det inte tillräckligt att förlita sig på att målsägaren påtalar ev. motiv till brot

tet.47  Det krävs ett proaktivt agerande. 

Avslutningsvis, av de handlingar och utredningar som finns angående hatbrott 

framkommer även vilka satsningar som polisen ämnar göra i framtiden. Vad be

träffar Polisen menar man att de stora skillnaderna i landet vad gäller insatser mot 

hatbrott nu kommer att åtgärdas tack vare polisens omorganisation. Man menar att 

den strategiska styrningen på detta sätt kan bli mer effektiv och lika för hela landet.  

 
44 Återredovisning av regeringsuppdraget beträffande hatbrott, Polisen, 20150227, s. 12. 
45 NJA 1996 s. 509.
46 NJA 1996 s. 509.
47 Återredovisning av regeringsuppdraget beträffande hatbrott, Polisen, 20150227, s. 9. 
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Bekämpningen av hatbrott ska ingå i en större satsning för att stärka skyddet av 

grundläggande fri och rättigheter. Den nationella operativa avdelningen (NOA) 

har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det nationella metodansvaret 

 ligger på utvecklingsavdelningen (UA). NOA och UA ska framöver vara Sveriges 

representanter i den arbetsgrupp som inrättats inom EU:s byrå för grundläggande 

rättigheter om bekämpning av hatbrott inom EU.48 Vilket leder oss in på frågan om 

europarättens inverkan på den rättsliga regleringen av hatbrott. Vad gäller hatbrott 

är det primärt art. 1, 10, 21 i stadgan, samt EKMR, art. 14. Även EU lyfter fram un

derrapportering som ett stort problem och underrapporteringen är så klart kopplad 

till svårigheter att identifiera, kategorisera och följa upp.

Symbolvärdet av hatbrottskategorin framgår tydligt av förarbetena till straffskärp

ningsregeln. Problemet är att det inte framgår av domskälen när straffskärpningsre

geln har använts, vilket, framförs det ofta, minskar incitament för polis och åklagare 

att prioritera hatbrottsaspekten under utredningsarbetet. 

Sammanfattningsvis så innebär detta att utmaningarna vad gäller hatbrott består, 

dvs. begreppet i sig självt som är vagt och utgör inte en egen brottskategori, del av 

ytterligare en arbetsuppgift som läggs på redan tungt belastade personer, och hat

brottsmotivet beaktas redan som en försvårande omständighet vid bestämning av 

straff enligt BrB 29 kap. 1. 

4. Avslutande reflektioner 

I förarbetet till lagen om straff för terroristbrott behandlades frågan huruvida ny 

lagstiftning var nödvändig – de gärningar som behandlas i rambeslutet var redan 

straffbelagda i svensk lag. Man konstaterade även att straffskärningsregeln i 29:12 

BrB gav goda möjligheter att beakta omständigheter av relevans för de objektiva och 

subjektiva rekvisiten. Rambeslutets art. 1.1 ansågs inte vara en straffskräpningsregel 

utan en brottsbeskrivning och en jämförbar brottsbeskrivning saknades i svensk 

rätt. Detta är bakgrunden till varför vi har en definition av terroristbrott i svensk 

lagstiftning.49  Därutöver har regeringen tolkat rambeslutet som att dess syfte är 

att skapa ett gemensamt rättsområde inom EU som underlättar det polisiära och 

48  ibid., s. 1516. 
49  Prop. 2002/03:38 s. 3940. 
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straffrättsliga samarbete.50 Detta val av angreppssätt och lagteknisk lösning kan jäm

föras med införandet av människohandelsbrottet i svensk lagstiftning.  Detta är två 

brottstyper som omfattar mycket allvarlig brottslighet och som anses skada sam

hället och dess grundvalar på ett mycket allvarligt sätt. Den särskilda regleringen 

och införandet av dessa brottstyper avser att kommunicera statens syn på brottets 

allvarlighet. Terrorist brottet ska ges och verkar ges en restriktiv tillämpning vilket 

innebär att de eventuella signalvärden som dess tillämpning kan ge är begränsat till 

ett par ytterst sällsynta och allvarliga fall. Vad gäller hatbrottet är slutsatsen något 

annorlunda i bemärkelsen att benämningen hatbrott avser att signalera allvarlig

heten i brottet men den utgör inte en straffbestämmelse i sig. Båda har det gemen

samt att de väcker svåra bevisfrågor samtidigt som de har ett sort symbolvärde för 

samhället i stort, och vad gäller hatbrottet även för den drabbade. I tider av ökade 

motsättningar och spänningar mellan olika samhällsgrupper, våldsdåd med rasis

tiska motiv och ett transnationellt terrorhot är det inte konstigt att frågan om hur ett 

brott ska kategoriseras rättsligt och hur det eventuellt skiljer sig från en mer allmän 

uppfattning av begreppens innebörd ställs på sin spets. När föreligger ett hatbrott, 

när övergår ett hatbrott till att bli ett terroristbrott? Hur kan och bör ett samhälle sig

nalera att de tar enskildas oro på allvar? När övergår strukturerade och organiserade 

hatbrott till att utgöra ett hot mot den demokratiska samhällsordningen? Frågorna 

är komplexa och förtjänar mer uppmärksamhet än vad de hittills har fått. Syftet med 

denna uppsats är att skapa en översikt som kan underlätta i detta arbete. 

50 Prop. 2002/03:38 s. 56. 
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