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Förord 

 

Genom detta arbete har vi fått en inblick i hur lagen om sjö- och luftfartssabotage är utformad och 

hur den tillämpas. Under examensarbetets utförande har vi haft både med- och motgångar och vi 

vill tacka alla som lagt ner tid på att hjälpa oss i vårt arbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår 

handledare Robert Severin som introducerade ämnet för oss samt kommit med nya infallsvinklar 

och hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka åklagare Hans-Göran Tommila som visat sitt 

intresse och hjälpt till med material och John Nilsson, jur. kand, som bidragit med synpunkter. 

Slutligen vill vi tacka alla de från transportstyrelsen, åklagarmyndigheten och övriga företag som 

ställt upp på intervjuer. 
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Abstract 

This report discusses how the law on aviation and maritime sabotage is designed. A description of 

the purpose and scope of his project is presented. The methods used to gather information have 

been literature and several case studies. In the literature study, laws, conventions, and propositions 

have been studied, which has been the basis for evaluation of the case study. In the case study, eight 

cases of aviation sabotage and three cases that may be associated with maritime sabotage are 

presented. 

 

The results of the survey showed that the law on aviation and maritime sabotage is regulated in the 

same section of the Criminal Code. One aspect that proved to be of fundamental importance was 

that the law covers acts which are intended to induce danger to the safety of an aircraft or a vessel 

itself and not the safety onboard an aircraft or a vessel. Differences in the construction of aircraft 

and vessels and the fact that an aircraft is in a more vulnerable position, are contributing reasons 

that may make it easier to state aviation sabotage than maritime sabotage, even if the incidents on 

board are similar. Furthermore, it has become clear that difficulties arise regarding how the law is 

applied because legal usage in relation to aviation sabotage is sparse and there is no ruling of the 

Supreme Court. Existing maritime sabotage has not been revealed in any legal usage in any of the 

instances. Among the cases studied there were no cases to be found where the indictment was 

maritime sabotage, although it may be assumed there could be reasons for sabotage. Further it can 

be noted that guidelines on how the law should be interpreted are limited. It has also been proved 

that the concept of aviation and maritime sabotage is relatively unknown within authorities such as 

the public prosecution offices, police and the Transport Board.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar lagen om sjö- och luftfartssabotage utformande. En beskrivning av dess 

syfte och tillämpning presenteras. Metoder som har använts vid informationsinhämtning har varit en 

litteraturstudie och flera fallstudier. I litteraturstudien har lagar, konventioner och propositioner 

studerats vilket har utgjort grunden för utvärderandet av fallstudien. I den senare studien presenteras 

åtta fall gällande luftfartssabotage och tre fall som kan förknippas med sjöfartssabotage. 

 

Resultatet av undersökningen visar att lagen om sjö- och luftfartssabotage regleras i samma 

paragraf i BrB. En aspekt som visat sig vara av grundläggande betydelse är att lagen omfattar 

gärningar som är ägnade att framkalla fara för luftfartygets eller fartygets säkerhet och inte 

säkerheten ombord. Skillnader i luftfartygs- och fartygskonstruktion samt det faktum att ett 

luftfartyg befinner sig i ett mer utsatt läge än fartyg är bidragande orsaker till att det kan bli enklare 

att hävda luftfartssabotage än sjöfartssabotage även om incidenterna ombord är likartade. Vidare har 

det framkommit att det uppstår svårigheter i hur lagen ska tillämpas då rättspraxis rörande 

luftfartssabotage är sparsam och avgöranden av Högsta domstolen saknas. Gällande 

sjöfartssabotage har det inte framkommit någon rättspraxis i någon av instanserna. Bland de fall 

som studerats hittades ingen händelse där åtal väckts för sjöfartssabotage, trots att det kan anses 

föreligga grunder för sabotage. Ytterligare kan konstateras att riktlinjer för hur lagen ska tolkas är 

begränsade. Det har även visat sig att begreppen sjö- och luftfartssabotage är relativt okända inom 

myndigheter som åklagarkammare, polis och transportstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordlista/förkortningslista 

 

BrB - Brottsbalken; den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Behandlar den allmänna straffrätten. 

 

Doktrin - Sammanfattande benämning på den rättsvetenskapliga litteraturen eller de rättslärdes 

uppfattning. Doktrinen har vid vissa tider och på vissa områden uppfattats som en rättskälla vid 

sidan av lagstiftningen och domstolarnas praxis. 

 

ICAO – International Civil Aviation Organization; FN:s fackorgan för den internationella civila 

luftfarten  

 

IMO – International Maritime Organization; organ inom FN som behandlar internationella regler 

och praxis som styr säkerheten till sjöss. 

  

Proposition - Förslag från regeringen till riksdagen 

 

Ratifikation - Förbindelse av staten till en internationell överrenskommelse. 

 

Rekvisit - Betecknar förutsättningarna för en viss gärnings straffbarhet. 

 

Rskr - Skrivelse från riksdagen till regeringen 

 

Rättspraxis - Tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.  

 

SFS – Svensk författningssamling; serie i vilken regeringen publicerar lagar och andra föreskrifter 

som beslutas av riksdagen eller regeringen. 

 

 

 

 

Sökord 

Sjöfartssabotage, luftfartssabotage, sjöfartsskydd, luftfartsskydd, brottsbalken, 



 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering ................................................................................................................... 1 
1.3 Syfte ........................................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................ 2 

2 Metod ................................................................................................................................................ 2 
2.1 Fallstudie .................................................................................................................................... 2 
2.2 Litteraturstudier .......................................................................................................................... 2 
2.3 Datainsamling ............................................................................................................................ 3 
2.4 Intervjuer .................................................................................................................................... 4 

3. Litteraturstudie ................................................................................................................................. 4 
3.1 Lagar .......................................................................................................................................... 5 

3.1.1 Brottsbalk (1962:700) ......................................................................................................... 5 
3.1.2 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott ......................................................................... 6 

3.1.3 Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ....................... 7 
3.1.4 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ............................... 7 

3.2  Internationella samarbeten ........................................................................................................ 8 
3.2.1 Montrealkonventionen ........................................................................................................ 8 

3.2.2 Romkonventionen ............................................................................................................. 11 

3.3 Propositioner kopplade till sjö- och luftfartssabotage.............................................................. 14 
3.3.1 Proposition 1973:92 .......................................................................................................... 14 

3.3.2 Proposition 1989/90:130 ................................................................................................... 15 
3.3.3 Proposition 2009/10:95 ..................................................................................................... 17 

4. Fallstudie ........................................................................................................................................ 18 

4.1 Luftfartssabotage ...................................................................................................................... 18 
4.1.2 Fall (A) .............................................................................................................................. 18 

4.1.2 Fall (B) .............................................................................................................................. 19 
4.1.3 Fall (C) .............................................................................................................................. 20 

4.1.4 Fall (D) .............................................................................................................................. 21 
4.1.5 Fall (E) .............................................................................................................................. 23 

4.1.6 Fall (F)............................................................................................................................... 24 
4.1.7 Fall (G) .............................................................................................................................. 24 

4.2 Sjöfartssabotage ....................................................................................................................... 25 
4.2.1 Fall (H) .............................................................................................................................. 25 

4.2.2 Fall (I) ............................................................................................................................... 26 
4.2.3 Fall (J) ............................................................................................................................... 26 

5. Resultat........................................................................................................................................... 27 
6. Diskussion ...................................................................................................................................... 29 
7. Slutsats ........................................................................................................................................... 33 

8. Vidare arbete .................................................................................................................................. 33 
Källförteckning .................................................................................................................................. 34 

Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 36 
 



 

1 

 

 

Inledning 

1.1 Bakgrund 

I oktober 2007 dömdes en man för luftfartssabotage i Svea hovrätt. Orsaken till detta var att han 

öppnat en kabindörr då flygplanet var på väg mot startbanan. Till följd av denna handling utlöstes 

evakueringssliden och vecklades ut mot marken. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att mannen 

genom detta äventyrat luftfartygets säkerhet. En annan händelse gällande sabotage inträffade i 

augusti 2008 då en berusad maskinist stängde av huvudmotorn på ett fartyg som befann sig i en 

trafikerad farled. En brottsanmälan om sjöfartssabotage och grovt sjöfylleri gjordes, men åtal 

väcktes endast för grovt sjöfylleri. Fråga kring varför åtal om sjöfartssabotage inte väcktes mot 

maskinisten uppstod. Vad krävs egentligen för att en gärning ska klassificeras som sjö- eller 

luftfartssabotage? Denna rapport undersöker hur lagen om luft- och sjöfartssabotage är utformad 

samt hur den tillämpas. Finns det några skillnader i tillämpningen mellan sjö- och luftfartssabotage? 

 

Tidigare arbete som har behandlat frågan om sjöfartssabotage är examensarbetet Fripassagerare – 

en studie om lagar och förordningar av Max Thörn och Mattias Carlsson
1
. I denna rapport beskrevs 

ett fall där tre fripassagerare ombord på ett fartyg tillhörande Atlantic Container Line (ACL) 

uppträtt mycket hotfullt mot besättningen. I denna rapport förekom en intervju med åklagare James 

von Reis där det framgick att han ansåg att brottsrubriceringen sjöfartssabotage som sattes var ett 

misstag och att olaga intrång eller bedrägligt beteende hade varit ett bättre val. Vid läsandet av detta 

väcktes ett intresse av att studera fler fall där sjö- och luftfartssabotage förekommer.  

1.2 Problemformulering  

Den primära uppgiften med detta kandidatarbete är att besvara frågan: 

 Hur är lagen om sjö- och luftfartssabotage utformad och hur tillämpas den? 

Den sekundära frågeställningen som kommer behandlas är: 

 Skiljer sig tillämpningen åt avseende sjö- respektive luftfartssabotage?  

                                                 
1
 Thörn och Carlsson 2010, Fripassagerare- en studie om lagar och förordningar 
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1.3 Syfte 

Syftet med kandidatarbetet är att undersöka hur lagen om sjö- och luftfartssabotage är utformad och 

om respektive brott skiljer sig åt. Vidare utreds om det finns skillnader i tillämpningen av sjö- och 

luftfartssabotage i så fall varför. I rapporten ingår också en undersökning av lagens syfte samt en 

granskning av relevanta rättsfall och förundersökningar. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast omfatta svensk lagstiftning på området samt Rom- och 

Montrealkonventionen. Dessutom behandlas endast domar avkunnade i Sverige. Rättspraxis har 

avgränsats till att omfatta händelser som inträffat mellan 1991 och 2010.  

2 Metod 

Detta kapitel behandlar vilken typ av metodik som valts och varför. Faktorer såsom arbetets syfte, 

problemformulering och karaktär har tagits i beaktande. Utifrån vald analys har olika redskap valts 

som bedömts vara lämpliga för den aktuella uppsatsen.  

2.1 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Höst
2
 ett ”djupgående studium av ett eller flera fall, där man försöker påverka 

det studerade objektet så lite som möjligt". Den har alltså till syfte att på djupet beskriva ett 

fenomen eller ett objekt, ofta utifrån ett specifikt fall. I denna rapport har åtta fall gällande 

luftfartssabotage och tre fall som kan förknippas med sjöfartssabotage valts ut för att närmare 

studeras så att en djupare kunskap i ämnet sjö- och luftfartssabotage ska kunna uppnås. Designen 

för en fallstudie är flexibel vilket innebär att det är möjligt att ändra frågor och inriktning på 

rapporten medan arbetet fortskrider. Detta har skett till viss mån i denna uppsats allteftersom ny 

kunskap och nya infallsvinklar har kommit in. 

2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har utgjort en viktig grund för faktainhämtningen vid detta examensarbete. Genom 

detta kunde tidigare kunskaper tas tillvara och utgöra en bas för fortsatta studier. Processen har varit 

iterativ vilket innebär att aktiviteten upprepas vid olika stadier av arbetet. I de tidiga faserna var det 

övergripande information som krävdes för att kunna sätta sig in i ämnet, medan sökningarna i ett 

                                                 
2
 Höst 2006, Att genomföra examensarbete, ss. 30-34. 
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senare skede blev mer preciserade.
3
  

När litteraturstudier genomfördes var en central del av arbetet att värdera källorna. Trovärdigheten 

av olika källor emellan kan variera kraftigt och för att sortera ut den tillförlitliga informationen bör 

enligt Höst följande frågor tas i beaktande:
4
 

 Är materialet granskat och i så fall hur och av vem? 

 Vem står som garant för trovärdigheten? 

 Är undersökningsmetoden trovärdig? 

 Är resultaten framtagna i ett sammanhang som är relevant för mina frågeställningar? 

 Har resultaten blivit bekräftade eller lett till erkännande och blivit refererade i andra 

trovärdiga sammanhang? 

I denna rapport har lagar, propositioner och konventioner utgjort en viktig grund för 

litteraturstudien, men även tidigare examensarbeten, artiklar och studentlitteratur har använts för 

faktainsamling. Dessa källor har alla granskats och värderats. De lagar som studerats har hämtats ur 

Svensk författningssamling (SFS) från Sveriges riksdags hemsida. Då det här påvisas att det kan 

förekomma fel i författningstexterna har de även verifierats mot den tryckta versionen. De kan  

antas vara en trovärdig och relevant källa. Även texten i propositionerna har kontrollerats mot en 

PDF-fil som enligt Sveriges riksdags hemsida ska vara korrekt. Dock är tolkning och behandling av 

lagtext som är gjord av författarna inte utfört på ett helt sakkunnigt vis. Artiklar har legat till grund 

för att få tag i rättsfall, och även om inte dessa kan anses vara helt trovärdiga har de tjänat sitt syfte 

att ge grundinformation om händelser som kan klassas som sjö- eller luftfartssabotage. Utifrån 

uppgifter som när händelsen inträffat, vilken tingsrätt som har handlagt ärendet och personer som 

varit inblandade har i de flesta fall rätt myndigheter kunnat kontaktas för att få fram domen eller 

förundersökningen som innehöll fullständig och korrekt information.  

2.3 Datainsamling 

En stor del av arbetet har varit att få fram information. Att få tag i rättsfall från tingsrätter, hovrätter 

och högsta domstolen visade sig vara en uppgift som inte var helt enkel. Till att börja med gjordes 

en sökning på vägledande avgöranden på Sveriges domstolars hemsida, domstol.se. Där erhölls inga 

träffar på sjöfartssabotage, men däremot en på luftfartssabotage. Vidare besöktes Göteborgs 

tingsrätt där en sökning i databasen gjordes. Dock hittades endast samma fall som funnits på 

                                                 
3
 Höst 2006, Att genomföra examensarbete, ss. 59-60. 

4
 Höst 2006, Att genomföra examensarbete, s. 60. 
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domstol.se. Då möjligheten inte fanns att besöka övriga domstolar skickades förfrågningar ut till 

Stockholms, Malmös och Kalmars tingsrätt samt till samtliga hovrätter (Svea hovrätt i Stockholm, 

Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten för Västra 

Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall och Hovrätten Övre Norrland i 

Umeå) och Högsta domstolen med en begäran att få ut samtliga domar avkunnade inom sjö- och 

luftfartssabotage mellan 2006-01-01 och 2011-01-01. Detta gav dock inget resultat då meddelandet 

erhölls av samtliga att de inte hade möjlighet att söka på sakord. Fler uppgifter om fallet såsom 

målnummer, datum för avgörandet eller namn på inblandade krävdes. Något en del erbjöd sig att 

göra var att skicka ut listor med målen som avgjorts så att dessa kunde gås igenom av oss. Dock 

hittades inte heller här något av relevans. Då det inte gav något resultat att söka på viss sak ändrades 

strategin till att leta reda på fall genom tidningsartiklar och sökningar på nätet. Här erhölls ett par 

träffar på fall där personer både blivit åtalade och dömda för luftfartssabotage. De uppgifter som 

fanns i artiklarna var i de flesta fall tillräckliga för att efter en del letande få fram domarna. Genom 

kontakt med åklagarkammare hittades ytterligare två fall gällande luftfartssabotage. Sökningar 

angående sjöfartssabotage gav mindre resultat. Det som hittades var en maskinist som misstänktes 

för dels grovt sjöfylleri och dels sjöfartssabotage, tre fripassagerare som misstänktes för 

sjöfartssabotage samt två ungdomar som misstänktes för försök till grov misshandel, vilket 

eventuellt kunnat rubriceras som sjöfartssabotage.  

2.4 Intervjuer 

Intervjuer kan utformas efter olika grad av struktur och beroende på vilken typ som väljs vara både 

väldigt flexibla eller strikt strukturerade.
5
  De intervjuer som har genomförts i detta examensarbete 

har varit öppet riktade. Vid en sådan intervju krävs inga fasta frågeformuleringar eller ordningsföljd, 

utan det är till stor del den intervjuade som styr vilka delområden som tas upp. Anledningen till att 

detta tillvägagångssätt valdes var för att de intervjuade skulle få stor frihet i att dela med sig av sina 

uppfattningar och kunskaper i ämnet. Denna strategi gjorde det även möjligt att ändra och lägga till 

frågor efter vad som kom fram under intervjuns gång. Nackdelar med denna typ av intervju är dock 

att respondenterna inte ges tillfälle att förbereda sig inför intervjun. Delområden kan även falla bort 

då respondenten kan undvika att ta upp områden som denne inte är lika villig att prata om.  

3. Litteraturstudie 

I detta kapitel följer en beskrivning av de lagar, förordningar och konventionen som berör sjö- och 

luftfartssabotage samt dess betydelse i olika rättsfall och rättspraxis.   

                                                 
5
 Höst 2006, Att genomföra examensarbete, s.90 
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3.1 Lagar 

För att få en förståelse för vad sjöfart- och luftfartssabotage innebär enligt svensk lagstiftning 

presenteras nedan lagar som behandlar dessa.  

3.1.1 Brottsbalk (1962:700)  

Lagen om sjö- och luftfartssabotage behandlas i brottsbalken (BrB) 13 kap 5 § och har följande 

lydelse: 

13 kap. 5 a §. 

”Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av 

1. ett luftfartyg, 

2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods eller passagerare, 

bogsering, bärgning, fiske eller annan fångst, eller 

3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg, spårväg eller tunnelbana, som 

används i förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare, 

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som genom olaga tvång 

bemäktigar sig en plattform i havet som är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av 

naturtillgångar eller för något annat ekonomiskt ändamål.  

Den som i annat fall 

1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket 

eller ett luftfartyg i trafik, eller 

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan 

plattform som anges i första stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under flygning 

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst 

två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 

därigenom framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen annars varit av särskilt farlig 

art.” 

 

Luftfartssabotage infördes i BrB 13 kap. 5 § år 1973 som en följd till Sveriges ratifikation av 

Montrealkonventionen. Då Sverige ratificerade Romkonventionen och Romprotokollet år 1990 

kompletterades lagrummet för att även innehålla sjöfartssabotage. Sjö- och luftfartssabotage är ett 

allmänfarligt brott vilket betyder att brottet i sig innebär en stor farorisk för människor eller 

egendom. Straffet för sjö- och luftfartssabotage är fängelse i högst fyra år. Vid grovt sabotage är 

fängelsestraffet minst två till 18 år eller livstid.  

För att dömas för luftfartssabotage är rekvisiten i paragrafen att luftfartyget allvarligt skadas eller 

förstörs. Detta betyder således att det måste vara rätt omfattande skador på luftfartyget för att någon 

ska dömas för luftfartssabotage enligt punkt 1. Skador klassade som allvarliga skador skulle till 
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exempel kunna vara om gärningsmannen saboterar motorer. För att vidare beskriva innebörden för 

luftfartssabotage av BrB 13 kap. 5 a § 3 st. p. 2 är rekvisiten att förövaren vidtar en åtgärd som är 

ägnad att framkalla fara för luftfartygets säkerhet under flygning. Detta skulle till exempel kunna 

vara om en passagerare uppför sig så pass våldsamt och hotfullt att personalen ombord tvingas 

lämna sina primära arbetsuppgifter vilket vidare kan bli en direkt fara för flygplanets säkerhet.  

För att dömas för sjöfartssabotage är rekvisiten densamma som för luftfartssabotage, dock skiljer 

sig innebörden och tillämpningen åt då ett flygplan och ett fartyg är konstruerade på helt olika sätt.  

Ett flygplans bräcklighet och utsatta läge gör att till exempel en onykter och ordningsstörande 

passagerare direkt kan leda till att luftfartygets säkerhet äventyras. Om samma händelse däremot 

inträffar på ett fartyg är det inte lika troligt att gärningen blir en direkt fara för fartyget säkerhet. 

Rekvisiten för sjöfartssabotage enligt BrB 13 kap. 5 a § 2 st. 1 p. är ett fartyg som allvarligt skadas 

eller förstörs. För att handlingen ska innefattas av punkt 1 krävs omfattade skadegörelse eller 

förstörelse för att det ska bli fråga om sjöfartssabotage. Skador som dessa skulle till exempel kunna 

vara om förövaren saboterar maskin eller göra åverkan på skrovet i syfte att sänka fartyget.  Punkt 

2- vidtar en åtgärd ägnad att framkalla fara för fartygets säkerhet betyder att förövaren måste 

framkalla en såpass stor risk att fartygets säkerhet äventyras. Detta kan exempel vara om 

gärningsmannen skadar utrustning som är väsentlig för fartygets säkerhet.   

3.1.2 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 

Denna lag behandlar enligt 1 § bekämpandet av terrorism och innehåller olika bestämmelser för 

genomförandet av EU:s beslut gällande bekämpning av terrorism. Straffet för terroristbrott enligt 

lag (2003:148) om straff för terroristbrott 2 § st. 3 är fängelse i lägst fyra år och högst 18 år eller 

livstid. Enligt lagens 3 § 10 p. kan även sjö- och luftfartssabotage utgöra ett terroristbrott om 

gärningen enligt 2 §:  

”… allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är 

att: 

 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 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, konstitutionella, ekonomiska eller 

sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation”. 
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3.1.3 Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 

Lagen innehåller bestämmelser om hemlig teleavlyssning (enligt rättegångsbalken (RB) 27 kap. 18 

§ 1 st.), hemlig teleövervakning (enligt RB 27 kap. 19 § 1 st.) och hemlig kameraövervakning 

(enligt RB 27 kap. 20 a § 1 st.) får förekomma endast om det finns särskild anledning att anta att en 

person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar sjö- eller luftfartssabotage (enligt BrB 

13 kap. 5 a §). För att ovan nämnda avlyssning och övervakning ska godtas är det dock en 

förutsättning att denna typ av sabotagebrott innefattar sabotage enligt BrB 13 kap. 4 § som lyder: 

”Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, 

folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och 

säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft 

eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för 

sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse 

eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller 

användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för 

allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.” 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och gällde till och med den 31 december 2010. Därefter 

trädde lag 2010:405 i kraft som gjorde gällande att lag 2007:979 skulle fortsätta gälla till och med 

den 31 december 2012.
6
 

3.1.4 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott 

Denna lag gäller vid förundersökning av de brott som definieras i 1 § med följande lydelse:  

 1 § Denna lag gäller vid förundersökning angående 

 1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken, 

 2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 

kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § 

brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel, 

 

Som nämns ovan är sjö- och luftfartssabotage enligt 1 § ett sådant brott. Lagen om åtgärd för att 

utreda vissa samhällsfarliga brott säger att vid en förundersökning för de brott som är inkluderade i 

1 § är det tillåtet att använda sig av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig 

kameraövervakning enligt 3 §. Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och kom att gälla till och med 21 

december 2012.
7
 

                                                 
6
 Svensk författningssamling, lag 2010:405, ss. 1-2 

7
 Svensk författningssamling, lag 2008:854, ss. 1-2 
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3.2  Internationella samarbeten 

En konvention, eller ett fördrag, är en internationell överenskommelse som sluts mellan två eller 

fler stater. Wienkonventionen om traktaträtten som antogs år 1969 reglerar grundförutsättningar om 

bland annat hur konventioner ska ingås, när de ska träda i kraft, hur de ska efterlevas och dylikt.
8
 

Nedan beskrivs två konventioner som har legat till grund för införandet av lagen mot sjö- respektive 

lagen om luftfartssabotage. 

3.2.1 Montrealkonventionen 

År 1971 anordnade FN:s fackorgan International Civil Aviation Organization (ICAO) en 

internationell lufträttskonferens i Montreal. Här antogs den så kallade Montrealkonventionen som 

syftar till att bekämpa brott mot den civila luftfartens säkerhet. I januari 1973 trädde 

Montrealkonventionen i kraft, och Sverige ratificerade den i juni samma år.
9
 Mycket av innehållet i 

denna konvention överensstämmer med den så kallade Haagkonventionen som Sverige ratificerade 

i juli 1971. Haagkonventionen är en konvention för bekämpande av olaga besittningstaganden av 

luftfartyg och medlemsstaterna förbands att belägga flygplanskapningar med stränga straff och att 

uppfylla en del angivna förpliktelser gällande domsrätt, åtal och utlämning med anledning av 

kapbrott.
10

 Det som skiljer konventionerna åt är att Montrealkonventionen omfattar en del andra 

brott mot den civila luftfartens säkerhet än flygplanskapningar. De anslutna staterna är bland annat 

förbundna att belägga en del särskilt angivna former av sabotagehandlingar med stränga straff och 

se till att domsrätt vid sådana brott finns att tillgå. Då alla brott mot den civila luftfartens säkerhet 

utgör så kallade internationella brott omfattas de av internationella överenskommelser. Detta 

innebär att de anslutna staterna till Montrealkonventionen även är skyldiga att antingen utlämna den 

som är misstänkt eller dömd för sabotagebrott, eller se till att denne blir lagförd i det land han eller 

hon befinner sig.  

Bakgrunden till konventionen var att det inte enbart var flygplanskapningar som riskerade den 

civila luftfartens säkerhet, utan att detta även skedde genom anfall mot luftfartyg på marken och 

genom sabotage. Begäran från bland annat anställda inom den civila luftfarten om att åtgärder 

måste vidtas mot sådana handlingar inkom, och med anledning av detta började ICAO:s juridiska 

kommitté i juni 1970 arbeta på förslag till en konvention som skulle kunna förhindra denna typ av 

handlingar. Man lät förslaget till Haagkonventionen ligga till grund för frågor om jurisdiktion, åtal 

och utlämning och såg till att dessa delar överensstämde i båda konventionerna. 

Montrealkonventionen består av 16 artiklar där ICAO:s juridiska kommitté främst arbetade med 

utformningen av artikel 1. I denna finns de handlingar specificerade som ska anses brottsliga. Då 

                                                 
8
 Nationalencyklopedin 2011, Fördrag.  

9
 Ds 1989:34, s.7. 

10
 Proposition 1973: 92, s. 21. 
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det inte var möjligt att behandla alla olagliga handlingar som var riktade mot den civila luftfarten i 

konventionen gjordes ett urval av särskilt farliga gärningar. Övriga mindre allvarliga handlingar ska 

istället behandlas nationellt. Den svenska översättningen av artikel 1 i Montrealkonventionen 

lyder:
11

 

  

 ”1. En brottslig handling begår den som rättsstridigt och uppsåtligen 

  (a) företager en våldshandling mot någon ombord på luftfartyg under flygning, om gärningen är ägnad  

  att äventyra luftfartygets säkerhet: eller 

  (b) förstör luftfartyg i trafik eller tillfogar sådant luftfartyg skada som gör det oanvändbart för  

  flygning eller som är ägnad att äventyra dess säkerhet under flygning; eller 

  (c) på luftfartyg i trafik anbringar eller låter anbringa, oavsett  

  på vilket sätt det sker, föremål eller ämne som är ägnat att  

  förstöra luftfartyget eller att förorsaka det sådan skada, som gör 

  det oanvändbart för flygning eller som är ägnad all äventyra  

  dess säkerhet under flygning; eller 

  (d) förstör eller skadar anläggning för flygnavigering eller stör användningen  

  av sådan anläggning, om gärningen är ägnad all äventyra säkerheten för luftfartyg under flygning; 

  eller 

(e) meddelar uppgift som han vet är falsk och därigenom 

äventyrar säkerheten för luftfartyg under flygning. 

   2. En brottslig handling begår också den som 

  (a) försöker att begå något av de brott som anges i första  

  punkten av denna artikel; eller 

  (b) medverkar till att annan begår eller försöker att begå sådant 

  brott. 

 

En förutsättning för att en handling ska anses som brottslig enligt första artikeln är att den ska ha 

begåtts rättsstridigt och uppsåtligen. Enligt DS 1989:34
12

 angående Sveriges tillträde till 

Montrealkonventionen den 23 september 1971 om brott mot den civila luftfartens säkerhet som går 

att finna i proposition 1973:92 definieras inte dessa begrepp i Montrealkonventionen. Således anses 

att de borde bestämmas enligt de regler som kan finnas i nationell lag eller enligt praxis i respektive 

land. I den svenska BrB finns ingen definition av begreppet uppsåt, men enligt doktrin och praxis 

urskiljs flera olika nivåer av uppsåt bland annat direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt. Det antas att 

konventionens begrepp om uppsåt borde omfatta samtliga former. I artikeln framkommer att 

gärningen ska vara ägnad att framkalla de faror som omnämns i artikel 1.1 (a)-(d). Angående detta 

resoneras i PM:et att kravet på uppsåt ”skall anses vara uppfyllt när gärningsmannen ägt kännedom 

                                                 
11

 Proposition 1973:92, ss. 45 och 47. 
12

 Ds 1989:34, s. 8. 
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om de omständigheter som gör att gärningen, enligt en objektiv bedömning, är att beteckna som 

farlig i det avseende som närmare anges i varje särskild punkt av konventionen” (Se hovrättens 

resonemang vid bedömning av rättsfall B, kap 4.1.2 för ytterligare diskussion om tillämpningen av 

detta begrepp). Vad som omfattas av begreppet våldshandling definieras inte heller det i 

konventionen, men enligt PM:et ska detta enligt konferensens ordförande omfatta varje 

integritetskränkning. Detta innebär att det inte endast avser fysiskt våld, utan får en vidsträckt 

mening. Dock krävs det att denna våldshandling mot en person är ägnad att sätta luftfartygets 

säkerhet i fara.  

För att gärningar som definieras i punkt 1 (b) ska omfattas av konventionen krävs att skada av mer 

allvarlig art har åstadkommits då flygplanet är i trafik (för definition av i trafik, se artikel 2 (b) 

nedan). Skador som snabbt kan åtgärdas inkluderas inte även om det krävs att delar måste bytas ut 

eller repareras innan luftfartyget kan starta. Punkt 1 (c) innebär att det är olagligt att placera ett 

farligt ämne eller föremål ombord på ett luftfartyg som är i trafik. Att en explosion eller annan 

skada skulle uppstå till följd av handlingen eller att denna handling utförts uppsåtligen är inte 

nödvänligt för att själva placerandet av ämnet eller föremålet ska vara olagligt. Det är tillräckligt att 

”den som placerat eller låtit placera föremålet eller ämnet ombord känt till att det var av sådan 

beskaffenhet att det kunnat förstöra luftfartyget eller skada det på sätt som närmare anges i punkt 1 

(c)”.
13

 Med anläggning för flygnavigering som anges punkt 1 (d) ska anordningar omfattas som 

beskrivs i artikel 28 i konventionen angående internationell civil luftfart, avslutad i Chicago 1944. 

Här ingår bland annat flygplatser, radiostationer och meterologiska stationer. Punkt 1 (e) infördes 

för att förhindra falska bombvarningar och hot om sprängning av luftfartyg. För att händelsen ska 

falla inom Montrealkonventionen ska ”den falska uppgiften ha satt säkerheten i fara för luftfartyg 

som är under flygning”
14

. 

 

Artikel 2 i Montrealkonventionen har följande lydelse: 

 

 ”Vid tillämpning av denna konvention 

(a) anses ett luftfartyg vara under flygning från det ögonblick då alla ytterdörrar stängts efter 

ombordgåendet till det ögonblick då någon av ytterdörrarna öppnats för avstigning; vid 

nödlandning skall flygningen anses fortsätta, till dess behörig myndighet övertagit 

ansvaret för luftfartyget och för personer och egendom ombord; 

(b) anses ett luftfartyg vara i trafik från det ögonblick då markpersonal eller besättningen 

börjar förbereda luftfartyget för en viss bestämd flygning till dess tjugofyra timmar har 

förflutit efter varje landning; den tid luftfartyget är i trafik skall dock alltid omfatta hela 

                                                 
13

 Proposition 1973:92 s. 24. 
14

 Proposition 1973:92 s. 25. 
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den tid det enligt (a) ska anses vara under flygning. 

 

Begreppet under flygning avser således inte endast den tid ett luftfartyg befinner sig i luften (för 

tillämpning av detta, se fall C kap. 4.1.3). Enligt resonemanget i PM:et om definitionen av i trafik 

”torde de flesta luftfartyg inom det reguljära trafikflyget alltid vara i trafik med undantag för tid då 

de undergår reparation eller översyn eller av andra skäl inte kontinuerligt används i reguljär 

luftfart”.  

 

Artikel 3 lyder: 

 

 ”Fördragsslutande stat förbinder sig att belägga de brott som avses i artikel 1 med stränga straff.” 

 

I PM:et anses denna artikel medföra att konventionsstaterna inte är skyldiga att ”införa särskilda 

straffbestämmelser som direkt återger innehållet i artikel 1”. 

I samband med att Sverige anslöt sig till konventionen krävdes en del förändringar i lagen. 

Införandet av straff för luftfartssabotage behandlas i proposition 1973:92, bet. JuU 1973:21, rskr. 

1973:222 och SFS 1973:342. Straffbestämmelser om luftfartssabotage infördes senare i BrB 13 kap. 

5 a §.  

 

3.2.2 Romkonventionen 

1988 års konvention för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet, även kallad 

Romkonventionen, har sitt ursprung i ett kapningsdrama som ägde rum 1985. Det var då det 

italienska kryssningsfartyget, Achille Lauro kapades under en resa mellan Alexandria och Port Said 

som det uppmärksammades att en konvention gällande terrorism gentemot sjöfarten saknades. Även 

om flera konventioner redan fanns med inriktning mot bekämpning av terrorism ansåg FN:s 

generalsamling att problematiken kring terrorism både ombord och mot fartyg skulle undersökas. 

International Maritime Organization (IMO) fick uppdraget och vid ett rådsmöte 1986 presenterades 

ett utkast på en konvention för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet utfärdat av Egypten, 

Italien och Österrike. Efter detta tillsattes en arbetsgrupp som var uppmanad att granska utkastet. 

Gruppen hade två sammanträden både i London och i Rom 1987. I Rom utfärdades ett förslag till en 

konvention. Efter viss bearbetning föreslogs att ett tilläggsprotokoll skulle tillämpas och senare 

under året hölls även en internationell konferens där konventionen samt tilläggsprotokollet 

undertecknades av 23 respektive 21 stater. Konventionen består av tjugotvå artiklar och grundas på 

Haag- och Montrealkonventionen samt FN-konventionerna om förebyggande och bestraffning av 

brott mot diplomater och andra internationellt skyddande personer 1973, mot tagande av gisslan 
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1979 och även mot tortyr 1985.
15

 I artikel 1 beskrivs att konventionen endast är tillämplig på brott 

som begås på eller riktas mot fartyg. Vad som menas med ett fartyg är enligt artikel 1 alla typer av 

rörliga flytande farkoster oavsett om framdriften sker av fartygets egna drift eller bogseras. 

Konventionen är dock inte tillämplig på de fartyg som beskrivs artikel 2 med följande med svensk 

översättning: 

 ”Artikel 2 

1. Denna konvention är inte tillämplig på: 

(a) örlogsfartyg 

(b) fartygs som ägs eller nyttjas av en stat då det används som hjälpfartyg inom marinen eller för 

tull- eller polisändamål; eller 

(c) fartyg som inte längre används för sjöfart eller som lagts upp.” 

Enligt artikel 2 är konventionen inte tillämpbar på fartyg såsom bland annat krigsfartyg och förtöjda 

fartyg som används som permanenta restauranger eller hotell.  

Artikel 3 ligger till grund för införandet av sjöfartssabotage och behandlar olika typer av gärningar 

som enligt konventionen klassificeras som ett brott och har följande lydelse efter svensk 

översättning: 

”1. En brottslig handling begår den som rättsstridigt och uppsåtligen 

(a) genom våld eller hot om våld eller genom hot av annat slag tar ett fartyg i besittning eller utövar 

kontroll över det; eller 

(b) utför en våldshandling mot någon ombord på ett fartyg, om gärningen är ängnad att äventyra 

fartygets säkerhet; eller 

(c) förstör ett fartyg eller tillfogar ett fartyg eller dess last skada som är ägnad att äventyra fartygets 

säkerhet; eller 

(d) på ett fartyg placerar eller låter placera, oavsett på vilket sätt, en anordning eller ett ämne som 

kan förstöra fartyget eller tillfoga fartyget eller dess last skada som äventyrar eller är ägnad att 

äventyra fartygets säkerhet; eller 

(e) förstör eller allvarligt skadar anläggning för sjöfartsnavigering eller allvarligt stör användningen 

av sådan anläggning, om gärningen är ägnad att äventyra ett fartygs säkerhet; eller 

(f) meddelar uppgift som han vet är falsk och därigenom äventyrar ett fartygs säkerhet; eller 

(g) skadar eller dödar någon i samband med brott eller försök till brott som anges i (a)-(f).  

                                                 
15

 Proposition 1989/90:130 ss. 13-15 
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2 En brottslig handling begår även den som  

(a) försöker att begå något av de brott som anges i punkt 1; eller 

(b) Anstiftar någon till att begå något av de bott som anges i punkt 1 eller på något annat sätt 

medverkar till ett sådant brott; eller 

(c) hotar att begå något av de brott som anges i punkt 1(b), (c) och (e), om hotet är ägnat att äventyra 

ifrågavarande fartygs säkerhet och, om så krävs enligt bestämmelserna i nationell lag, syftar till att 

förmå en fysisk eller juridisk person att utföra eller avstå från en handling.”  

 

För att gärningen ska avse punkt 1 ska brottet ha begåtts rättsstridigt och uppsåtligen. Precis som i 

Montrealkonventionen saknas det i Romkonventionen en definition av begreppet ”rättsstridigt” och 

”uppsåtligen”(unlawfully and intentionally). Det antas dock att begreppen har samma innebörd som 

motsvarande internationella instrument enligt PM:et
16

. Punkt 1 (b) behandlar en gärning som är 

ägnad att framkalla fara för säkerheten av ett fartyg då gärningsmannen utför en våldshandling mot 

en person ombord. Begreppet våldshandling inkluderas inte heller i Romkonventionen men anses ha 

samma betydelse som i liknande konventioner.  Enligt Romkonventionen måste våldshandlingen 

vara ägnad att framkalla fara för fartygets säkerhet. Detta skulle till exempel kunna vara om 

gärningsmannen riktar våldet mot någon av betydelse för fartygets säkerhet som befälhavaren eller 

maskinchefen. Våld riktat mot till exempel fartygets kock är dock inte tillämpningsbart enligt 

konventionen då det inte är en gärning som framkallar fara för fartygets säkerhet, även om 

passagerare och besättningen kan bli lidande. Konventionen behandlar inte heller våldshandlingar 

som sker inom besättningen som till exempel ”fyllebråk”. Punkt 1 (c) behandlar de gärningar som 

syftar till att förstöra ett fartyg eller lasten ombord på sätt som är ägnat att framkalla fara för 

fartygets säkerhet. Det betyder att konventionen är tillämplig enligt punkt 1 (c) vid större 

allvarligare skador på fartyget som till exempel om gärningsmannen har orsakat ett hål i skrovet 

eller om lasten fått så stora skador att fartyget riskerar att kantra eller att det uppstår en brand- eller 

explosionsrisk. Om gärningsmannen till exempel slår ut fartygets motorer eller skadar 

navigeringsinstrument är även det gärningar som inkluderas i konventionens tillämpningsområden. 

Punkt 1 (d) behandlar gärningar där någon för att äventyra fartygets säkerhet placerar ut 

anordningar eller ämnen som är menade att tillföra skador på fartyget eller dess last. Dock måste 

kravet på att gärningen varit ägnad att framkalla fara för fartygets säkerhet uppnås. Detta innebär att 

anordningen eller ämnet är placerade och iordningställda på så sätt att de kan detonera för att 
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gärningen ska vara tillämpningsbar enligt konventionen. Punkt 1 (e) behandlar inte de gärningar 

som är riktade, likt punkt 1 (c), direkt mot själva fartyget utan mot navigationshjälpmedel. Även här 

måste kravet om att åtgärden ska vara ägnad att framkalla fara för fartygets säkerhet uppfyllas. 

Punkt 1 (f) har sin förebild i Montrealkonventionen som kan läsas i proposition 1973:92 och avser 

gärningar där någon medvetet överfört felaktig information. Kravet att gärningen ska vara ägnad att 

äventyra säkerheten av fartyget är även väsentlig i punkt 1 (f). Artikel 3 punkt 2 avser försök till de 

brott som beskrivs i punkt 1. Konventionen omfattar även enligt punkt 2 medhjälp och anstiftan av 

sådana brott.  

Då Sverige ratificerade Romkonventionen krävdes en komplettering av svensk lagstiftning så att 

den stämde överrens med konventionen. Detta medförde bland annat att sjöfartssabotage infördes i 

BrB 13 kap 5 a §. 

3.3 Propositioner kopplade till sjö- och luftfartssabotage 

För att få en förståelse för syftet med lagen om sjö- och luftfartssabotage kommer propositioner 

som är relaterade till dessa brott behandlas i detta kapitel. 

3.3.1 Proposition 1973:92  

– Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lagstiftning om straff för luftfartssabotage, mm. 

I propositionen föreslogs att en bestämmelse om straff för luftfartssabotage skulle införas i BrB. Det 

lades också fram ett förslag om ändring i BrB så att svensk domstol skulle kunna döma för brott 

gällande luftfartssabotage även om de begåtts utomlands. Vidare föreslogs att riksdagen skulle 

godkänna en konvention för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet, den så kallade 

Montrealkonventionen som trädde i kraft den 26 januari 1973. Propositionen innehöll även en 

promemoria som upprättades inom justitiedepartementet i januari 1973 där det föreslogs att Sverige 

skulle tillträda denna konvention.  

I propositionen beskrevs att det under senare år har förekommit en ökad mängd sabotagehandlingar 

som hotat den civila luftfartens säkerhet. Denna typ av gärningar har både lett till förlust av 

människoliv och stora materiella skador. För att förhindra sådana sabotagehandlingar tillkom 

Montrealkonventionen. I propositionen ansåg departementschefen att de flesta av de gärningstyper 

som beskrivs i Montrealkonventionen artikel 1 redan var belagda med straff enligt svensk rätt, men 

argumenterade för att lagändringar måste göras så att straffbestämmelser om sabotage som begåtts 

mot samfärdsel eller anläggningar i utlandet infördes i svensk lagstiftning. Detta för att Sverige 

skulle kunna tillträda konventionen. I departementspromemorian fördes en diskussion om huruvida 
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lagändringarna skulle ske genom att en särskild lag infördes eller om ändringar skulle göras i BrB.
17

 

Alla remissinstanser utom en förordade det senare förslaget om att det skulle läggas till en 

bestämmelse om straff för luftfartssabotage i BrB 13 kap. 4 § som tidigare endast behandlat 

sabotage. Utöver detta rekommenderades även ändringar i 2 kap. 3 § och 13 kap. 5 § samt 12 §.
18

 

Remissinstanserna var alla eniga om att Sverige borde tillträda Montrealkonventionen och 

förändringarna i BrB 2 och 13 kap. godkändes av alla utom en instans.
19

 De lagändringar som 

föreslogs hade följande lydelser. 

2 kap. 3 § 

”För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses i 2 § efter svensk lag och vid 

svensk domstol…  

… 5. om brottet är kapning av luftfartyg, luftfartssabotage eller folkrättsbrott eller försök till kapning 

av luftfartyg eller luftfartssabotage...
20 

13 kap. 5 a § 

 ”Vidtager någon eljest åtgärd som är ägnad att framkalla fara för luftfartygs säkerhet under flygning 

eller gör något luftfartyg i trafik oanvändbart för flygning genom att förstöra eller skada det, dömes för 

luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år. 

 

 Är brott som i första eller andra stycket sägs att anse som grovt, dömes till fängelse på viss tid, lägst två 

och högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande hurvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om 

därigenom framkallats fara för flera människoliv eller som gärningen eljest varit av särskilt farlig art.”
21

  

13 kap. 12 § 

”För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 

sabotage, grovt sabotage, kapning av luftfartyg, luftfartssabotage eller spridande av gift eller förgöring, 

så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. Stadgas.”
22 

Dessa ändringar antogs i betänkande 1973:JuU21.  

3.3.2 Proposition 1989/90:130 

- om bekämpning av vissa våldsdåd med internationell anknytning 

I regeringens proposition 1989/90:130 om bekämpning av vissa våldsdåd med internationell 
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anknytning gavs ett förslag om bland annat en komplettering av BrB:s så kallade 

terroristbestämmelser skulle göras. Det föreslogs även att Sverige skulle ratificera 

tilläggsprotokollet (1988) till 1971 års Montrealkonventionen om brott mot den civila luftfartens 

säkerhet samt Romkonventionen (1988) om brott mot sjöfartens säkerhet med ett tilläggsprotokoll, 

som utfärdats samma dag som konventionen, om brott mot säkerheten för fasta plattformar på 

kontinentalsockeln.
23

 Till följd av en ratificering av dessa föreslogs att vissa lagändringar skulle 

göras ibland annat BrB 13 kap. 5 a § om kapning av luftfartyg och luftfartssabotage samt 13 kap § 

12 om försök till kapning av luftfartyg och luftfartssabotage så de omfattar överenskommelserna i 

konventionen och tilläggsprotokollen.  

Anledningen till förslagen var först och främst det faktum att terroristdåd med internationell 

anknytning ansetts vara ett fortsatt svårartat problem världen över. Trots hjälp av olika sorters 

säkerhetsåtgärder kunde inte länder i världen skydda sig helt och hållet mot denna typ av brott som 

följaktligen är ett hot mot den internationella samverkan. Utifrån detta har behovet för 

internationella samarbeten successivt ökat och detta har visat sig i form av konventioner såsom 

Montrealkonventionen och Romkonventionen då det gemensamma syftet för dessa är att bekämpa 

den internationella terrorismen.
24

 Överrenskommelserna är därmed åsyftade till att hindra brott som 

innefattar allvarligare faror mot den internationella luftfarten, den internationella sjöfarten och fasta 

plattformar som är placerade på kontinentsockeln.  För att Sverige ska kunna bekämpa dessa brott 

mot den civila sjöfartens och luftfartens säkerhet ansågs det enligt propositionen vara nödvändigt att 

Sverige ratificerade Romkonventionen och tilläggsprotokollet samt tilläggsprotokollet till 

Montrealkonventionen och vidare anpassa den svenska lagstiftningen till överrenskommelserna.  

Förslag på lag utefter proposition 1989/90:130 gav följande lydelse av BrB 13 kap. 5a §: 

 

”Den som i annat fall  

1. Förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller 

ett luftfartyg i trafik, eller 

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan 

plattform som anges i första stycket eller ett luftfartygs säkerhet under flygning 

Döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst 4 år” 

 

Då en tillämpning i form av sjöfartssabotage föreslogs var det väsentligt att även ge som förslag att 

införa försök till sjöfartssabotage i 12 §. Förslag utefter propositionen hade följande lydelse i BrB 

13 kap. 12 §: 
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”För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 

sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av 

gift eller smitta eller till förgöring, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar 

enligt vad i 23 kap. stadgas.”  

Dessa ändringar antogs i justitieutskottets betänkande 1989/90: JuU33 ”våldsdåd med internationell 

anknytning”. 

3.3.3 Proposition 2009/10:95 

- Luftfartens lagar 

I regeringens proposition 2009/10:95, luftfartens lagar, föreslog luftfartsutredningen att det i BrB 

skulle införas en lindrigare grad av luftfartssabotage. Denna skulle benämnas som ”hot mot 

luftfartygs säkerhet”
25

 och föreslogs ha följande lydelse i BrB 13 kap. 5 b §. 

 

”Är brott som i 5 a § andra stycket 2 sägs och som avser ett luftfartyg mindre allvarligt döms för hot 

mot luftfartygs säkerhet till böter eller fängelse i högst sex månader.” 

 

I benämningen för brott i 5 a § andra stycket menas den som ”vidtar en åtgärd som är ägnad att 

framkalla fara för ett luftfartygs säkerhet under flygning”. Straffet föreslås till böter eller fängelse i 

högst sex månader. Syftet med att införa en sådan lag är att komma tillrätta med problem med 

oregerliga passagerare. Inom definitionen för en oregerlig passagerare ryms en sådan som till 

exempel inte följer flygbesättningens instruktioner, bryter mot ett rökförbud, ett krav att ha 

säkerhetsbälte på sig eller att en passagerare verbalt eller fysiskt angriper andra passagerare eller 

flygbesättningen. Vid vissa fall kan denna typ av beteende utgöra en fara för flygsäkerheten och 

luftfartsskyddet då kabinpersonalen kan tvingas lägga så mycket fokus på denna passagerare att 

uppmärksamheten för andra händelser minskar vilket i sin tur kan leda till att ett tillbud eller en 

olycka uppstår. Tidigare stadgar som är kopplade till ämnet är 13 kap. 3 § andra stycket i BrB om 

kapning samt sjö- och luftfartssabotage 5 kap. 3 § första stycket i luftfartslagen 1957:297 (nu ersatt 

av SFS 2010:500) som säger att passagerarna ska rätta sig efter vad befälhavaren bestämmer om 

ordningen ombord. Regeringens förslag var att passagerare som inte lyder befälhavarens 

bestämmelser om ordningen ombord skulle kunna dömas till böter som tidigare, men även till 

fängelse i högst sex månader.
 26

 

Remissinstansen Åklagarmyndigheten i Malmö ansåg dock att förslaget om att införa en mildare 

form av luftfartssabotage inte var tillräckligt långtgående även om det verkade ändamålsenligt. 

Vidare tyckte de att straff skulle kunna ges till passagerare som inte rättat sig efter befälhavarens 
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26
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bestämmelser om ordningen ombord även om en omedelbar fara för säkerheten inte kan påvisas.
27

 

Även dåvarande luftfartsverket föreslog en liknande lösning medan Scandinavian Airlines System 

tyckte att den som överträder ordningsföreskrifter ombord bör kunna straffas när föreskrifterna har 

betydelse för flygsäkerheten. Tjänstemannaförbundet var positivt till regeringens förslag, medan 

Stockholms tingsrätt ansåg att det var tillräckligt med kapningsbrottet i BrB samt luftfartslagens 

straffbestämmelser. Ingen ändring angående detta har införts i lagen. 

4. Fallstudie 

4.1 Luftfartssabotage 

Under examensarbetet har domar gällande luftfartssabotage granskats. Nedan följer en beskrivning 

av sju olika domar under perioden 1991-2010. 

4.1.2 Fall (A)  

Alingsås Tingsrätt mål nr B 1275-10 

Den 14 oktober 2010 blev en ung man dömd för luftfartssabotage i Alingsås tingsrätt. Mannen hade 

blivit störd av ett ljus från en helikopter som flög runt i området. På grund av detta letade han fram 

en laserpekare som han först lös runt med inne i huset och sedan gick ut och lyste med i trädgården. 

Enligt honom själv riktade han även laserpekaren under cirka två minuter mot helikoptern som flög 

runt i området. Enligt förundersökningen hade den åtalade inget syfte med att lysa med lasern mot 

helikoptern utan han hade gjort det för att han var uttråkad. Piloten och operatören i helikoptern var 

på ett uppdrag för att leta efter ett fordon. Då operatören såg att grön laser kom från vänster sida 

mot helikoptern fick de avbryta eftersom de befann sig i Landvetter luftrum och inte hade någon 

möjlighet att stiga. De kontaktade och lotsade markpatrullen till mannens bostad. Då det fanns risk 

att bli bländad av lasern utgjorde en direkt fara för både piloten och operatören men även 

helikoptern säkerhet äventyrades då det kan vara svårt att avläsa instrumenten. Enligt den åtalade 

hade han ingen vetskap om att lasern kunde påverka dem i helikoptern. Dock ansåg tingsrätten att 

det är allmänt känt att koncentrerat ljus medför en bländningsrisk. 

Alingsås tingsrätts bedömning blev att då den unga mannen vidtagit en åtgärd för att framkalla fara 

för säkerheten av ett luftfartyg under flygning genom att belysa helikoptern med grön laser och dess 

besättning var gärningen att betrakta i enlighet med 13 kap. 5 a § BrB luftfartssabotage. Med tanke 

på hans unga ålder fick han ett lindrigare straff och påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter 

á 50 kronor.  
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4.1.2 Fall (B)  

Göteborgs tingsrätt mål nr B 6977-09  

Under en flygresa mellan London och Riga började en starkt berusad passagerare uppträda högljutt 

och hotfullt mot passagerare och delar av besättningen. Han ska ha knuffat kabinchefen och en av 

flygvärdinnorna samt hotat att döda en passagerare. Vidare har han vid upprepade tillfällen uttalat 

att han vill kliva av planet och rört sig mot flygplanets främre dörr. Två starka passagerare ingrep 

och höll fast den aggressiva passageraren. Då planet befann sig över Malmöregionen fattade 

kaptenen beslut om att gå ner för landning i Göteborg så att svensk polis skulle kunna gå ombord 

och göra ett gripande. Detta beslut fattade kaptenen dels eftersom personalen inte hade någon 

kontroll över situationen, dels för att han var rädd att rutschkanan skulle utlösas i kabinen om 

mannen skulle rycka i dörren även om denna inte går att öppna under flygning. Kaptenen bedömde 

att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser om evakueringssliden på 6-8 meter skulle blåsas upp 

och fara in i kabinen.  

Den påverkade mannen saknade i efterhand helt minne av händelsen, men personerna som vittnade 

om vad som hänt gav i huvudsak överensstämmande uppgifter. Tingsrätten menade därför att det 

inte fanns någon anledning att tvivla på att uppgifterna inte skulle vara sanningsenliga och lät dessa 

ligga till grund för domen. Tingsrättens bedömning var att den åtalade varit så aggressiv att mer 

våldshandlingar kunde väntas och att detta i sin tur kunnat leda till att panik utbrutit ombord på 

planet bland både passagerare och besättning. Detta tillsammans med kaptenens uttalande om risken 

med att evakueringssliden kunnat utlösas gjorde att tingsrätten ansåg att den åtalades handlande 

varit ägnat att framkalla fara för säkerheten ombord under flygningen, och att denne måste ha insett 

det. Den åtalade blev dömd för luftfartssabotage enligt 13 kap. 5 a § och för våldsamt motstånd 

enligt 17 kap. 4 § BrB till fängelse i åtta månader. Mannens handlande innebar enligt tingsrätten 

både en fara för allmänna intressen och ett stort antal passagerare och besättning som fanns ombord 

på planet. Dock skadades varken planet eller passagerarna, och vid bedömning av straffets längd 

togs hänsyn till att mannens handlande inte berodde på en direkt önskan att orsaka en fara för 

säkerheten ombord, utan på flygrädsla.  

 

 

Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 4167-09 

Domen överklagandes av åklagaren som yrkade på strängare påföljd. Enligt 51 kap. 23 a § 

rättegångsbalken ska som huvudregel inte hovrätten pröva frågan om den åtalade ska dömas för det 

som tingsrätten dömt honom för. Dock ingår alltid frågan om hur gärningarna ska rubriceras, och 

detta gjorde att även rubriceringen luftfartssabotage prövades. Vid hovrättens bedömning 

diskuterades vad som krävs för att någon ska dömas för luftfartssabotage enligt BrB 13 kap. 5 a § 2 
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st., samt vad som framkommer av förarbeten såsom proposition 1973:92, s. 23 f. och s. 39. 

Hovrätten ansåg att det som följer av detta är att ”det omedelbara skyddsobjektet är luftfartyget, inte 

de personer eller den egendom som under flygningen finns ombord”.
28

 Således måste inte en fara 

för säkerheten ombord på luftfartyget alltid överensstämma med en fara för luftfartygets säkerhet. 

Ett handlande kan ha varit ägnat att framkalla fara för säkerheten ombord på luftfartyget utan att för 

den sakens skull varit ägnat att framkalla fara för luftfartygets säkerhet. Hovrätten ansåg att 

tingsrättens argumentation för att mannen skulle dömas för luftfartssabotage byggde på att 

begreppet säkerhet ombord hade likställts med luftfartygets säkerhet. Vid hovrättens diskussion om 

den åtalade mannens handlande kunde anses vara en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för 

luftfartygets säkerhet under flygning beskrevs att det inte krävs att en konkret fara uppstått för 

straffansvar. Lydelsen i BrB 13 kap. 5 a § 2 st. åtgärd som är ägnad att gav vissa svårigheter vid 

tillämpningen, men hovrätten ansåg att den borde avse ”fall i vilka fara för luftfartygets säkerhet 

typiskt sett framstår som en sannolik följd av en viss åtgärd, men inte fall när sådan fara i och för 

sig är möjlig, men osannolik”.  

I detta fall ansåg inte hovrätten att den åtalades handlande direkt hade varit ägnat att försvåra 

pilotens arbete, och han hade inte heller skadat någon utrustning eller andra föremål på flygplanet. 

Eftersom mannen aldrig försökte öppna någon dörr, bedömdes inte heller detta kunna kopplas till 

luftfartssabotage. Risken att evakueringssliden skulle utlösas kunde inte kopplas till någon åtgärd 

som mannen faktiskt vidtog. Vidare var det inte av relevans för den aktuella rubriceringen att hans 

humör var sådant att misstankar om att ytterligare våldshandlingar var att vänta. Vad hovrätten 

likväl ansåg kunde vara av relevans var om den åtalades ”samlade handlande var sådant att 

kabinpersonalen hindrades i arbetsuppgifter av betydelse för flygplanets säkerhet under flygning”.
29

 

I detta fall kunde dock inte mannens handlande sägas vara sådant att det med någon sannolikhet 

kunde äventyra flygplanets säkerhet. Följaktligen uppfyllde inte mannens handlande farerekvisitet 

och han dömdes därför inte för luftfartssabotage, utan endast för våldsamt motstånd. Påföljden blev 

70 dagsböter á 50 kr. 

4.1.3 Fall (C)  

Attunda tingsrätt mål nr B 5944-07 

I juni 2007 inträffade en händelse på Arlanda flygplats som av tingsrätten senare kom att betraktas 

som luftfartssabotage. Det var när ett flygplan var på väg mot anvisad startbana med motorerna 

igång som en man rusade från sin plats och kastade sig mot dörren till cockpit för att få upp den. 

Den var dock låst och då mannen inte lyckades öppna den skrek han till kabinförmannen att han 
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skulle ut ur flygplanet. Två personer ur besättningen försökte lugna mannen, men utan resultat. 

Istället öppnade mannen en lucka till flygplanets kök och tog ut saftförpackningar som han kastade 

mot passagerarna. Därefter öppnade han kabindörren i flygplanets främre del vilket gjorde att 

evakueringssliden utlöstes mot marken. Tillsammans med en av passagerarna lyckades personalen 

slutligen ta fast mannen och höll honom tills polisen kunde göra ett gripande. Påföljande dag 

genomfördes olika undersökningar av mannen på sjukhus. Det framkom att han inte led av någon 

allvarlig psykisk störning samt att han hade 0,08 promille alkohol i blodet när proverna togs dagen 

efter. Enligt mannen själv saknade han helt minne av händelsen ombord på planet.  

Tingsrättens bedömning var att begreppet luftfartssabotage enligt förarbeten inte var menat att 

tolkas så snävt att det endast skulle avses den tid flygplanet befann sig i luften, utan under hela den 

tid under vilken en flygresa får anses pågå. Enligt kabinförmannen och flygkaptenen var den 

åtalades handlande att rycka i kabindörren livsfarligt då evakueringssliden kunde ha utlösts inne i 

kabinen och därmed kunnat kasta personerna som befunnit sig i närheten med stor kraft mot 

kabinens motsatta sida. Risken var också stor att rutschkanan hade kunnat sugas in i motorerna med 

motorhaveri som följd eller att personer som stod nära kabindörren hade sugits in i motorerna. 

Utifrån dessa aspekter ansågs den tilltalades handlande objektivt sett varit ägnat att framkalla fara 

för luftfartyget säkerhet under flygning och skulle således bedömas som luftfartssabotage. 

Vid bedömningen om uppsåt fann tingsrätten att den åtalade varit självförvållat berusad och att 

alkoholen lett till aggressionerna. Mannen ansågs utom allt tvivel ha insett att hans agerande genom 

att framförallt öppna kabindörren varit ägnat att framkalla fara för luftfartygets säkerhet under 

flygning. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år, och mannen skulle även betala skadestånd till 

flygbolaget för den ekonomiska skada som de drabbats av. 

Svea Hovrätt mål nr B 6598-07 

Hovrättens utredning skiljde sig inte nämnvärt från den tingsrätten gjort och bedömning i fråga om 

skuld, val av påföljd, straffmätning eller skadestånd var desamma. Tingsrättens dom fastställdes. 

4.1.4 Fall (D) 

Luleå tingsrätt mål nr B-21/91 

I maj år 1990 trängde sig en man olovligen in i ett parkerat passagerarflygplan på Kallax flygplats. 

Mannen hade tagit sig in på ett inhägnat område och gått ombord på planet då han var arg över att 

han inte fått köpa en biljett till Mallorca. Tanken var att han skulle flyga iväg med det och mannen 

satte sig därför i förarkabinen och började röra på olika reglage. Detta ledde till att landningsställen 

fällts in och att brandsläckaren i ena motorn aktiverats. Ingripandet mot honom fördröjdes då han 

påstod sig vara beväpnad. Detta visade sig dock inte stämma. Mannen var kraftigt berusad då han 
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greps.  

Tingsrättens bedömning var att den tilltalade trott att han kunnat använda planet för flygning och de 

åtgärder han vidtagit för att manövrera planet ledde till att luftfartyget skadats och inte kunde 

användas för flygning under lång tid. Angående mannens uppsåt ansåg tingsrätten att det inte kunde 

sägas att han strävat efter att skada planet. Direkt uppsåt ansågs således inte ha förekommit. Det 

kunde inte heller sägas med säkerhet att mannen förstått vilka följder hans handlande skulle få. 

Dock ansågs den åtalade ha förstått att planet skulle kunna komma att skadas när han försökte starta 

planet och därigenom bli oanvändbart. Vidare beskrev tingsrätten att med tanke på mannens 

berusning och förargelse inne på flygplatsen kunde det ”hållas för visst” att den åtalade skulle ha 

vidtagit åtgärderna även om han varit säker på att planet skulle skadas och därmed bli oanvändbart 

för flygning. Det ansågs också att det måste ha förfallit mycket sannolikt för mannen att åtgärder 

med spakar och instrument inne i cockpiten skulle skada flygplanet och göra att det inte kunde 

användas i trafik under en period. Också om han hade lyckats med sin föresats att lyfta planet skulle 

samma risker föreligga. Tingsrätten bedömde därför att mannen hade begått handlingen uppsåtligen 

och han dömdes därmed för luftfartssabotage. Angående påföljdsfrågan löd tingsrättens utlåtande att 

mannen ”… funnits skyldig till luftfartssabotage, ett tämligen ovanligt brott som dock är mycket 

allvarligt med hänsyn till betydelsen av ostörd samfärdsel, till flygtrafikens behov av särskilt skydd 

och till de mycket stora materiella skador som uppkommit. Enligt tingsrättens mening var 

straffvärdet för brottet över ett års fängelse.”. Dock togs mannens unga ålder på 20 år och hans 

behov av stöd för att komma från alkoholmissbruk med i beaktningen vilket gjorde att han dömdes 

för luftfartssabotage till skyddstillsyn och fängelse i tre månader enligt BrB 13 kap. 5 a § 2 st. i 

lagrummet som gällde före den 1 juli 1990. Båda parter överklagad domen; åklagaren yrkade om en 

längre påföljd och den åtalade för att påföljden skulle stanna vid skyddstillsyn. 

Hovrätten för Övre Norrland mål nr B 21/91 

Hovrätten för Övre Norrland fastställde tingsrättens dom men med tillägg för att påföljden skulle 

verkställas utan hinder för att domen i den delen inte vunnit laga kraft.  

Under förhandling vid hovrätten visades att den tilltalade tagit sig in på det inhägnade området 

genom att gå in genom en olåst grind eller port. Bevakningen av flygplatsen var således inte 

tillräcklig. Vidare visades att flygplanet befann sig i trafik då det stod med strömmen på för att hålla 

instrumenten varma eftersom det endast skulle stå på flygplatsen över dagen.  

På flygplanet uppstod mycket omfattande skador när landningsställen fälldes in. Totalt uppgick 

reparationerna till omkring 20 miljoner kronor och det tog sex månader innan flygplanet kunde tas i 

bruk igen. Dock var inte utlösandet av brandsläckaren en sådan handlig som omfattas av BrB 13 

kap. 5 a § som den lydde vid tiden för när händelsen inträffade. I fråga om uppsåt instämde 
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hovrätten i tingsrättens bedömning och ansåg att den åtalade begått gärningen uppsåtligen och 

därmed gjort sig skyldig till luftfartssabotage när han fällde in landningsstället på flygplanet. 

Angående påföljdsfrågan ansåg även hovrätten att det är ett mycket allvarligt brott, och att straffet 

kraftigt borde överstiga ett års fängelse. På grund av personliga omständigheter blev påföljden för 

mannen ändå i enlighet med tingsrätten, med det undantag att fängelsestraffet skulle verkställas 

direkt. 

4.1.5 Fall (E) 

Varbergs Tingsrätt mål nr B 784-99 

Den 23 mars år 1999 avgick ett flygplan från Göteborg med destination Tunisien. Efter en 

mellanlandning i Malmö började en passagerare uppträda mycket argsint och var hotfull mot 

besättningen. Han ska efter att planet varit i luften i ungefär två timmar ha gått in på toaletten och 

rökt enligt en flygvärdinna vilket han själv förnekade. Då en annan flygvärdinna sa att han varit 

stökig blev han upprörd och började därefter skrika på flygvärdinnorna. En annan passagerare som 

påtalat att mannen var en säkerhetsfara blev nedslagen och situationen ombord på flygplanet ansågs 

vara mycket obehaglig. Kapten ombord blev informerad och beslutade att nödlanda i Rom då 

kabinpersonalen inte klarade av att hantera mannen och upplevde att situationen ombord blivit 

ohållbar. Vid inflygning gick en flygvärdinna förbi mannen med en serveringsvagn på väg mot 

cockpit och då ska mannen enligt olika vittnen ha tagit tag i serveringsvagnen och skjutit den 

kraftigt framåt mot cockpiten. Vagnen välte efter att ha slått till en stol. Brickor, mat och annat föll 

ner på golvet och blockerade en dörr. Han har även under nedstigningen gått runt i mittgången och 

rökt samt hotat att sätta eld på planet. När planet väl landade i Rom överlämnade han sig själv till 

polisen.  

Varbergs tingsrätts bedömning av målet var att mannen genom sitt handlande hade framkallat fara 

för luftfartygets säkerhet då han varit så hotfull att kabinpersonalen inte vågade ingripa mot mannen 

därför kunde de inte utföra sina arbetsuppgifter. Vid nödlandningen i Rom hade inte personalen 

kunnat göra klart planet för landning genom att de hindrats låsa fast serveringsvagnarna och spänna 

fast sig. Den åtalade har enligt tingsrättens bedömning varit våldsam och hotfull vilket lett till att 

kabinpersonalen hindrades att utföra sina primära säkerhetsrutiner och gärningen hade varit ägnad 

att framkalla fara för luftfartyget. Med detta som grund fann Varbergs tingsrätt mannen skyldig för 

luftfartssabotage enligt BrB kap. 13 5 a § 2 st. 2 p. Påföljden av brottet blev fängelse i två år. Dock 

inkluderade denna påföljd även nio andra begångna brott.  

Hovrätten för Västra Sverige B 659-99 

Åklagaren överklagade domen och yrkade på grovt luftfartssabotage och ett skärpt fängelsestraff. 
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Vad hovrätten prövade var om mannen under flygresan den 23 mars 1999 vidtagit en åtgärd som 

varit ägnad att äventyra luftfartygets säkerhet under flygning. Åklagaren justerade då 

gärningsbeskrivningen och lade efter beskrivningen ”blockera vägen till de främre utgångarna” till 

”varjämte risk förlegat för att vagnen skulle komma in i cockpit och där i vart fall försvåra 

piloternas arbete”. Åklagaren åberopade även ett utlåtande från luftfartsverket där en beskrivning av 

vad som skulle kunna hända om någon knuffar iväg en serveringsvagn som vidare träffar en stängd 

dörr till cockpiten under flygning som återgavs i förundersökningen. Det som framgick var bland 

annat att om en serveringsvagn med en vikt på omkring 56 kg och uppnår en fart liknande en 

människas kan dörren till cockpit gå sönder. Om detta skulle hända vid exempelvis turbulenta 

väderförhållanden kan detta i sin tur leda till att flygbesättningen får stora problem att utföra sina 

uppgifter. I enlighet med tingsrättens angivna skäl och uttalandet från luftfartsverket ansåg 

hovrätten att åtalet för luftfartssabotage enligt BrB kap 13 5a§ 2 st. 2 p. var bevisad.  Hovrätten 

ansåg dock, likt tingsrätten, att gärningen inte var grovt luftfartssabotage. Angående påföljdsfrågan 

fastställde hovrätten tingsrättens dom. 

4.1.6 Fall (F)  

Kalmars tingsrätt måls nr B 410-01 

I augusti 2000 uppträdde en man mycket störande under en flygning från Malmö till Cypern. 

Passageraren som var mycket berusad vägrade lyda kabinpersonalen då de flera gånger bett honom 

att sitta ned på sin plats samt spänna fast sig under nedstigningen. En flygvärd var tvungen att med 

våld försöka placera honom i ett säte och hålla fast honom. Mannen visade då sitt misstycke genom 

att bita flygvärden i armen tills han släppte honom. Flygvärden blev därefter slagen och skallad. 

Tingsrättens bedömning var att mannen genom sitt handlande framkallat fara för flygplanets 

säkerhet då han inte suttit fastspänd samt hindrat kabinpersonalen att utföra arbetsuppgifter som var 

av stor vikt för flygplanets säkerhet. Tingsrättens bedömning var även att hans agerande varit ägnat 

att äventyra flygplanets säkerhet och dömde honom för luftfartssabotage. Påföljden bestämdes till 

fyra månaders fängelse samt skadestånd. 

 

Göta hovrätt måls nr B 724 01 

Fallet överklagades till hovrätten där mannen yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet 

luftfartssabotage och istället bedöma gärningen som misshandel. Hovrätten gjorde samma 

bedömning som tingsrätten och fastställde tingsrättens dom.  

4.1.7 Fall (G)  

Luftfartssabotage, misstänkt 
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Vid en intervju med Ronnie Jacobsson
30

, kammaråklagare för säkerhetsmål, framkom att han haft 

ett mål där han prövat rubriceringen luftfartssabotage. Jacobsson mindes inte precis när händelsen 

inträffat, men trodde att det var för cirka 8-10 år sedan. Bakgrunden var att en svensk medborgare 

under en flygning mellan Paris och Bankok i ett mycket berusat tillstånd började uppträda oregerligt 

och ryckte i kabindörren för att komma ut. Då personalen försökte övermanna passageraren blev en 

av dem misshandlad innan de lyckades spänna fast honom. Resan till Bangkok fullföljdes och väl 

framme var mannen djupt ångerfull över händelsen. De franska myndigheterna begärde att Sverige 

skulle ställa mannen inför rätta för luftfartssabotage och misshandel. Åklagaren Ronnie Jacobsson 

ansåg dock att det inte fanns tillräckliga grunder för luftfartssabotage då flygplanet hade befunnit 

sig på en höjd av cirka 10 000 meter och på denna höjd går inte en kabindörr att öppna. Åklagaren 

ansåg därmed att det varit ett otjänligt försök. Dock blev mannen dömd för misshandel. 

4.2 Sjöfartssabotage 

Nedan presenteras en dom och två fall som skulle kunna kopplas till sjöfartssabotage. 

4.2.1 Fall (H)  

Polismyndigheten Stockholms län – Södertälje, diarienr 0210-K240090-08 

Den 16 augusti 2008 gjordes en brottsanmälan mot en maskinchef för grovt sjöfylleri och 

sjöfartssabotage. Bakgrunden till detta var att maskinisten under dagen hade druckit sig berusad 

trots att han var i tjänst och hade del i framförandet av fartyget. Under eftermiddagen inträffade ett 

strömbortfall och då andremaskinisten inte lyckades avhjälpa felet tillkallades maskinchefen. Denne 

försökte få igång strömmen igen, men lyckades inte och stängde då ner huvudmotorn. Därefter 

lämnade han maskinrummet utan att försöka lösa problemet ytterligare. Till följd av den stoppade 

motorn tvingades fartyget nödankra i en trång farled som ofta trafikeras av tyngre trafik i båda 

riktningarna. Efter uppgifter från befälhavaren om att maskinisten var onykter och att han blivit arg 

på befälhavaren och stängt ner huvudmotorn så att fartyget blev manöverodugligt beslöt 

jourhavande förundersökningsledare att inleda förundersökning om grovt sjöfylleri samt 

sjöfartssabotage, men åtal väcktes endast för grovt sjöfylleri.
31

   

Stockholms tingsrätt, mål nr B 11204-08 

Stockholms tingsrätts bedömning av målet var att den åtalade hade en hög alkoholkoncentration vid 

händelsen. Enligt analysresultatet låg koncentrationen på 0,8 mg/l, där 0,5 mg/l är gränsen för grovt 

sjöfylleri.
32

 Vidare medgav maskinisten att det är möjligt att han hade kunnat undersöka vissa saker 

                                                 
30

 Ronnie Jacobsson (åklagare, åklagarkammaren för säkerhetsmål) intervjuvad av författarna 2011-04-13 
31

 Förundersökning, 2008. Diarienr: 0201-K240090-08.  
32

 Sjölag 20 kap. 5 §. 
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ombord med anledning av strömbortfallet om han hade varit nykter. Det kan antas att maskinisten 

varit så påverkad att han inte kunnat utföra sina uppgifter ombord på ett betryggande sätt. 

Tingsrätten dömde därför den åtalade för grovt sjöfylleri med fängelse i sex månader som påföljd. 

4.2.2 Fall (I) 

Polismyndigheten Stockholmslän – Södertälje diarienr 0201-K329504-10 

Sent på kvällen den 3 november 2010 i Södertälje gjordes en anmälan om grov misshandel. En lots 

ombord på ett fartyg hade precis passerat mälarbron då han såg ett sken av grönt ljus på bryggan. 

Han och befälhavaren fick sedan grön laser riktat mot ansiktet i cirka 10 sekunder. De lokaliserade 

platsen där ljuset kom från och det visade sig vara en lägenhet i närheten. Även en väktare som 

befann sig i sin bil på Mälarbron hade fått grön laser i ansiktet. En polispatrull åkte till den 

lokaliserade platsen och det visade sig att det var två unga män som hade skjutit med den gröna 

lasern. En husrannsakan gjordes och en laserpekare beslagstogs. Männen erkände att de riktat 

laserpekaren mot en bil som stod på Mälarbron men de visste inte att det varit en väktarbil. De 

påstod att de sedan hade riktat lasern runt ett fartyg men dock inte på styrhytten. Lotsen och 

befälhavaren blev inte skadade av händelsen men väktaren upplevde ett obehag, en ömmande 

känsla och en ökad fuktighet i ögat. De unga männen som var under 18 år tyckte att det var 

”pojkbus” och hade inte förstått allvaret i laserpekandet förrän polisen kom. Inget åtal för 

sjöfartssabotage väcktes. 

4.2.3 Fall (J) 

Fripassagerare på ACL 

Den 24 januari 2010 uppmärksammades en incident i sjöfartens tidning
33

 med fripassagerare som 

drabbade ett fartyg tillhörande ACL. Under sträckan Göteborg-Antwerpen påträffades tre 

fripassagerare som påstod sig ha kommit ombord på fartyget i Hamburg. Efter kontakt med 

myndigheterna i Belgien och Tyskland stod det klart att båda länderna vägrade ta emot 

passagerarna. Istället lovade de svenska myndigheterna att ge dem inresetillstånd. Eftersom ACL 

hade ett annat fartyg som anlöpte Antwerpen på sin resa på väg till Göteborg bestämdes att 

fripassagerarna skulle förflyttas till detta fartyg. Väl ombord på det nya fartyget började de tre 

passagerarna uppträda mycket hotfullt och lyckades tillverka knivliknande föremål. Enligt artikeln 

sägs stämningen ha uppgetts vara så hotfull att polisen tvingades osäkra sina vapen. Trots detta 

greps de inte, utan istället kvarhölls fartyget och befälhavaren ansågs vara osamarbetesvillig när han 

vägrat att ta emot fripassagerarna utan att få med vakter ombord. Fartyget kunde avsegla först efter 

att svenska utrikesdepartementet fått ingripa och tagit ombord sex vakter. I Sverige anmäldes 
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 Adolfsson, P. och Nilsson, R. (2010). ACL bygger arrest ombord efter hotfull incident, ss. 16-20. 
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männen för sjöfartssabotage, men utredningen blev nerlagd av åklagaren.  

5. Resultat  

 

Nedan presenteras de resultat som erhållits genom studerande av lagar, propositioner, konventioner 

och rättsfall.  

Resultat litteraturstudie 

Genom litteraturstudier av lagar, propositioner och konventioner har syftet med införandet av lagen 

om sjöfart- och luftfartssabotage studerats och legat till grund för förståelsen av utgången av 

relevanta rättsfall. Det som framkommit var att lagen om luftfartssabotage infördes till följd av 

Sveriges ratificering av Montrealkonventionen 1973 och att lagen om sjöfartssabotage uppstod på 

grund av att Sverige ratificerade Romkonventionen 1990. Det som har haft störst betydelse för 

införandet av luftfartssabotage i svensk lagstiftning är Montrealkonventionens första artikel. Där 

specificeras de handlingar som ska anses vara brottsliga och fokus ligger på gärningar som är 

ägnade att äventyra ett luftfartygs säkerhet. Gällande sjöfartssabotage är det artikel 3 i 

Romkonventionen som har varit det mest väsentliga avsnittet. Likt Montrealkonventionens första 

artikel behandlas handlingar som är ägnade att äventyra säkerheten, men i detta fall avses ett fartygs 

säkerhet. I samband med att Sverige ratificerade Montrealkonventionen lade regeringen fram en 

proposition med förslag till lagstiftning om straff för luftfartssabotage. Syftet med propositionen var 

att den svenska lagstiftningen skulle omfatta de handlingar som upptas i Montrealkonventionen. Då 

Sverige senare ratificerade Romkonventionen lades en ny proposition (1989/90:130) fram som 

föreslog ett tillägg till BrB 13 kap 5 a §. Denna förändring innebar att lagrummet även skulle 

inkludera sjöfartssabotage vilket resulterade i att både sjöfart och luftfartssabotage regleras i samma 

lagrum. Därefter har lagrummet kompletterats men rekvisiten av sjö- och luftfartssabotage har stått 

oförändrat. BrB 13 kap 5 a § 2 st. 2 p. har alltjämt följande lydelse: 

 

”2. vidtar en åtgärd som är ägnad att fram kalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan 

plattform som anges i första stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under flygning 

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år.” 

 

Brotten sjö- och luftfartssabotage kan i vissa fall utgöra ett terroristbrott enligt lag (2003:148) under 

förutsättning att gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation med avsikt 

att till exempel injaga allvarlig fruktan hos en befolkning. Om det finns en särskild anledning att 

anta att en person kommer utöva sjö- eller luftfartssabotage som innefattar sabotage enligt 13 kap 4 
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§ BrB (behandlar egendom som har avsevärd betydelse för bland annat rikets försvar eller 

upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket) får åtgärder som hemlig teleavlyssning, 

hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning vidtas. Detta regleras i lag (2007:979) om 

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Dessa åtgärder får även företas vid 

förundersökningar som utreder sjö- eller luftfartssabotage enligt lag (2008:854) om åtgärder för att 

utreda vissa samhällsfarliga brott.    

Resultat fallstudie 

Det som framkommit genom undersökningar av rättsfall är att både sjö- och luftfartssabotage är två 

brott som mycket sällan leder till åtal. Trots ansträngningar har endast fem fall där rätten prövat 

luftfartssabotage påträffats och inget fall har framkommit där sjöfartssabotage har varit föremål för 

rättslig prövning. I de mål som studerats i denna fallstudie där rätten prövat luftfartssabotage blev 

alla sju dömda för brottet i tingsrätten. I fem av fallen gick målen vidare till hovrätten där fyra av 

dem fälldes och en friades. Utifrån de rättsfall som studerats gällande luftfartssabotage finns det 

olika händelser som har föranlett åtalet.  

Vid fall (A) blev en man dömd för luftfartssabotage i Alingsås tingsrätt efter att han riktat grön laser 

i flera minuter mot en polishelikopter som var under pågående uppdrag. Tingsrätten ansåg att 

mannen genom sitt handlande äventyrat luftfartygets säkerhet och påföljden blev villkorlig dom och 

40 dagsböter á 50 kronor. Gällande fall (B) blev en man dömd för luftfartssabotage i Göteborgs 

tingsrätt då de ansåg att han genom sitt hotfulla och aggressiva handlande ombord på ett flygplan 

hade anledning att tro att ytterligare våldshandlingar var att vänta som skulle äventyra luftfartygets 

säkerhet. Vidare bedömdes att det fanns en risk att evakueringssliden kunde utlösas inne i kabinen 

om mannen hade lyckats komma fram till dörren vilket därmed hade kunnat framkalla fara för 

luftfartygets säkerhet och för passagerare och besättning. Påföljden bestämdes till fängelse i åtta 

månader. Fallet överklagades och hovrätten ansåg att tingsrätten hade likställt begreppet säkerhet 

ombord med luftfartygets säkerhet. Deras bedömning var att mannen inte skulle dömas för 

luftfartssabotage då hans handlande inte hade varit direkt ägnat att försvåra pilotens arbete. Han 

hade inte heller skadat någon utrustning eller andra föremål ombord på planet. Fara för luftfartygets 

säkerhet måste framstå som en sannolik följd av en viss åtgärd, och inte bara när en sådan fara är 

möjlig men inte sannolik. Påföljden blev istället 70 dagsböter á 50 kronor. Vid fall (C) dömdes en 

man till luftfartssabotage av tingsrätten med anledning av att han öppnat en kabindörr så att 

evakueringssliden vecklades ut. Detta hade kunnat leda till att rutschkanan sugits in i motorerna och 

orsaka motorhaveri. Det fanns också en risk att personer som stod nära dörren hade kunnat sugas in 

i motorn eller att evakueringssliden med stor kraft hade kunnat utlösas inne i kabinen. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom. Påföljden blev fängelse i ett år samt skadestånd till flygbolaget. 
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Angående fall (D) ansåg tingsrätten att mannen skulle dömas för luftfartssabotage. Detta på grund 

av att mannen hade fällt in landningsställen på ett flygplan då det var i trafik och därmed gjort det 

obrukbart i sex månader. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i fråga om att mannen skulle dömas 

för luftfartssabotage. Påföljden blev skyddstillsyn och fängelse i tre månader. Vid fall (E) fastställde 

tingsrätten att en man skulle dömas för luftfartssabotage. Anledningen var att hans hotfulla och 

våldsamma uppträdande ombord på ett passagerarflygplan hade hindrat personalen i sina 

arbetsuppgifter såsom att låsa fast serveringsvagnar eller spänna fast sig vid inflygning och detta 

föranledde att luftfartygets säkerhet äventyrades. Hovrätten instämde i tingsrättens dom och 

påpekade även att serveringsvagnen som inte var fastspänd hade kunnat åka in i cockpit och 

försvåra pilotens arbetsuppgifter. Påföljden blev fängelse i två år där även nio andra brott var 

inkluderade i straffet. Vid fall (F) blev en manlig flygpassagerare dömd för luftfartssabotage efter 

att han inte lytt en flygvärds order och utövat våld mot denne. Tingsrätten och hovrätten ansåg att 

passageraren genom sitt handlande hindrat kabinpersonalen från att fullgöra uppgifter av vikt för 

flygsäkerheten och därigenom äventyrat luftfartygets säkerhet. Påföljden blev fängelse i fyra 

månader samt skadestånd. 

Det fall gällande sjöfartssabotage som påträffats (H) innefattade en maskinist som stängt av 

huvudmotorn när fartyget befann sig i en trafikerad farled så att fartyget blev manöverodugligt. Åtal 

väcktes aldrig för sjöfartssabotage även om misstankar om detta brott fanns. Mannen blev istället 

endast åtalad för grovt sjöfylleri. Vid fall (I) misstänktes inte ungdomarna för sjöfartssabotage och 

inget åtal väcktes. Gällande fall (J) gjordes en anmälan om sjöfartssabotage, men 

förundersökningen lades ner av åklagaren.  

6. Diskussion 

Att både luftfartssabotage och sjöfartssabotage är relativt okända begrepp framgick tydligt vid 

kontakt med domstolar, åklagarkammare, transportstyrelsen och polismyndigheten. Kännedom om 

rubriceringen upplevdes som liten då många samtal krävdes för komma i kontakt med någon som 

kunde ge information kring ämnet. Även vid studier av rättsfall hittades endast ett fåtal domar och 

brottsmisstankar gällande luftfartssabotage och ännu mindre om sjöfartssabotage. Rättsfallen som 

presenterats i rapporten kan ge en något missvisande bild över hur den verkliga fördelningen ser ut 

då det visat sig vara svårt att få fram samtliga ärenden som behandlar brotten. Det finns en risk att 

de som redogörs för här inte representerar samtliga fall som behandlar sjö- eller luftfartssabotage. 

En faktor som försvårat arbetet att ta fram material var att transportstyrelsen får in rapporter från 

alla verksamheter som är kopplade till luftfart och sjöfart och dessa incidenter får en kodning som 

inte nödvändigtvis stämmer överrens med den rättsliga innebörden. Detta gjorde att det inte gick att 
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hitta relevanta händelser den vägen. Till exempel rubriceras utplacerande av en bomb på ett fartyg 

som bombhot, medan sabotage kan vara att en person klipper upp ett staket för att senare kunna 

utplacera en bomb. En annan bidragande orsak till att så få fall hittades skulle kunna vara att 

bolagen inte anmäler alla händelser som skulle kunna kategoriseras som sjöfart- eller 

luftfartssabotage. Särskilt inom sjöfartsbranschen kan myndighetsinblandning vara något som 

rederier helst undviker och istället löser problem internt då det dels är en konservativ bransch men 

även är en försäkringsfråga då det kan finnas risker att förlora ISPS-certifikatet.    

Ett viktigt resultat av efterforskningarna var att det framkom att säkerheten ombord inte kan 

likställas vad gäller luftfartygs eller fartygs säkerhet. Gällande luftfartygets säkerhet har det 

framkommit utifrån de fall som studerats att denna kan äventyras till exempel då passagerare 

ombord hindrar besättningens utförande av deras primära säkerhetsåtaganden. Beskjutning av grön 

laser mot ett luftfartyg är ett annat exempel som kan framkalla fara för säkerheten då 

bländningsrisken är hög vilket kan leda till att piloten kan få svårigheter med manövreringen av 

luftfartyget. Utifrån domstolars bedömning verkar det som att passagerare ombord kan gå väldigt 

långt i sitt uppträdande utan att dömas för luftfartssabotage. Till exempel friade hovrätten mannen i 

fall (B) trots att han varit mycket aggressiv och hotfull samt försökt nå fram till dörren för att 

komma av planet. Följaktligen kan konstateras att personer ombord kan gå mycket långt i sitt 

uppträda så länge de inte påverkar luftfartyget säkerhet. Svårigheterna i ett sådant tänkande skulle 

kunna vara problematiken med att fastställa när faran är så pass stor att luftfartygets säkerhet 

äventyras. Det skulle kunna anses att ett stort luftfartyg som kan ta till exempel 250 passagerare 

borde vara mindre känsligt för händelser liknande de i fall (B) än ett mindre med exempelvis 50 

passagerare, då ett mindre luftfartyg lättare kan hamna i obalans vid mycket tumult ombord än vad 

ett stort kan. Här kan dock gränsdragningen bli svår. Ett annat problem som kan vara värt att ta 

hänsyn till är när det blir en fara att försöka öppna en kabindörr. Vid en intervju med Ronnie 

Jacobsson som var åklagare i fall (G) var hans bedömning att det inte att det inte fanns tillräckliga 

grunder för att väcka åtal om luftfartssabotage då en dörr inte kan öppnas på så hög höjd. Dock kan 

funderingar uppstå kring på vilken höjd det utgör en fara att rycka i kabindörren. Vid till exempel en 

inflygning kan det uppfattas vara svårt att fastställa vid vilken tidpunkt handlingen kan anses vara 

luftfartssabotage. Detta resonemang var något som framfördes av Hans-Göran Tommila, åklagare 

vid internationella åklagarkammaren i Göteborg.
34

 

Ovan argumentationer angående att säkerhet ombord inte kan likställas med säkerheten av ett 

luftfartyg eller fartyg medför att en hotfull passagerare på ett fartyg inte alltid utgör en fara för 

fartygets säkerhet även om personer ombord kan utsättas för fara. Vid fall (J) har försök gjorts att få 
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fram förundersökningen men utan resultat. Åklagaren James von Reis hade inte möjlighet att ta 

fram den och även försök att få fram förundersökningen från polisen har misslyckats. Som ett sista 

försök kontaktades migrationsverket för att få uppgifter om de inblandade fripassagerarna som hade 

kunnat vara till hjälp vid sökandet efter förundersökningen men inte heller de kunde hjälpa till då 

sådana uppgifter är belagda med sekretess. Vid en intervju med von Reis
35

 framkom att han hade 

haft funderingar över fallet men då han inte hade förundersökningen till hands och inte riktigt kom 

ihåg förhållandena kunde han inte ge ett uttalande om varför han valt att inte väcka åtal. Det skulle 

kunna tänkas att gärningen kan uppfylla rekvisiten i BrB 13 kap. § 5a 2 st. 2 p. ”vidtar en åtgärd 

som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg”, men ett annat tänkbart 

argument skulle kunna vara att gärningen inte skulle klassificeras som sjöfartssabotage eftersom 

även om fripassagerarna var hotfulla och utgjorde en fara gentemot besättningen ombord skulle 

hotet mot fartygets säkerhet kunna vara förhållandevis obetydligt. En fråga som uppstår vid detta 

resonemang är skillnaden i ett fartyg och ett luftfartygs konstruktion och operativa förmåga. Ett 

fartyg är mer robust och inte lika utsatt som ett flygplan. En situation med en hotfull passagerare på 

ett flygplan kan bli en direkt fara för säkerheten av flygplanet bara genom sitt uppträdande på grund 

av dess bräcklighet och det direkta behovet av att samtlig personal ombord sysslar med planets 

framdrift likt händelsen i fall (F). Vid en liknande situation med en hotfull passagerare ombord på 

en färja utgör däremot inte denne ett direkt hot mot säkerheten av fartyget på samma sätt. 

Lagregleringen kan därför bli betydligt svårare att använda och därmed krävs handlingar av 

allvarligare art för att påverka ett fartygs säkerhet. Även gärningsmännens uppsåt är en viktig 

aspekt. Handlingen ska vara ägnad att framkalla fara för fartygets säkerhet och således krävs direkt, 

indirekt eller likgiltighetsuppsåt. Vid fall (D) gick att hävda åtminstone likgiltighetsuppsåt då 

mannens beteende kunde ha en direkt inverkan på planets säkerhet men trots detta valde han att bete 

sig på det sättet. Då det inte fanns någon tillgång till förundersökningen vid fall (J) är det svårt att 

avgöra huruvida uppsåt förekommit.  

Utifrån vad som framkommit av de undersökningar som gjorts i rapporten skulle händelser som fall 

(H) och (I) kunna ha klassificerats som sjöfartssabotage. I fall (H) där maskinisten stängde av 

huvudmotorn kan detta anses ha äventyrat fartygets säkerhet då det blev manöverodugligt. 

Dessutom inträffade detta i en trång och trafikerad farled vilket direkt påverkade det aktuella, men 

även andra fartygs, utsatthet genom att riskerna för kollision och grundstötning ökade. Detta 

äventyrade fartygets säkerhet ytterligare. Angående frågan om uppsåt kan det tas förgivet att en 

maskinist borde ha kännedom om följderna av att en huvudmotor stängs av vilket kan anses vara 

ännu ett argument för att mannen skulle ha åtalats för sjöfartssabotage. Det hade varit av intresse att 
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få en kommentar av åklagaren i fallet för att få klarhet i varför åtal inte väcktes, men detta var 

dessvärre inte möjligt då åklagaren inte var i tjänst för tillfället. Gällande fall (I) går det att dra 

tydliga paralleller med fall (A) där ungdomar i båda fallen lyste med grön laser mot ett fartyg 

respektive luftfartyg. I fall (A) dömdes den unga mannen för luftfartssabotage medan åtal om 

sjöfartssabotage inte väcktes i fall (I). Försök att få en kommentar av åklagaren i det senare fallet 

har gjorts men utan resultat då även denna åklagare var tjänstledig. Det bör även nämnas att det 

blivit allt mer vanligt med beskjutning av grön laser mot luftfartyg och det är långt ifrån alla fall där 

åtal om luftfartssabotage väcks.  

Lagen om sjö- och luftfartssabotage är som tidigare beskrivits en följd av Rom- och 

Montrealkonventionen. Gärningar som är ägnande att äventyra säkerheten av fartyg eller luftfartyg 

beskrivs i Romkonventionen artikel 3 punkt 1 (a)-(g) och Montrealkonventionen artikel 1 p 1 (a)-

(e). I konventionerna anges en tämligen omfattande redogörelse om vad som ska klassificeras som 

brott. Lagen om sjö- och luftfartssabotage består däremot endast av två punkter. Även i dessa 

saknas beskrivning om vilka gärningar som åsyftas mer än att det ska vara en åtgärd som är ägnad 

att framkalla fara för säkerheten av fartyg eller luftfartyg. Det skulle därmed kunna anses att det 

finns ett gap mellan konventionerna och lagen. Ytterligare en faktor som gör det svårt att tillämpa 

lagrummet är att det inte finns någon vägledande rättspraxis att tillgå. Detta gäller framför allt 

sjöfartssabotage där det under sökandet inte förekommit ett enda rättsfall. Avgörande från Högsta 

domstolen gällande sjö- och luftfastssabotage saknas helt. För att underlätta tillämpningen av lagen 

skulle en omformulering med tydligare rekvisit som stämmer bättre överrens med konventionerna 

kunna vara en möjlighet. Som situationen ser ut idag kan likartade händelser bedömas olika ur ett 

rättsligt perspektiv. Detta har framgått ur resultatet vid till exempel fall (B) och (F) där mannen i det 

senare fallet dömdes till luftfartssabotage efter att ha uppehållit kabinpersonal medan mannen i fall 

(B) blev friad även om båda passagerarna uppträtt oregerligt. Vidare kan konstateras att påföljden 

av luftfartssabotage varierar kraftigt från fall till fall. 

Vid en intervju med Hans-Göran Tommila
36

, åklagare, framkom att han ansåg att hårdare 

straffvärde skulle ges tidigare i straffskalan vid luftfartssabotage. Något som skulle kunna göra det 

enklare att döma oregerliga passagerare ombord är ett införande av en lindrigare grad av 

luftfartssabotage. Detta föreslogs i proposition 2009/10:95 men då bland annat Stockholms tingsrätt 

ansåg att det var tillräckligt med kapningsbrottet i BrB samt luftfartslagens straffbestämmelser 

infördes inte dessa ändringar. Det kan tyckas att ett sådant införande i svensk lagstiftning hade 

kunnat underlätta hanteringen av fall där det är svårt att avgöra om brottet är tillräckligt allvarligt 

för att rekvisiten för luftfartssabotage är uppfyllda. Vidare kan tänkas att detta skulle kunna vara 
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tillämpningsbart även för sjöfartssabotage.  

7. Slutsats 

Denna rapport har visat att lagen om sjö- och luftfartssabotage regleras i samma paragraf i BrB. 

Dess utformning skiljer sig inte nämnvärt åt då det i båda fall syftar till att en gärning som är ägnad 

att framkalla fara för säkerheten av ett luftfartyg eller fartyg ska rubriceras som sjö- respektive 

luftfartssabotage. Vid framtagandet av rättsfall hittades inte något fall där sjöfartssabotage prövades 

i rätten, och endast ett fåtal fall där åtal väckts för luftfartssabotage framkom. Utifrån detta, samt 

genom resultat som erhållits genom bland annat intervjuer, kan ett antagande om att begreppen är 

relativt okända inom åklagarkammare, polismyndigheten och transportstyrelsen göras. Det verkar 

som att det inte alltid väcks åtal mot gärningar som skulle kunna anses vara sjö- eller 

luftfartssabotage. Detta skulle kunna bero på att lagen är svår att tillämpa då den inte på ett tydligt 

sätt klargör vilka gärningar som avses. Ytterligare problem med tillämpningen kan uppstå på grund 

av svårigheter med var gränsen ska dras när en fara för luftfartygets eller fartygets säkerhet uppstår. 

Lagen om sjö- respektive luftfartssabotage tillämpas olika eftersom det som avses är själva fartygets 

eller luftfartygets säkerhet, och inte säkerheten ombord. Till exempel vid incidenter med hotfulla 

passagerare kan det bli en direkt fara för ett flygplans säkerhet, medan samma händelse ombord på 

ett fartyg inte nödvändigtvis äventyrar dess säkerhet i samma utsträckning. Detta kan bero på 

skillnader i konstruktion och framförande. Slutligen kan det sägas att för att komma tillrätta med 

svårigheterna vid tillämpningen av lagen krävs tydligare riktlinjer och ökad kunskap från 

myndigheternas sida. 

8. Vidare arbete 

En aspekt som hade varit intressant att undersöka är hur lagen om sjö- och luftfartssabotage ser ut i 

övriga länder som har ratificerat Rom- och Montrealkonventionen samt om tillämpningen av lagen 

skiljer sig mot Sveriges hantering. En annan intressant fråga som har uppstått under arbetets gång är 

hur det kommer sig att inte fler åtal mot luftfartssabotage väcks där personer beskjuter luftfartyg 

med grön laser då det uppmärksammats att detta är en företeelse som eskalerat kraftigt de senaste 

åren. Även uppsåtsfrågan skulle kunna utvecklas vidare. 

 

 

 

 



 

34 

 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Betänkande 1973:JuU21, justitieutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:92 med 

förslag till lagstiftning om straff för luftfartssabotage, m. m. Jämte motioner 

Betänkande 1989/90:JuU33, justitieutskottets betänkande i anledning av propositionen 1989/90:130 

våldsdåd med internationell anknytning  

IMO (2011). Convention for the surpresson of unlawful acts against the safety maritime navigation, 

1998.  

Justitiedepartementet (1989), Ds 1989:34. 

Proposition 1973:92 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lagstiftning om straff för 

luftfartssabotage, mm. 

Proposition 1989/90:130 Om bekämpning av vissa våldsdåd med internationell anknytning. 

Proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar. 

 

Rättsfall och domar 

Alingsås tingsrätt (2010), mål nr. B 1275-10. 

Attunda tingsrätt (2007), mål nr. B 5944-07. 

Göteborgs tingsrätt (2009), mål nr. B 6977-09. 

Kalmars tingsrätt (2001), mål nr. B 410-01. 

Luleå tingsrätt (1991), mål nr. B 21/91. 

Stockholms tingsrätt (2008), mål nr. B 11204-08. 

Varbergs tingsrätt (1999), mål nr. B 784-99. 

 

Göta hovrätt (2001), mål nr. B 724-01. 

Hovrätten för Västra Sverige (2009), mål nr. B 4167-09. 

Hovrätten för Västra Sverige (1999), mål nr. B 659-99. 

Hovrätten för Övre Norrland (1991), mål nr. B 21/91. 

Svea hovrätt (2007), mål nr. B 6598-07.  

 

 



 

35 

 

Förundersökningar 

Polismyndigheten Stockholms län – Södertälje (2008), diarie nr. 0210-K240090-08 

Polismyndigheten Stockholms län – Södertälje (2010), diarie nr. 0201-K329504-10 

 

Övrigt 

Adolfsson, P. och Nilsson, R. (2010). ACL bygger arrest ombord efter hotfull incident. Svensk  

Sjöfartstidning. Nr 2. http://www.sjofartstidningen.se/tidningen/nummer/2010/2/SST_02_2010.pdf 

(Hämtad 2011-01-25) 

 

Thörn och Carlsson (2010). Fripassagerare- en studie om lagar och förordningar. Chalmers 

tekniska högskola: examensarbete. 

 

Nationalencyklopedin, Fördrag. http://www.ne.se/lang/fördrag (Hämtad 2011-04-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjofartstidningen.se/tidningen/nummer/2010/2/SST_02_2010.pdf
http://www.ne.se/lang/fördrag


 

36 

 

Bilaga 1 

13 kap. Om allmänfarliga brott 

1 § Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av 

annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år. 
   Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. Lag (1993:207). 

 

2 § Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex 

och högst arton år, eller på livstid. 

   Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där 

den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild 
betydenhet. Lag (2009:396). 

 

3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan 

ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans 

egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst åtta år. 

   Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. 
   Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396). 

 

4 § Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, 

rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom 

annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör 

eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma 

skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller 

hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt 

hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft. 

 

5 § Är brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sabotage till fängelse på viss tid, lägst två och 

högst arton år, eller på livstid. 

   Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom framkallats fara för rikets 
säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet. Lag (2009:396). 

 

5 a § Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av  

1. ett luftfartyg, 

2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods eller passagerare, bogsering, 

bärgning, fiske eller annan fångst, eller 

3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg, spårväg eller tunnelbana, som 

används i förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare, 

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som genom olaga tvång bemäktigar sig 

en plattform i havet som är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar eller för 

något annat ekonomiskt ändamål. 

 

   Den som i annat fall  

1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller ett 

luftfartyg i trafik, eller 

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan plattform 

som anges i första stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under flygning 

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år. 

 

   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två 

och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom 
framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Lag (2009:396). 

5 b § Den som  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P5_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P5_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P5_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K13P5_aS2
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1. använder allvarligt våld eller hot om sådant våld mot någon som befinner sig på en flygplats som är öppen 

för internationell trafik, 

2. förstör eller allvarligt skadar en anordning, som hör till en sådan flygplats eller som används för 

flygplatsens trafik, eller ett luftfartyg, som inte är i trafik men är uppställt på flygplatsen, eller 

3. med användande av våld eller hot om våld omintetgör verksamhet som bedrivs på en sådan flygplats, 

döms, om gärningen är ägnad att framkalla fara för flygplatsens funktion eller för säkerheten vid denna, för 

flygplatssabotage till fängelse i högst fyra år. 

 

   Är brottet att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid 

bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom framkallats fara för flera människoliv 

eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Lag (2009:396). 

 

6 § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar  

1. brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det, 

2. skada eller hinder som avses i 4 § eller 

3. skada som avses i 5 a § andra stycket 1 eller 5 b § första stycket 2 döms för allmänfarlig vårdslöshet till 

böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

   Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416). 

 

7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera 

livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, 

döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. 

   Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande 

av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om 

många människor utsatts för fara. Lag (2009:396). 

 

8 § Framkallar någon allmän fara för djur eller växter medelst gift eller genom att överföra eller sprida 

elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs eller på annat dylikt sätt, dömes för förgöring 

till böter eller fängelse i högst två år. 

   Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida 

brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada eller om egendom av betydande 

värde utsatts för fara. 

8 a § Har upphävts genom lag (1998:809). 

 

9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift 

eller smittämne till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809). 

 

10 § Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i detta kapitel är sagt, vid handhavande av 

eld, sprängämne eller gift eller annorledes framkallat fara för brand eller ofärd som i 1, 2 eller 3 § sägs eller 

allmän fara som avses i 7 eller 8 § och underlåter han, efter att hava kommit till insikt därom, att till farans 

avvärjande göra vad skäligen kan begäras, dömes för underlåtenhet att avvärja allmänfara till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

 

11 § Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 eller 10 § eller enligt 5 a § andra stycket 2 

eller 5 b § första stycket 2 eller 3, frivilligt har avvärjt en sådan fara eller verkan som anges där innan 

avsevärd olägenhet har uppkommit, får han dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för 

gärningen. Var faran ringa och är för gärningen ej föreskrivet svårare straff än fängelse i ett år, skall han ej 

dömas till ansvar. Lag (1998:809). 

 

12 § För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 
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sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller 

smitta eller till förgöring, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 
kap. stadgas. Lag (1990:416). 
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