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1 Inledning 

I skrivande stund finns 361 ämnen upptagna i Läkemedelsverkets föreskrifter om 

förteckningar över narkotika1 och ytterligare 85 ämnen står under utredning2. Denna grupp 

blir större och större hela tiden då fler ämnen tillkommer för varje år.  

Alla dessa ämnen är av lagstiftaren förklarade som narkotika vilka det är förbjudet att 

hantera utan särskilt tillstånd. Vid utdömande av straff ska den enskilda gärningen 

bedömas och en uppskattning ska göras av hur klandervärd denna är. Då alla 361 nu 

narkotikaklassade preparat inte är lika farliga ska inte samma straff utgå. Den relativa 

farligheten mellan olika preparat avgör hur högt straffvärdet ska blir för hantering av viss 

mängd narkotika. I vissa fall får denna skillnad i farlighet stor effekt. 

Om en person döms för innehav av ca 10 doser heroin motsvarar det ett ungefärligt 

straffvärde på en halv månads fängelse. En annan person som innehaft det narkotiska 

preparatet kat måste enligt gällande praxis dömas för över 160 doser för att komma upp i 

samma straffvärde. Det finns alltså ett avsevärt stort spann mellan olika narkotikaklassade 

droger där vissa ibland anses vara 16 gånger farligare än andra. 

Detta innebär avsevärda problem för rättstillämparna och ytterst för domstolarna som har 

att avgöra om preparat A är mindre farligt, lika farligt eller mer farligt än preparat B. För 

att överhuvudtaget kunna göra en sådan bedömning måste man veta vilka kriterier man ska 

bedöma en narkotikas farlighet. Som kommer framgå i denna uppsats råder det långt ifrån 

någon konsensus kring vad som ska betraktas när man beräknar farlighet. 

Via internet kan den som vill beställa narkotika för någon tusenlapp vilket kan resultera i 

ett lika långt fängelsestraff som genomsnittstiden för grov våldtäkt. Då narkotikabrott 

präglas av att kunna generera avsevärda straff och en stor spridning av straffens längd 

mellan olika brott är det intressant att se närmare på vad som ligger till grund för 

domstolarnas bedömning av brottens straffvärde i narkotikamål. 

Det är svårt att göra en bedömning av farligheten vid ett brott där negativa konsekvenser 

                                                
1 Konsoliderad lista av LVFS 2011:10 där alla narkotikaklassade ämnen finns med fram till och september 

2014 
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/konsoliderade/LVFS_2011_10_konsoliderad_tom_2014_9.pdf 

2  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/klassificering-av-
missbrukssubstanser/substanser-under-utredning/ 
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till största delen endast drabbar användaren. Vid många andra brott finns en tydlig 

koppling mellan gärning och skada, exempelvis vid misshandel. Det finns inte samma 

tydliga koppling när det kommer till narkotikabrott.  

Rättstillämpare som vill bedöma farligheten får då göra antaganden baserat på 

sannolikheten av att vissa skador kan uppkomma som en följd av narkotikabrottet. Alla 

dessa skador bör inte tillmätas lika stor betydelse. Liten sannolikhet för små skador får 

anses vara mindre farliga än större skador med större sannolikhet. Därför måste 

skada/sannolikheten viktas mot varandra. Då olika narkotika har olika effekter innebär en 

jämförelse mellan två olika ämnen att olika effekter och skador ska jämföras med varandra. 

Domstolarna, som ytterst ansvarar för farlighetsbedömning i svensk rätt, redovisar inte en 

utförlig beskrivning av samtliga omständigheter som farlighetsbedömningen baserats på 

och hur olika omständigheter har vägts mot varandra. Istället får man ofta nöja sig med att 

pussla ihop en bild av en samlad bedömning genom att jämföra brottstycken av olika 

farlighetsbedömningar som redovisats i olika mål. Då man med dessa pusselbitar som mest 

kan skönja konturerna måste bilden kompletteras med andra hjälp av andra källor och 

oavsett hur många pusselbitar du än försöker lägga kommer du alltid bara kunna göra 

antaganden om hur farlighetsbedömningen verkligen ser ut. 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats kommer undersöka vad som ligger till grund för farlighetsbedömningar vid 

straffvärdesbedömningen av narkotikabrott. Uppsatsen kommer genomgående att försöka 

finna svar på följande frågor: 

• Vilka kriterier är relevanta vid en farlighetsbedömning av narkotika? 

• Vilken betydelse tillmäts dessa kriterier? 

Något absolut svar på dessa frågor torde inte finnas. Min ambition är att denna uppsats ska 

bidra till att läsaren får en ökad förståelse för hur svåra farlighetsbedömningar är för 

straffvärdesbedömning. 

 

1.3  Forskningsläget 

NJA 2011 s 357 (mefedrondomen) satte ett stort fokus på straffvärdesbedömningen vid 
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narkotikabrott. Det har under åren efter domen författats en ansenlig mängd juridiska 

artiklar, uppsatser och statliga utredningar som försökt uttolka straffvärdesbedömningen i 

narkotikamål efter mefedron-prejudikatet. HD har på senare tid även frikostigt gett 

prövningstillstånd till narkotikamål vilket ytterligare bäddat för ett omfattande underlag. 

Fokus har i många fall har varit avgörandets påverkan på de tabeller som domstolar använt 

sig av vid straffvärdesbedömningen i narkotikabrott samt hur andra omständigheter än art 

och mängd ska vägas in i straffvärdesbedömning. 

1.4  Metod och material 

Materialet som använts vid författandet av denna uppsats består till stor del av litteratur 

och tidskriftsartiklar som behandlar uppsatsens ämne. Ett omfattande utrymme har i 

uppsatsens getts till praxis.  

Vid redogörelser av utländska exempel på hur man reglerar farlighetsbedömningen har 

primärt utländska rättskällor studerats. 

1.5  Disposition och avgränsning 

För att ge läsaren en kontextuell bakgrund till diskussionen om farlighet och 

farlighetsbedömningar kommer en historisk bakgrund ges i kapitel 2. Ambitionen är här att 

presentera de motiv och syften som legat bakom regleringen av narkotiska preparat.3 I 

kapitel 3 redogörs för straffvärdesbedömning i stort och hur den påverkats sedan 

mefedrondomen. Kapitel 4 behandlar farlighetsbedömningar utifrån olika aspekter. Syftet 

är att visa på den mångfald av sätt att konstruera, reglera och tillämpa 

farlighetsbedömningar. Uppsatsens sista kapitel, kapitel 5, ägnas åt avslutande slutsatser. 

Det är min avsikt att begränsa framställningen till de omständigheter som direkt kan 

härledas från effekten av konsumtion av narkotika. Hur farlig själva narkotikan anses vara. 

Således kommer omständigheter som snarast är knuten till gärningsmannens beteende eller 

andra omständigheter som behandlas vid en straffvärdesbedömning inte tas upp i denna 

uppsats. Ibland är det svårt att avgöra vad som kan tänkas ingå i en farlighetsbedömning. 

Om en viss narkotika t ex anses utöva en särskild dragningskraft på ungdomar, är det då en 
                                                

3 Det är min mening att fördjupad förståelse för narkotikans farlighetsbedömning nås om ämnet presenteras i 
sin historiska kontext. Det kan diskuteras om framställningen inte blir onödigt betungad av en historisk 
redogörelse, men det är min mening att övervägande skäl talar för att presentera farlighetsbedömningen i sin 
historiska kontext. 
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omständighet som ska anses tillskrivas narkotikans farlighet, eller ska omständigheter som 

rör perioden innan brukarens ens befattat sig med narkotikan, inte vägas in i en 

farlighetsbedömning?4 Min avsikt har varit att löpande redovisa avväganden av denna 

karaktär. 

 

 

                                                
4 HD föredrogs i NJA 1992 s 235 en utredning om farlighetsbedömning av MDMA som påpekade den 

lockelse som preparatet kan utöva på vissa ungdomsgrupper och att det delvis p.g.a. den orsaken ansågs 
farligare än amfetamin.  I NJA 1994 s 374 ansågs råopium, genom att det röks, vara relativt lätt att 
tillgodogöra sig och att det därmed kan utöva en dragningskraft på ungdomar. 
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2 Den svenska förbudspolitikens historia  

Människan har brukat rusmedel av olika slag sen tidernas begynnelse. Olika substanser har 

också reglerats på olika sätt. Nedan följer en historisk genomgång för hur olika substanser 

har reglerats historiskt i Sverige och vilka motiv som legat bakom dagens restriktiva 

narkotikapolitik. 

2.1 Kaffe 

Kaffet kom till Sverige 1685. Ett förbud mot all konsumtion av kaffe i Sverige infördes av 

riksdagen 1756. Den som ertappades drickandes kaffe dömdes till böter. Kaffedrickande 

upphörde naturligtvis inte utan förbudet ledde till en omfattande smuggling och 

smygdrickande. Förbudet upphävdes 1769 och ersattes av en importtull men förbud kom 

och gick fram tills 1823 då kaffe fick den legala status det har idag.5  

I början av 1900-talet diskuterades återigen ett förbud efter en motion som väckts av herr C. 

Lindhagen vid 1912 års riksdag. I debatten som följde av motionen pekades speciellt 

kvinnor och barn ut som en riskgrupp som kunde ta skada av kaffekonsumtion. 

"Det synes arta sig till, mångenstädes åtminstone, att kaffet kan komma att särskildt 
för kvinnor och äfven för barn blifva till enahanda skada som spritdryckerna för 
männen. Genom att förtärande af kaffe göres till den grundläggande och 
hufvudsakliga dieten och att en sådan matordning tillika blir loflig folksed och ej 
såsom vid spritmissbruket en dock klandrad ovana hos vissa individer, framkallas 
degenerationssymptom, visserligen icke så brutala som spritdryckernas följder, 
men i längden kanske lika nedbrytande. "6 

Motionen ledde dock inte till någon nytt förbud eller ytterligare regleringar. Kanske 

berodde det på dryckens stora popularitet samt att många kaffedrickare att svårt att koppla 

ihop dryckens kemiska egenskaper med de sociala problem som påstods bli effekten av 

drickandet. Debattmetoden att stigmatisera och framställa brukaren som moraliskt 

klandervärd skulle dock användas i drogdebatten många decennier senare.   

Sverige är idag ett av de länder i världen som konsumerar mest kaffe med 3.2 koppar per 

                                                
5 Svensk Kemisk Tidskrift, 1914, Tjugosjätte årgången, s. 33ff 
6 Svensk Kemisk Tidskrift, 1914, Tjugosjätte årgången, s. 35ff 
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person och dag vilket är sex gånger högra än världsgenomsnittet.7  

2.2 Alkohol 

För att förstå dagens restriktiva narkotikapolitik är det nödvändigt att förstå alkoholens och 

nykterhetsrörelsens historia i Sverige. Under perioder på 1700-talet infördes förbud mot att 

bränna alkohol i ett försöka att minska den utbredda alkoholkonsumtionen. År 1829 

konsumerades enligt vissa källor hela 46 liter sprit per år/individ8. Sverige var på 1800-

talet ett relativt fattigt land och ett argument för att förbjuda hembränning var att 

fattigdomen förvärrades av att en stor del säd och potatis gick till öl- och 

brännvinsframställning istället för till mat åt de fattiga. De negativa konsekvenser som 

kom av en sådan enorm alkoholkonsumtion ledde till bildandet av nykterhetsrörelsen och 

senare även till att hembränningen förbjöds och ett statligt monopol på spritproduktion 

inrättades år 1855. Nykterhetsrörelsen, vars initiativ kom från frikyrkligt håll, hade år 1910 

lyckats organisera omkring 6 procent av den svenska befolkningen.9 Att det var just kyrkan 

som organiserat nykterhetsrörelsen gjorde att motståndet mot berusning blev till något 

heligt för många svenskar. Att berusa sig var omoraliskt. När en folkomröstning 

genomfördes 1922 om ”införande av fullständigt dryckesförbud” var det bara en enda 

procent enhet som skiljde nej-sidan från ja-sidan och Sverige var mycket nära ett 

totalförbud10.  Hade det inte varit för den debatt som väcktes av den liberala politiker Ivan 

Bratt om huruvida förbudet varit praktiskt genomförbart så hade förbudet med stor 

sannolikhet genomförts.11 Bratts huvudargument var att ett förbud är omöjligt att 

genomföra så länge medborgare som i övrigt är laglydiga inte ser något fel med måttlig 

konsumtion av alkohol.  

Missbruksforskaren Leif Lenke söker den absoluta politikens rötter i religion. Framväxten 

av västvärldens nykterhetsrörelser under förra seklet fick en snabb uppdelning i två grenar 

– en radikal och en moderat – där den förra sprang ur de frikyrkliga väckelserörelserna. 

Hos dem fanns ett starkt etiskt element i alkoholkritiken och därför krävde de, skriver 

Lenke, ”total avhållsamhet från alla alkoholhaltiga drycker och förespråkade med en 

terminologi från drogdebatten ’ett alkoholfritt samhälle’” (Sociologisk Forskning 4/91). 

                                                
7 Wikipedia-bidragsgivare, List of countries by coffee consumption per capita [Internet], 11/9 2014 
8 Wikipedia-bidragsgivare, Nykterhetsrörelsen i Sverige [Internet], 11/4 2014  
9 Wikipedia-bidragsgivare, Nykterhetsrörelsen i Sverige [Internet], 11/4 2014 
10 Wikipedia-bidragsgivare, Nykterhetsrörelsen i Sverige [Internet], 11/4 2014 
11 Wikipedia-bidragsgivare, Ivan Bratt [Internet], 17/8 2014 
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Den moderata grenen – för vilka problemen gällde folkhälsa och inte moral – hade inga 

invändningar mot öl och vin utan menade att det var starkspriten som skulle bekämpas. 

Länder i den frikyrkliga grenen – som Sverige, Finland och USA – prövade senare 

drastiska åtgärder som totalförbud eller motbokssystem medan den moderata – exempelvis 

Holland, Västtyskland och Danmark – försökte hantera alkoholproblemen via skatter och 

andra restriktioner. 

Traditionerna lever vidare. Dels har de radikala länderna i dag en lägre total 

alkoholkonsumtion men ett mer problematiskt dryckesmönster medan den moderata 

grenen har en högre totalkonsumtion men ett mindre problematiskt dryckesmönster. Och 

dels, vilket är Lenkes huvudpoäng, lägger traditionerna ett tydligt raster över dagens 

europeiska narkotikadebatt; i de länder vars alkoholkritik bottnade i folkhälsa är 

skadelindring (harm reduction) en självklarhet medan varje sådan tanke är mycket 

kontroversiell i länder vars alkoholkritik tog avstamp i moral. 

Svenskarna alkoholkonsumtion uppgick 2012 till 9,1 liter 100 % alkohol per person.12 

Sedan 2004 är trenden en svag minskning av alkoholkonsumtionen.13 

2.3 Narkotika – vägen fram till dagens straffnivåer 

Bruk och missbruk av narkotika har inte alltid ansetts vara ett stort samhällsproblem i 

Sverige. Vetskapen om att vissa rusmedel utöver alkohol kunde orsaka skada och 

olägenhet har varit känt ända sedan 1600-talet. Till en början räknades narkotiska preparat 

in under ”gifter” och försäljningen och hanteringen, som till stor del skedde på apotek och 

hos kryddmästare, reglerades av dåtida läkarsamfundet samt senare av giftlagstiftningen 

från 1906.14 Det var försäljning och hantering inom den medicinska verksamheten som 

reglerades och inget fokus lades på användaren av narkotikan.  

Preparat som opium, heroin, morfin, cannabis och kokain användes i relativt stor 

utsträckning av läkarkåren för att lindra smärta och för att motverka oro. Preparatens 

positiva effekter lovordades som ”oskattbara” och de negativa bieffekter som kunde uppstå 

framställdes inte som något allvarligt problem. 15 Det fanns få straffrättsliga regleringar 

gällande narkotikahanteringen och de få som fanns reglerade fall då försäljare brustit i 

                                                
12 Leifman & Trolldal, 2014 s. 4 
13 Leifman & Trolldal, 2014 s. 4 
14 För en historisk genomgång av narkotikaregleringen fram till 1923 se. Hofflund, 1993 s. 11ff 
15 Olsson i Olsson (red.), s 24ff. 
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säkerhetsföreskrifter eller sålt preparat till någon som senare kommit till skada av 

preparaten.16 I och med att det i stort saknades instrument för att kontrollera produktionen, 

handeln och användandet de olika narkotiska preparaten förekom även ett omfattande bruk 

utanför skolmedicinen. Diverse universalmedel hade stor spridning bland allmänheten men 

så länge som användningen skedde inom medicinens ramar fanns inga förutsättningar för 

att tala om ett narkotikaproblem och något större missbruk av dessa medel var inte 

dokumenterat.17 

2.3.1 Opiumkonventionen och början till en narkotikalagstiftning. 
Det första internationella drogkontrollavtalet var den internationella opiumkonventionen 

som undertecknades i Haag 23 januari 1912. Då Sverige anslutit sig till denna konvention 

utfärdades 1923 en särskild narkotikakungörelse angående handel med opium och vissa 

andra narkotiska ämnen. Narkotikakungörelsen kriminaliserade fler handlingar och flera 

substanser än den tidigare giftstadgan från 1906 men högsta straffet var ännu enbart 

böter.18 Kokablad och Cannabis hade lämnats utanför Haagkonventionen men en ny 

konvention i Genève 1925 inkluderade även dessa ämnen vilket också avspeglades i 1930 

års narkotikakungörelse då innehav av dessa ämnen för första gången kriminaliserades.  I 

1933 års narkotikakungörelse infördes för första gången fängelse i straffskalan, men bara i 

de fall där försvårande omständigheter förelåg. 

Under de kommande två decennierna skedde inte mycket på lagstiftningsområdet och 

missbruk ansågs fortfarande inte vara något större bekymmer, vilket bl.a. avspeglades i att 

innehav av måttliga mängder kokain och morfin inte var straffbart.19 Narkotikamissbruk 

ansågs främst vara ett individuellt medicinskt problem som bäst hanterades av läkare, vilka 

också var de som oftast försedde personer med narkotika. 20 De fall då det talades om 

missbruk var ofta fall då patienter blivit beroende av opiater efter långvarig behandling 

mot oro och smärtsamma sjukdomar. De alternativ som stod till buds var så ineffektiva 

jämfört med opiaterna att det missbruk som ibland uppstod, framstod som en olyckligt, 

men i förhållande till alternativen en acceptabel följd.21  

                                                
16 Träskman i Olsson (red), s 53. 
17 Olsson i Olsson (red.), s 25. 
18 Hoflund, Narkotikabrotten – En straffrättslig studie, 1993 s 15 
19 Träskman i Olsson (red.), 2011 s 53ff 
20 Olsson i Olsson (red.), s 27. 
21 Olsson i Olsson (red.), s 26. 
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2.3.2 Amfetaminbruket under 50-talet 
Det centralstimulerande preparatet amfetamin som introducerats i Sverige 1938 hade under 

50-talet ökat mycket i popularitet både bland läkare och befolkningen i stort och förskrevs 

som hjälp vid viktminskning eller för ökad koncentration vid studier. 1959 nådde den 

legala försäljningen en topp då centralstimulerande preparat skrevs ut till drygt 300000, 

vilket då motsvarade mellan fem och sex procent av hela befolkningen. Brukat dominerade 

av personer som använde centralstimulerande mera tillfälligt men uppskattningsvis 16500 

personer använde dem två till tre gånger i veckan. Eftersom bruket av narkotika för de allra 

flesta på något sätt var medicinskt betingat, om än för viktminskning och studiefokus, 

ansågs bruket och missbruket inte som moraliskt förkastligt.22  

2.3.3 ”Icke-medicinskt bruk” ökar och det lagliga bruket minskar drastiskt 
Flera olika centralstimulerande preparat blev svårare att få på recept från 1959 och framåt 

vilket ledde till en dramatisk minskning av det lagliga bruket. Den registrerade 

försäljningen mellan 1959 och 1966 minskade med 78% från 33.2 till 7.2 miljoner doser 

per år.23 Detta i sin tur ledde till att den ökning av den illegala försäljning som existerade 

vid sidan om den legala medicinska. Många av de som köpte från den illegala marknaden 

tillhörde de kriminella subkulturella grupperingar som börjat växa fram på 60-talet och de 

hade inga medicinska skäl att bruka narkotika.24 De redan grundmurade negativa moraliska 

hållning som fanns gentemot dessa grupperingar ”spillde över” på narkotikabruket.25  Vem 

som brukade narkotika, snarare än vad som brukades, fick helt avgörande betydelse för 

synen på narkotika och narkotikaproblemet.26 

2.3.4 Experimentet med legalföreskrivningen 
Mellan 1965 och 1967 gjordes ett försök med legalförskrivning av narkotika till kroniska 

missbrukare i hopp om att stabilisera deras sociala situation och hjälpa dem att bryta med 

sin kriminella livsstil. Experimentet började med att tio narkotikamissbrukare försågs med 

de droger de ville ha av en läkare. Utskrivningen var mycket generös. Efter två år hade 120 

deltagare varit med i experimentet, varav de flesta kriminellt belastade personer. 

Experimentet lades ner efter att en 17-årig flicka, som inte var en del av experimentet, dött 

av en överdos amfetamin och morfin, administrerad av en av deltagarna i experimentet. 

                                                
22 Olsson i Olsson (red.), s 31.  
23 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997 s 39. 
24 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997 s 41. 
25 Olsson i Olsson (red.), 32ff. 
26 Olsson i Olsson (red.), 36. 
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Totalt förskrevs 4 miljoner doser amfetamin (15 kilo) och 600 000 doser opiater (3.3 kilo) 

till de 120 deltagare i experimentet. Fyra av deltagarna i experimentet dog till följd av 

överdoser och några mätbara effekter när det gällde minskat återfall i brott kunde inte 

uppmätas. Dessutom skedde ett stort ”läckage” av preparat från deltagarna i experimentet 

till allmänheten. 27  

Polisläkaren Nils Bejerot, ville undersöka förhållandet mellan droganvändning och den 

drogpolicy som Stockholm hade under 60-talet. I sitt arbete som polisläkare vid arresten i 

Stockholm tog han hjälp av erfarna sjuksköterskor för att räkna nålstick från sprutor bland 

de anhållna i arresten. Bejerot var av uppfattningen att droganvändning var epidemisk och 

smittsamt till sin karaktär28. Vidare trodde han att när en drogkultur väl etablerat sig i 

samhället är tillgången på narkotika den avgörande faktorn för att missbruket ska sprida sig. 

Perioden som Bejerot valt att studera hade tack vare legalföreskrivningen mellan 1965-67 

en period då tillgången på narkotika i Stockholm ökat och en period efteråt då tillgången 

minskade. Undersökningarna vid arresten bekräftade Bejerots hypotes då nålsticken ökade 

i antal den två första åren för att sedan sakta minska.29  Bejerots analys fick dock mycket 

kritik delvis p.g.a. att den byggde på polisstatistik som ofta reflekterar polisens aktiviteter 

mer än riktiga förändringar i samhället. Andra brister i undersökningen var exempelvis att 

det intravenösa missbruket ökade i hela Europa mellan åren 1965-67 samt att den ökning 

av intravenöst missbruk som observerades 1965 inte kan ha påverkats i någon större 

utsträckning av legalförskrivningsexperimentet som då ännu inte hade vuxit i storlek. Den 

viktigaste kritiken mot Bejerots slutsatser var dock att missbruket inte minskade åren efter 

det att Sverige infört en mycket mer restriktiv narkotikapolitik.30 Tvärtom så ökade det 

tunga missbruket mycket kraftigt och en undersökning som gjordes 1979 uppskattade 

antalet till ca 15000 vilket var mer än en fördubbling från 1967.31 

2.3.5 Narkotikastrafflagen och ”straffspiralen” 
I och med införandet av de den nya narkotikastrafflagen (1968:64) höjdes straffen för 

narkotikabrott markant. Maximistraffet, som höjdes från ett till fyra års fängelse, 

motiverades bl.a. av att narkotikamissbruket ansågs breda ut sig32 samt även det förkastliga 

                                                
27 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997, s 43. 
28 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997, s 44. 
29 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997, s 45. 
30 Boekhout van Solinge, Tim, The Swedish Drug Control System, An in-depth review and analysis, 1997, s 45. 
31 Olsson, Adamsson Wahren, Byqvist, Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998, 2001 s 10. 
32 Träskman i Olsson, 2011, s. 57. 
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vinningssyfte som låg bakom narkotikaförsäljningen.33 Andelen tunga 

narkotikamissbrukare hade året innan uppskattats till ca 10000 personer av den s.k. 

Narkomanvårdskommintém (SOU 1969:53) även om det idag anses ha varit en 

felberäkning och att antalet snarare var ca 6000 personer.34 

Svea hovrätt påpekade i sitt remissvar att motiveringarna för straffskärpningarna var 

påfallande knapphändiga och fylleristraffutredningen menade att den allmänpreventiva 

effekten av straffskärpningar kunde ifrågasättas. Flera andra remissinstanser var 

tveksamma till straffskärpningen. Försäljarna av narkotika hade alltid att räkna med risker i 

sin verksamhet och för missbrukarna så hade straffskärpningen knappast någon 

avskräckande effekt då de nog inte såg sitt brukande som kriminellt utan livsviktigt för sin 

existens. Till och med Rikspolisen var frågande till straffskärpningen och undrade om det 

verkligen var straffets stränghet och inte risken för upptäckt som var den avgörande 

faktorn. Remissinstansernas kritik ignorerades dock och straffskärpningen i den nya lagen 

motiverades med att narkotikaverksamhet var mycket samhällsfarligt, speciellt för den 

unga generationen.35  

Redan året därpå, 1969, höjdes maxstraffet från fyra till sex år med samma motiv som vid 

tidigare straffskärpning, nämligen att den illegala handeln ökade och missbruket bredde ut 

sig. Ungdomsrevolten 1968 då många unga svenskar prövade på narkotika (främst hasch) 

kan ha varit en bidragande orsak36, det misslyckade legalförskrivningsprojektet en annan37.  

Att handeln och missbruket inte minskat till följd av straffskärpningen 1968 ansågs bero på 

att straffen inte höjts tillräckligt mycket. Ytterligare en anledning till att straffen höjdes var 

att straffskärpningar skett både i Norge och i Danmark och Sverige ville inte blir en fristad 

för narkotikaförsäljning p.g.a. låga straff.38 En ledamot i lagrådet ifrågasatte rimligheten av 

att höja straffet redan ett år efter den förra straffskärpningen och ställde sig tveksam till om 

mera straff verkligen skulle avskräcka de som sysslade med narkotikaförsäljning. Några 

erfarenheter av vilka effekter straffskärpningen 1968 hade medfört kunde förstås inte 

redovisas. Ledamoten kunde dock inte hysa något större förbarmande för de professionella 

narkotikabrottslingar som skulle påverkas av straffskärpningen och motsatte sig därför inte 

                                                
33 Uttalades av narkomanvårdskommitén i SOU 1967:41 s 58. 
34 Olsson i Olsson, 2011 s 83. 
35 Hoflund, Narkotikabrotten – En straffrättslig studie, 1993 s 21. 
36 Olsson i Olsson, 2011 s 34. 
37 Olsson i Olsson, 2011 s 11. 
38 Prop 1969:13 s 6ff. 
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förslaget.39  

Ytterligare en höjning av straffen skedde 1972 och maximistraffet sattes nu till 10 års 

fängelse. Som skäl angavs straffskärpningar i de övriga nordiska länderna samt att trots de 

höga straffen som gällt tidigare hade samhället inte fått narkotikakonsumtionen under 

kontroll. Uppgifterna om att missbruket ökade kom från Nils Bejerots undersökningar och 

togs med i motiven till straffskärpningen.40  

Sveriges riksdag slår 1978 fast att narkotika är oförenlig med svensk kultur och en rad 

kampanjer sjösätts i syfte att bygga ett antidrogmedvetande i hela landet.41 Narkotikan 

skulle aldrig få bli en del av den svenska kulturen. Att knarka var något osvenskt, en farsot 

som kom utifrån.  

1981 var det så dags för ny omgång straffskärpningar, den här gången gällande 

maximistraff för narkotikabrott som höjdes från två till tre år i fängelse samt ministraffet 

för grovt narkotikabrott som höjdes från ett till två år. Den preventiva effekten angavs som 

skäl till straffskärpningarna.42 I propositionen som innehöll förslagen till 1981 års 

straffskärpningar framhölls att narkotikaproblemet var ett av de stora samhällsproblemen 

samt att risken var stor för en ökning av narkotikamissbruket. Förslag fanns på att avskaffa 

böter för narkotikabrott och införa fängelse även för de allra lindrigaste brotten men detta 

genomfördes aldrig.43  

Under de första åren på 80-talet framfördes flera gånger kravet på att kriminalisera även 

konsumtion av narkotika och Riksdagen tog flera gånger ställning i frågan men avslog 

samtliga motioner. Lobbyistorganisationen Riksförbunet Narkotikafritt Samhälle hade 

skapats 1969 av Nils Bejerot. Deras idéer om ett samhälle helt fritt från narkotika hade nu 

börjat få genomslag i politiken och regeringen slog 1984 fast det mantra, som fortfarande 

är målet med svensk narkotikapolitik, att Sverige ska bli ”ett narkotikafritt samhälle”.44  

2.3.6 Kriminalisering av eget bruk 
1988 kriminaliserades konsumtion av narkotika. Att kriminalisera en gärning som riktade 

sig mot den egna personen ansågs av flertalet remissinstanser vara främmande för den 
                                                

39 A.a. s 12f. 
40 Prop 1972:67 s 14. 
41 Rd 1978 nr 160. 
42 DsJu 1980:4 ( Ingår som bilaga i Prop 1980/81:76 ) 
43 Hoflund, Narkotikabrotten – En straffrättslig studie, 1993 s. 17. 
44 Prop. 1984/85:19 
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svenska kriminaliseringstraditionen.45 Som skäl till kriminaliseringen angavs att det egna 

bruket var en frizon och att det var nödvändigt att från samhällets sida signalera ett kraftigt 

avståndstagande från all olaglig hantering av narkotika.46 

1993 var de så dags för ytterligare en straffskärpning. Genom en lagändring i NSL 

ändrades straffskalan för ringa narkotikabrott till att även innefatta fängelse i sex månader. 

Detta för att ge polisen ökade befogenheter att använda straffprocessuella tvångsmedel mot 

narkotikabrukare. Lagändringen från 1988 hade visats sig helt tandlös eftersom polisen inte 

hade haft rätt att ta urinprov på de som misstänktes för eget bruk. Ändringen ledde till en 

enorm ökning i antalet anmälda narkotikabrott som har fortsatt i stadig takt och gjort 

narkotikabrotten till en av de absolut största brottskategorierna.47 

2.3.7 Internetdroger 

I och med internets intåg på 90-talet kom droghandel att förflyttas till internet. Internet 

innebar huvudsaklig två saker för narkotikahandel i Sverige. Att personer som tidigare 

hade haft svårt att komma i kontakt med droger fick möjlighet att prova och att nya 

substanser började säljas som lagliga alternativ till narkotika. 

2.3.8 Hälsofarliga varor 

Regeringen beslutade den 20 mars 1997 att tillsätta en arbetsgrupp inom 

Socialdepartementet som skulle utreda frågan om kontroll av syntetiska droger och andra 

farliga ämnen som används i berusningssyfte samt ämnen som kan omvandlas till 

narkotika eller som används vid tillverkning av narkotika (s.k. prekursorer).48 Arbetet 

resulterade i departementspromemorian Kontroll av syntetiska droger m.m.49 

Bakgrunden var att internet hade inneburit en ny marknadsplats för droger och att 

kunskapen om lagliga kemiska substanser och hur man tillverkade olagliga spreds mycket 

fort med hjälp av internet.50 I Sverige hade under 90-talet särskilt drogen GHB snabbt fått 

spridning och både säljare och köpare hanterade drogen straffritt eftersom den inte var 

                                                
45 Hoflund, Narkotikabrotten – En straffrättslig studie, 1993 s. 19ff. jmf också med självmord som 

avkriminaliserades vid införandet av 1864 års strafflag. 
46 Prop. 1987/88:71 s 16. 
47  Anmälda brott, 2014, Brå 
48 Prop. 1997/98:183 s 26. 
49 DS 1997:70 
50 Prop. 1997:98:183 s 30 ff. 
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narkotikaklassad. Så var även fallet med amfetamin-analoger.51 

Regeringen föreslog i Prop. 1997:98:183 att riksdagen skulle införa en ny en ny lag, lagen 

om hälsofarliga varor, och att det därmed skulle vara möjligt för regeringen att besluta om 

att klassa en substans hälsofarlig. Det skulle innebära en snabbare process för att klassa 

substanser. Enligt lagens 4 § kan den som inför till landet, överlåter, framställer, förvärvar i 

överlåtelsesyfte, bjuder ut till försäljning eller innehar dömas till fängelse i högst ett år. Det 

innebär att även vissa tvångsmedel får vidtas för att beivra brott grundat på hälsofarlig 

vara.52 

Folkhälsomyndigheten gavs ansvaret att utreda och till regeringen lämna förslag om vilka 

varor som omfattas av lagen om hälsofarliga varor. Socialstyrelsen ansvarar för alltjämt för 

utredningen om narkotikaklassificering.53 Bl.a. Socialstyrelsen avstyrkte förslaget och 

ifrågasatte vilka vinster som kunde göras genom att blanda in ytterligare en myndighet.54 

Lagrådet uttalar inte någon kritik mot lagförslaget, men uppmärksammar att regeringen 

bemyndigas att förbjuda alkohol genom lagstiftningens utformning. Alkohol kan anses 

vara en hälsofarlig vara enligt lagens definition. Detta har inte varit avsikten med 

lagstiftningen. Lagrådet påpekar vidare att underlaget för vilka varor som kommer 

omfattas av lagen är mycket knapphändigt. Det påpekas även att förslagets resonemang 

kring "varor som saknar ett legalt användningsområde" är ett cirkelresonemang eftersom 

dessa varor är legala så länge förbud inte meddelats enligt lagen.55 

2.3.9 Ändring av narkotikadefinitionen – förbjuda eufori 

Prop. 1997:98:183, Kontroll av syntetiska droger m.m., föreslog en förändrad definition av 

narkotika i 8 § narkotikastrafflagen. Tidigare beskrevs narkotika som dels är läkemedel 

eller hälsofarlig vara som med ”starkt vanebildande egenskaper” och som antingen 

förklarats som narkotika enligt internationell överenskommelse som Sverige biträtt eller 

förklarats vara narkotika av regeringen.56 

Mot bakgrund av lagens kumulativa rekvisit där det fordras att substansen både ska 

uppfylla kravet på starkt vanebildande egenskaper och tagits upp i internationell 

överenskommelse som Sverige biträtt eller utfärdad förordning av regeringen skulle i 
                                                

51 Prop. 1997:98:183 s 27 f. 
52 Prop 1997:98:183 s 40. 
53 Prop 1997:98:183 s 41 f. 
54 Prop 1997:98:183 s 41. 
55 Prop. 1997:98:183 s 90 f. 
56 Prop 1997:98:183 s 6. 
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teorin vissa substanser falla utanför det kriminaliserade området om rekvisitet om starkt 

vanebildande egenskaper inte ansågs uppfyllt. Departementschefen framhöll bl.a. att det 

var tveksamt om LSD var vanebildande och att det är oklart om beroende kan utvecklas för 

MDMA.57  

Departementschefen pekar inte själv på möjligheten att dessa substanser kan falla utanför 

det kriminaliserade området utan motiverar främst förändringen av att definitionen av 

narkotika ska överensstämma med den faktiska rättsutvecklingen.58 Man får dock anta att 

det fanns en oro för att sådana invändningar skulle kunna komma att ske. 

Genom införandet av ett alternativt rekvisit till beroendeframkallande (en språklig 

uppdatering föreslogs även där beroendeframkallande ersätter rekvisitet starkt 

vanebildande) skulle även substanser med euforiserande effekter kunna falla under 

definitionen. Det förs i propositionen en utförlig diskussion om hur ett alternativt rekvisit 

ska utformas. Centralstimulerande anses inte täcka in samtlig narkotika då inte all 

narkotika är centralstimulerande.59  

Förslaget om införande av det euforiserande rekvisitet fick kritik från flertalet 

remissinstanser (bl.a. Riksåklagaren) som menade att det uppstår rättssäkerhetsproblem 

med allt för vagt och vittomfattande definitioner. Särskilt med tanke på 

narkotikalagstiftningen ingripande karaktär. Departementschefen försvarade rekvisitet med 

att definitionen avsåg att täcka ett omfattande antal substanser, växtdelar, beredningar m.m. 

vilket svårligen kunde göras med en precis definition.60  

2.3.10 Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 

Redan i prop. 1997/98:183 där bl.a. lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 

föreslogs diskuterades huruvida man skulle välja en lagstiftningsteknik som bygger på en 

s.k. generisk definition.61 En generisk definition innebär att man i lagstiftningen beskriver 

substanser och de är förbjudna om de faller under beskrivningen, det krävs inte att den 

enskilda substansen förbjudits genom en förordning. En generisk definition återfinns i lag 

(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Gällande dopningsmedel tillämpas dock 

en inofficiell lista framtagen av Expertgruppen för dopningspreparat för att tolka lagens 

                                                
57 Prop. 1997/98:183 s 33. 
58 Prop. 1997/98:183 s 33. 
59 Prop. 1997/98:183 s 34. 
60 Prop. 1997:98:183 s 32. 
61 Prop. 1997/98:183 s 35 f.  



 22 

tillämpningsområde.62 

Ett annat sätt att effektivare förbjuda nya substanser är att tillämpa en analog definition av 

narkotika. En analog definition är än mer vittomfattande än den generiska då alla varor 

som väsentligen liknar en redan narkotikaklassad vara vad gäller struktur och effekt.63 

Generiska eller analoga definitioner har ansetts opraktiska då det varit svårt utifrån 

legalitetssynpunkt att hitta definitioner som kan accepteras.64 Det är exempelvis inte alla 

droger som är beroendeframkallande. Då fordras att man definierar rus som är 

beroendeframkallande och likt läkemedel kan narkotika ha olika effekter och upplevas 

olika av olika personer. 

2.3.11 Nödförfarande 

I regeringens prop. 1997/98:183 om kontroll av syntetiska droger m.m. uppmärksammades 

s.k. nödförfaranden, en teknik för att kunna beivra varor med narkotiska effekter som ännu 

inte klassificerats och därmed kriminaliserats. Denna möjlighet finns i vissa andra länder 

och innebär att ett beslut om att en vara ska omfattas av nödförfarandet gäller under en 

begränsad tid, i allmänhet omkring ett år. Under tiden som löper får myndigheterna 

möjlighet att utreda om varan ska narkotikaklassas. Men från beslutet om nödförfarande 

omfattas varan av narkotikalagstiftningen kontroll och straffbestämmelser. Har det inte 

fattats något beslut om att narkotikaklassificering vid tidens utgång ska varan inte längre 

omfattas av narkotikakontroll.65 Enligt regeringen medförde sådana förfaranden 

oacceptabla straffrättsliga konsekvenser och som inte kunde godtas i svensk rätt.66 

Varje gång en substans som klassats enligt ett nödförfarande men som senare inte ansetts 

kunna narkotikaklassas har varje person som dömts enligt nödförfarandet rätt till resning. 

För det fall de frihetsberövats som ett led i utredningen eller som en påföljd genom 

fängelse innebär det ett onödigt lidande som svårligen kan försvaras. 

Trots diskussionen kring nödförfarande har regeringen knappt tio år senare föreslagit och 

fått igenom en lagstiftning som bygger på samma principer, om än inte lika ingripande. 

Genom prop. 2010/11:4 om en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning har lag 

(2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukarsubstanser gjort det möjligt att 

                                                
62 Prop. 2010/11:4 s 243. 
63 Prop. 1997/98:183 s 36. 
64 Prop. 1997/98:183 s 35. 
65 Prop. 1997/98:183 s 36. 
66 Prop. 1997/98:183 s 36. 
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omhänderta och förstöra varor som ännu inte är klassificerade men som kan antas bli 

klassificerade. 

2.3.12 Naturliga preparat 

Naturensdroger.nu var under början av 2000-talet en av pionjärsajterna inom 

internetförsäljning. Sidan erbjöd lagliga alternativ till traditionella droger. Oftast frön, bark, 

blommor eller andra naturprodukter som naturligt innehåller ämnen som har berusande 

verkan. Produkterna var varken klassade som narkotika, läkemedel eller som hälsofarliga 

vara. De betecknades därför som livsmedel och säljarna hade att följa livsmedelslagen.67 

Då försäljningen skedde på internet kunde personer som annars inte hade kontakter komma 

i kontakt och prova droger. Leverans skedde anonymt via postade brev. I och med att 

försäljningen endast avsåg lagliga droger kunde dessa alternativ spridas till en bredare 

krets. Lagliga alternativ hade inte tidigare konkurrerat med olagliga alternativ eftersom de 

helt enkelt inte hade samma renommé som sina olagliga bröder och systrar.  

2.3.13 Forskningskemikalier/designer drugs 

Efter hand som naturliga källor till berusande substanser klassificerades började hemsidor 

tillhandahålla forskningskemikalier eller research chemicals (ibland RC eller RC-droger). 

Forskningskemikalier är ett samlingsnamn för kemikalier som har en berusande effekt utan 

att vara klassificerade som narkotika, läkemedel eller hälsofarlig vara. 

Ibland härstammar forskningskemikalier från läkemedelsindustrin som i sin forskning 

försökt ta fram ett läkemedelspreparat som av olika anledningar inte ansetts haft en 

marknadspotential. Ibland för att de hade oönskade bieffekter som kunde verka berusande. 

Ibland för att preparatet inte var kliniskt mer effektivt än konkurrerande preparat. Ofta 

långt senare har patenten för dessa läkemedel använts för att återskapa preparaten och 

använda dessa i berusningssyfte. 

Begreppet designade droger eller designer drugs myntades 1985 av farmakologen 

Henderson. Med designade droger avsågs preparat där den kemiska strukturen formgivits 

(”designats”) för att ge narkotikaliknande rus, men inte vara upptagen som kriminaliserad 

narkotika i narkotikaförteckningar. Detta innebär ofta att varianter av illegala preparat 

tillverkas, men där den kemiska formeln är något avvikande från den illegala substansen.68 

                                                
67 Skeppholm, Lamotte & Hultin, Lagtligt knark – Uppdrag granskning, 2003 [Internet], hämtad  05/10 2014 
68 Hartelius SvJT 2007 s 207. 
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Då dessa substanser inte är narkotikaförklarade är det i dagsläget straffritt att handla, äga 

och konsumera dessa. Termerna forskningskemikalier och designade droger avser båda 

samma typ av substanser och används synonymt.  
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3 Straffvärdesbedömning 

Under 1970-talets andra hälft introducerades termen ”straffvärde” i rättsdebatten. Från 

1988 års reform av brottsbalken används det även i lagtext.69 I brottsbalkens 29 kapitel 

återfinns bestämmelser om straffmätning och påföljdseftergift. I kapitlets 1 § 2 st. 

brottsbalken återfinns en definition av straffvärde: 

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 
gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de 
avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen 
inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

Bestämmelsen utgör en uttömmande uppräkning av vilka omständigheter som domstolarna 

har att beakta vid bestämmandet av straffvärdet.70 Första meningen inleds med de 

objektiva omständigheter som ska ligga till grund för bedömningen (skada, kränkning eller 

fara). Dessa kommer att behandlas nedan.  

De subjektiva omständigheterna kommer inte att närmare beröras i denna uppsats. Då 

uppsatsens syfte är att utreda farlighetsbedömningar av narkotika saknar gärningsmannens 

motiv eller avsikt relevans. Likaså kommer styckets andra mening inte närmare att beröras. 

Detta tillkom 2010 då lagstiftaren ville åstadkomma en straffskärpning för vissa brott. 

Lagstiftaren har i förarbetena uttömmande listat vilka brott som regeln avser att tillämpas 

på och narkotikabrott finns inte med i uppräkningen. Då det därför inte är sannolikt att 

straffvärdesbedömning vid narkotikabrott kommer att beakta meningen kommer den inte 

att beröras. 

I diskursen brukar man skilja mellan abstrakt och konkret straffvärde. Abstrakt straffvärde 

är brottstypens straffskala i jämförelse med andra brottstypers straffskalor, lagstiftarens syn 

på hur allvarlig en brottstyp är i förhållande till andra brottstyper. Konkret straffvärde tar 

sikte på hur förkastlig den brottsliga gärning är och hur den ska graderas i förhållande till 

andra gärningar på samma straffskala. Straffvärde är därmed ett relativt begrepp.71 

                                                
69 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2010 s 103. 
70 se skälen för regeringens förslag i Prop. 2009/10:147 s 13. 
71 Kommitedirektiv 2013:62 s 5 samt Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2010 s 103. 
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Således är det abstrakta straffvärdet vid ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst sex 

månader, vid narkotikabrott av normalgraden fängelse i högst 3 år och vid grovt 

narkotikabrott lägst två och högst tio år. Om det vid ett grovt narkotikabrott utgår en 

påföljd på 6 års fängelse är detta det konkreta straffvärdet. Påföljdens längd avgjordes då 

av hur ”hemsk” gärningen var i förhållande till andra grova narkotikabrott. 

Ibland används straffvärde utan prefix. Då åsyftas som regel enbart det straff gärningen 

motsvarar. Exempelvis 2 års fängelse, utan att närmare ta ställning till om det rör sig om ett 

brott av normalgraden med ett relativt högt konkret straffvärde eller ett grovt brott med 

lägsta möjliga konkreta straffvärde. 

3.1 Skyddsintresse 

Vid en straffvärdesbedömning är det av intresse att klargöra vilket skyddsvärt intresse som 

en person som tar narkotika kränker genom sin handling. För att samhällets 

straffsanktioner ska legitimeras krävs att kriminalisering syftar till att skydda ett 

skyddsvärt intresse eller objekt. Regeringsformens 2 kapitel (RF) om de grundläggande fri- 

och rättigheterna kan ge viss ledning samt även de brott som ryms inom brottsbalken.  

Jareborg nämner att uppenbara exempel på sådana värden är liv, frihet, ära, hälsa, egendom, 

handlingsfrihet, rörelsefrihet och ekonomisk frihet. Vidare anges även allmän ordning och 

kontroll över farliga ämnen som skyddsvärda objekt.72 Denna uppräkning är på inga sett 

uttömmande och det finns ingen entydig auktoritativ formulering om vilka intressen som är 

värda att skydda 

Kriminalisering av olika narkotikarelaterade gärningar motiveras, enligt Träskman, ofta av 

att användningen medför stora skador, både medicinska och sociala. Framför allt efter som 

användning av narkotika leder till starka psykiska och fysiska beroenden som med tiden 

bryter ner hälsan och förstör sociala relationer och omöjliggör för missbrukaren att ha ett 

arbete. Även den akuta giftigheten vilket leder till dödsfall är skäl för kriminalisering. 73  

Både kollektiva och individuella skyddsintressen skyddas: 

– de potentiella narkotikabrukarnas hälsa och sociala välfärd  

– andra människors hälsa och trygghet (mot faror som uppstår i kontakt med 

                                                
72 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001 s 51 se också Heidenborg SvJT s 301. Jmf även RF 2 kap. 
73 Träskman, Varning för straff, 1995, s 150. 
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narkotikapåverkade individer), 

– andra människors trygghetskänsla (rädsla för angrepp av påverkade individer) 

– samhällets sociala och medicinska nätverk (mot en ökad belastning till följd av 

missbrukare som söker vård) 

3.2 Skada 

Enligt 29 kap. 1 § 2 st. brottsbalken ovan ska vid bedömningen av straffvärdet den skada, 

kränkning eller fara som gärningen inneburit beaktas. Vid många andra brott är det relativt 

enkelt att bedöma skadan. Ofta finns ett offer som till en direkt följd av den 

kriminaliserade gärningen lidit en skada, exempelvis mottagit slag eller blivit bestulen på 

en mobiltelefon. I dessa fall är skadan konkret. 

Vid narkotikabrott finns det typiskt sett inga offer som lidit skada som en direkt följd av 

den kriminella gärningen. Det är därför svårare att bedöma den skada som ska anses ha 

uppkommit genom ett begånget narkotikabrott.  

Tänkbara skador enligt skyddsintressena och en bedömning av dess närhet till 

narkotikabrott följer nedan: 

De potentiella narkotikabrukarnas hälsa och sociala välfärd 

Konsumtion av narkotika innebär ingen direkt kränkning av skyddsintresset liv och hälsa 

eftersom det går att bruka narkotika utan att någon skada uppkommer. Det går nog att 

argumentera för att en fara eller i vart fall en risk för att en kränkning av skyddsintresset 

föreligger då ett tungt missbruk allvarligt kan skada en individ. Kriminalisering av 

handlingar riktade mot den egna personen bör dock undvikas enligt grundläggande 

principer om paternalistisk lagstiftning.74 Vissa mindre ingripande former av paternalistisk 

lagstiftning kan anses godtagbar, t.ex. förbudet mot att färdas i bil utan bälte 

(Trafikförordning (1998:1276) 4 kap. 10 §). Påföljden vid dessa brott stannar vid relativt 

låga böter till skillnad från narkotikabrott där straffen för eget innehav av vissa substanser 

kan bli mycket kännbara.  

Andra människors hälsa och trygghet 

                                                
74  Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2002, s 53, SOU 2013:38, s 484. 
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(mot faror som uppstår i kontakt med narkotikapåverkade individer) 

Skador som sker mot andra människors hälsa och trygghet till följd av narkotikabrott faller 

visserligen in under skyddsvärda intressen men närheten till skyddsintresset och 

handlingen att bruka narkotika är långsökt. Någon direkt skada på människors hälsa och 

trygghet uppstår inte vid konsumtion av narkotika. Eventuellt uppstår det en risk att andra 

rätt till hälsa och trygghet kränks av någons narkotikabruk. Samhället accepterar dock att 

den enskilde alkoholkonsumenten inte ska straffas den de skador som kollektivet av 

alkoholpåverkade orsakar andra människor. Någon anledning att anse att 

narkotikakonsumtion skulle skilja sig från alkoholkonsumtion på detta område finns inte. 

Snarare är risken längre för att utomstående skadas mindre vid konsumtion av de flesta 

narkotiska preparat än alkohol.75  

Andra människors trygghetskänsla 

(rädsla för angrepp av påverkade individer) 

Liknande resonemang som ovan fast med tillägget att andra människors avsaknad av 

trygghetskänsla kan vara väldigt subjektiv och vara helt obefogad. Kopplingen mellan 

narkotikakonsumtion och att skyddsintresset annans trygghetskänsla kränks, ligger långt 

ifrån varandra. Frågan är också om inte en känsla av otrygghet mer har karaktären av ett 

obehag än en konkret skada. Kriminalisering bör enligt Jareborg inte ske uteslutande på 

grunden att en viss handling kan led till obehag för andra som inte räknas som skada.76 

Samhällets sociala och medicinska nätverk  

(till följd en ökad belastning p.g.a. att många missbrukare behöver söker vård) 

Det strider mot grundläggande straffrättsliga principer att göra individen straffskyldig för 

skador som skapats av kollektivet.77 Av den totala sjukdomsbördan i samhället uppskattas 

narkotikabruk utgöra ungefär 1,3 %78. I jämförelse står alkoholkonsumtion för 3,4 % och 

tobakskonsumtion för 7,7 %.79  

3.3 Straffvärdesbedömning enligt mallar 

Tabeller med straffvärde utifrån mängd och narkotikasort utgör underlaget för hur 

                                                
75 se vidare diskussionen om ”harm to others” i Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis av 

David J Nutt m.fl. 
76  Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2002, s 53. 
77 Jareborg s. 34f., Jareborg och Zila 2010 s. 102 och Asp och von Hirsch 1999 s 163. 
78 Drogutvecklingen i Sverige 2014, 2014 s 85. 
79  Drogutvecklingen i Sverige 2014, 2014 s 63. 
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domstolar bedömer straffvärdet i narkotikamål. Här följer en historisk redogörelse samt en 

förklaring till hur farlighetsbedömningen framkommer av tabellerna. 

3.3.1 Chefsrådmännens lista80 

Tomas Krüeger var under slutet av 80-talet initiativtagare till vad som senare kom att 

kallas chefsrådmännens lista. Han var då chefsrådman vid Malmö tingsrätt och också chef 

för den avdelning på vilken narkotikabrottmålen lottades. Han hade möten med 

chefsrådmännen vid de avdelningar som hanterade narkotikamål vid Stockholms och 

Göteborgs tingsrätt.  

Vid dessa möten diskuterades påföljdsbedömningen vid de olika tingsrätterna. Vid en 

genomgång av praxis fann man olikheter mellan orterna. Exempelvis krävdes det i 

Stockholm 40g heroin för att brottet skulle anses som grovt när det i Malmö räckte med 

20g.  

Krüeger hade varit på flera studieresor.  I USA hade han träffat en federal 

påföljdskommission som bl.a. arbetade med att ta fram gemensamma riktlinjer för 

påföljdsbestämning för narkotikamål. Där var man eniga om hur farliga vissa preparat var i 

förhållande till varandra; 1 gram heroin ansågs motsvara 2 gram kokain och 10 g 

amfetamin. Enligt svensk praxis ansågs cannabis i farlighetshänseende motsvara en 

tiondels amfetamin räknat i vikt. 

Med detta som grund sammanställdes en lista med straffvärde för olika narkotika. Det vid 

tidpunkten gällande straffmaximum på 10 år fängelse, ansågs befogat vid 1 kg heroin,  

2 kg kokain, 10 kg amfetamin eller 100 kg cannabis. Listans straff var inte proportionella 

rakt igenom. Vid straffvärde upp till sex månader fängelse ansågs heroin och kokain ha ett 

än högre straffvärde än tio respektive fem gånger straffvärdet av amfetamin. 

Listorna kom att användas vid domstolar och justerades efterhand för att följa 

rättsutvecklingen. 

3.3.2 Georg Sterzels tabeller81 

Under 80-talet var Georg Sterzel rådman vid Sollentuna tingsrätt. Han hade ett intresse av 

att hur man kunde åstadkomma en enhetlig rättstillämpning vid olika domstolar, särskilt 
                                                

80 Borgeke SvJT 2013 s 13. 
81 Borgeke SvJT 2013 s 13. 
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gällande mindre allvarliga brott som normalt inte prövades av hovrätterna. Han samlade 

därför in domar i dessa mål och sammanställde dessa i tabeller som fördes in i ett 

kompendium för att försöka ta fram normalpåföljd för olika gärningar. Efterhand som 

annat material kom, exempelvis chefsrådmännens lista, bearbetades även det materialet in i 

tabellerna 

Eftersom kompendiet fick avsevärd spridning på domstolarna lät Domstolsverket 1995 

kopiera upp och distribuera det inom organisationen. 1998 trycktes tabellerna i bokform 

istället genom Studier rörande påföljdspraxis m.m. Denna bok har kontinuerligt kommit i 

uppdaterade upplagor. 

Sterzel betonar starkt i förordet till första upplagan av boken att syftet med hans 

framställning i första hand var att notera normal påföljd för någon form av genomsnittligt 

beteende i de berörda fallen. Han hade samlat domar för vissa brott utan att rensa dessa 

från mål som innehöll förmildrande eller försvårande omständigheter. Endast undantagsvis 

hade sådana omständigheter beaktats. Sterzel avslutar därför förordet med en uppmaning 

om att använda sammanställningen med försiktighet. 

3.3.3 Lagstiftarens motiv och domstolarnas tillämpning 
Rättstillämpningen var förutsebar och innebar enhetlighet i den mening att likartade straff 

dömdes ut för brott som avsåg samma sorts och mängd narkotika. Samtidigt innebar det att 

andra relevanta omständigheter som anges i lagtexten lämnades obeaktade och inte 

avspeglades i påföljden. Den praktiska tillämpningen innebar t.ex. att gärningar som med 

hänsyn till gärningsmännens motiv eller delaktighet i olika fall ändå straffades lika. 

Departementschefen påpekade redan i prop. 1980/81:76 s. 211 vid införandet av nuvarande 

rekvisiten för grovt narkotikabrott att större betydelse ska tillerkännas andra 

omständigheter än just mängden narkotika. Straffvärdesutvecklingen ansågs i det närmaste 

blivit schablonmässig och automatiserad. Trots lagstiftarens tämligen tydliga direktiv till 

rättstillämparen hade domstolarna svårt att finna sig i att inte använda tabellerna och i 

princip enbart bedöma gärningen på sort och mängd.82  

HD hade att pröva straffvärdesbedömning av 788 tabletter ecstasy i NJA 2004 s. 354. I 

detta mål uttalade domstolen: 

                                                
82 SOU 2014:43 s 58 f. 
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... att försiktighet bör iakttas med att fastställa och tillämpa generella schabloner 
avseende art och mängd narkotika när det gäller gränsen mellan normalbrott och 
grova brott. Vid bedömningen måste även andra faktorer ges en betydande vikt. 

 

HD klargjorde här att andra faktorer än art och mängd måste ges betydande vikt, i vart fall 

när det kommer till bedömningen av om brottet är normalgrad eller att anse som grovt. 

Även vid straffvärdesbedömningen vid ringa narkotikabrott fokuserade domstolarna 

nästintill uteslutande vid art och mängd. I NJA 2008 s. 653, som gällde innehav av 0,73 

gram kokain, resonerar HD kring grunderna för bedömningen av straffvärde och 

användandet av tabellerna: 

Som utgångspunkt för bedömningen av straffvärdet i narkotikamål använder 
domstolarna i allmänhet på grundval av praxis utvecklade tabeller i vilka ett 
"normalt" straffvärde anges i förhållande till den art och mängd narkotika som 
gärningen avser (se Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, tredje 
upplagan, 2005, s. 461–504). Såväl lagstiftaren (se särskilt prop. 1980/81:76) som 
HD (se senast NJA 2004 s. 354) har emellertid i olika sammanhang betonat vikten 
av att iaktta försiktighet med att fastställa och tillämpa generella schabloner avse- 
ende art och mängd som grund för straffvärdebedömningen i enskilda fall. Detta 
gäller särskilt när det är fråga om hantering av mer betydande mängder narkotika. 
När det gäller mindre mängder narkotika framstår det, om inga särskilda 
omständigheter föreligger (jfr t.ex. NJA 1987 s. 757 och 1989 s. 837), som mer 
naturligt att straffvärdebedömningen sker med tillämpning av schabloner (jfr NJA 
1993 s. 38).  

Ett sådant synsätt ligger också bakom den år 1993 införda ändringen i 2 § 
narkotikastrafflagen enligt vilken bedömningen av om ett brott är att anse som 
ringa skall göras med "hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga 
omständigheter". 

HD får anses vara obenägen att lämna schablonerna vid straffvärdesbedömning av mindre 

mängder narkotika. Detta klargjordes än tydligare i NJA 1993 s. 38. Målet gällde 

straffvärdesbedömningen vid ringa brott. Där fastslog HD att om det inte föreligger några..:  

”… särskilda, anmärkningsvärda förhållanden kring brottet är det naturligt att låta 
mängd – liksom art – få avgörande betydelse.” 

Detta får anses vara mycket högt ställda krav. Användande av schabloner är en 

straffrättslig anomali men samtidigt ett mänskligt drag hos domstolarna. Narkotikabrotten 
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utgör ca 20%83  av alla brottmål som rättsväsendet har att hantera. Krav på en omfattande 

straffvärdesbedömning innebär en betydande arbetsbörda för domstolarna med tanke på 

mängden mål. Därför kan det anses vara förståeligt att i möjligaste mån använda art och 

mängd. Det vållar sällan större bekymmer att fastställa vilken typ av narkotika det rör sig 

om och mängden. Åklagaren lägger oftast fram bevisning rörande arten genom urinprov, 

blodprov eller utlåtande från SKL och gällande mängden genom utlåtande om narkotikans 

vikt. Domstolarna behövde därför ofta inte pröva andra frågor än skuldfrågan innan den 

med hjälp av schabloner kunde bestämma påföljd. 

Istället gjorde tabellerna att en desperat knarkkurir som förvarar annans narkotika för att 

finansiera sitt eget bruk ofta fick samma straff som en maffia-boss som innehar narkotika 

för rent affärsmässiga skäl, så länge det är samma sort och mängd. 

3.3.3 Förändringar i tabellerna med anledning av mefedrondomen  
NJA 2011 s 357 – mefedrondomen – kom att förändra hur domstolarna använde sig av 

tabeller. HD fastslår i domen att tabellerna fått alldeles för stor betydelse och att andra 

omständigheter än art och mängd ska få större betydelse. I målet sänktes straffet för två 

tilltalade från 14 till 4 års fängelse. Genom en sådan markant påföljdssänkning kom 

domstolarna att noga studera domen för att se hur den påverkade straffvärdesbedömningen 

i narkotikamål. Det har gjorts flera sammanställningar som syftat till att skapa ”nya tabeller” 

där straffvärdet är justerat efter mefedronmålet.84 

Det får nog fortfarande, tre år efter avgörandet, anses för tidigt att avgöra om 

mefedronmålet verkligen i grunden innebär att andra omständigheter än mängd och art 

kommer att beaktas i större utsträckning eller om endast den generella 

straffvärdessänkningen kommer tillämpas av domstolarna. 

                                                
83  Denna överslagsberäkning har tagits fram med hjälp av BRÅs Narkotika statistik för 2009 samt BRÅs 

statistik för personer lagförda för brott år 2009. Drygt 45500 lagfördes för brott i domstol och dessa mål var 
ca 8300 narkotikamål. Sedan 2009 har andelen narkotikabrott ökat med 20% samtidigt som andra brottstyper 
minskat så belastningen kan vara ännu högra för domstolarna idag. 
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/narkotikabrott.html 

84  Se bl.a. SOU 2014:43 - Synnerligen grovt narkotikabrott och Borgeke i SvJT 2013 s 1. 
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3.3.5 Den relativa farligheten i olika tabeller 

Med hjälp av kunskap om normal missbruksdos85  för varje preparat går det att räkna ut 

olika narkotikas relativa farlighet i enlighet med tabellerna. 

Relativa	  farligheten	  enligt	  Martin	  Borgekes	  ”justerade	  tabell”	  från	  SvJT	  2013	  s.1	  

 

Straffvärde i 
förhållande till 
antalet doser         

Farlighet i 
förhållande 
till heroin 

Preparat 0,5 mån 2år 4år 4,5år 5år 5.5år   

 
              

svamp1 4 400 1600   4000   250% 
heroin2 10 1000 4000   8000 14000 100% 
Subutex 30 2400 9600   19200 33600 33% 
amfetamin3 50 5000 20000   50000   20% 
cannabis 100 10000 40000 80000     10% 
kat 160 16000 64000 128000     6,25% 
1	  	  	  	  Svamp	  och	  LSD	  ska	  enligt	  praxis	  i	  HD	  vara	  likvärdiga	  i	  farlighetshänseende	  något	  som	  inte	  avspeglas	  av	  tabellen86	  

2	  	  	  	  Heroin,	  kokain	  och	  opium	  anses	  vara	  likvärdiga	  i	  farlighet	  enligt	  tabellen.	  

3	  	  	  	  	  Amfetamin,	  GHB,	  LSD,	  Mefedron,	  MDMA	  (Ecstacy)	  och	  Rohypnol	  anses	  vara	  av	  likvärd	  farlighet	  

Den relativa farligheten är linjär genom alla straffnivåer utom vid straffvärde 5 år där 

heroin och kokain var 6.25 gånger så farligt som amfetamin vid straffvärde 5 år när det vid 

lägre straffvärden anses vara 5 gånger så farligt. 

Den lista som presenteras som den mest aktuella listan i SOU 2014:43 s 287-288 är från 

arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten i Skåne och Blekinge och är från 

november 2012. I den tabellen så skiljer sig den relativa farligheten mellan olika preparat 

avsevärt vid straffvärdet 2 veckor jämfört med 4 månader. Vid två veckors straffvärde 

anses heroin vara 50ggr farligare än amfetamin. Vid straffvärde motsvarande 4 månader 

anses heroin vara 10ggr farligare än amfetamin precis som i den ”justerade listan” från 

2013. Likande skillnader gäller för opium, Subutex och kokain även om skillnaderna vid 

två veckors straffvärde där inte är lika extrema.  

När det gäller svamp så avspeglar den relativa farligheten inte uttalanden i praxis om att 

LSD och svamp i farlighetshänseende är likvärdigt med Ecstasy87. 

                                                
85  Se avsnitt 4.2 där en utförlig diskussion för angående svårigheten att bestämma normal missbruksdos. 
86  RättsPM 2013:2 s 27. 
87  RättsPM 2013:2 s 27. 



 34 

3.4 Bruk, missbruk och beroende 

I följande kapitel kommer teorier kring bruk, missbruk och beroende presenteras. Denna 

del presenteras i samband med straffvärdesbedömningen för att illustrera vilka synsätt som 

finns rörande konsumtion av narkotika. Detta är relevant då missbruk och beroende är 

viktiga faktorer vid farlighetsbedömning av narkotika. 

3.4.1 Allt icke-medicinskt bruk av narkotika är missbruk 

Ordet missbruk kan språkligt sett ha många olika betydelser och dess synonymer är 

olämplig användning (jmf engelskans missuse), skadligt bruk, oskick, dålighet, osed, 

ovana och beroende88. Nationalencyklopedin NE, definierar missbruk som en 

okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol eller narkotika.89   

I motiven till lagen om vård av missbrukare (LVM), definieras missbruk som 

en ”konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska eller 

sociala problem”90 vidare krävs för att man ska kunna tala om ett missbruk av alkohol att 

det rör sig om en ”inte alltför obetydlig konsumtion”91.  

När det gäller narkotika kallas dock allt icke-medicinskt bruk av narkotika för missbruk.92  

Detta gör det svårt att värdera allvaret av begreppet narkotikamissbruk när det nämns i 

juridiska sammanhang. 

3.4.2 Olika sätt att använda narkotika enligt DSM-IV93 
Enligt DSM-IV finns det huvudsakligen fem olika sätt att bruka narkotika94  

rekreationskonsumtion, rus, missbruk, beroende utan fysiskt beroende och fysiskt beroende 

Missbruk95 definieras som ett skadligt drogkonsumtionsmönster som leder till kliniskt 

signifikanta funktionsnedsättningar eller svårigheter som visar sig genom att åtminstone en 

av följande faktorer framträder inom ett år: 

1) återkommande konsumtion som resulterar i att man misslyckas med viktiga förpliktelser 

i arbetet, skolan eller hemma, t.ex. upprepad frånvaro, 

2) återkommande konsumtion i situationer där den utgör en fara, t.ex. bilkörning,  
                                                

88 Walter, Synonymordboken, Stockholm, 2002, Bonniers AB. 
89 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/missbruk 
90 Prop. 1987/88:147 s 40. 
91 SOU 1981:7 s. 48 och prop. 1981/82:8 s 75. 
92 Prop. 1980/81:76 s 194, prop. 1981/82:8 s 75. 
93 DSM-IV är en handbok för psykiatrin som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska tillstånd och 

används brett över hela världen. 
94  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det. s 25. 
95  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det. s 25. 
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3) återkommande drogrelaterade juridiska problem, t.ex. att man blir arresterad 

4) fortsatt konsumtion trots att drogernas effekter medför bestående eller återkommande 

sociala eller interpersonella problem, t.ex. slagsmål. 

Fysiskt beroende96 definieras som ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt 

signifikanta funktionsnedsättningar eller lidande som tar sig uttryck i minst tre av följande 

kriterier under loppet av en och samma tolvmånadersperiod: 

1) tolerans definierat enligt någon av följande:  

   a) behov av att påtagligt ökad mängd för att uppnås rus 

   b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd 

2) abstinens enligt någon av följande: 

   a) abstinens syndrom karaktäristiska för substansen 

   b) samma substans (eller linknande) intas för att lindra abstinens 

3) substansen används oftare eller i större mängd eller under en längre period än det man 

avsåg 

4) varaktig önskan om eller misslyckade försök att sluta 

5) mycket tid ägnas åt att nyttja substansen eller få tag på substansen 

6) viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund 

av substansbruket 

7) bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som 

sannolikt orsakats eller förvärras av substansen 

3.4.2 Biokemiskt eller biopsykosocial tänkande kring missbruk och beroende 
Nils Bejerot hävdade att narkotikaberoende i grunden är ett biologiskt fenomen, ett 

djupgående sjukdomstillstånd. I början är bruket av narkotika frivillig och men efter hand 

som beroendet utvecklas förlorar individen styrningsfunktionen över sitt giftbegär, 

beroendet tar överhanden och dominerar individen och hans livsföring.97 Kärnpunkterna i 

denna teori är drogerna påverkar olika strukturer i centrala nervsystemet och därmed 

påverkar individens upplevelse av lust och välbefinnande permanent.98 Goldberg kall för 

det biokemiska tänkandet kring beroende.99 En storkonsument av droger fortsätter sedan att 

bruka drogerna även efter att hon slutat njuta av drogerna eftersom hon förvandlats till ett 

                                                
96  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det. s 25f. 
97 Bejerot, Narkomani som artificiellt framkallad drift, nordisk Medicin 7. I. bd 85, nr 1, 1971, s 20ff. 
98 Bejerot, 1979, s37f. 
99  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 44. 
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objekt som inte längre bestämmer över sitt eget handlande. Att komma ur sitt missbruk 

utan stora insatser från samhället anses med detta perspektiv mycket svårt.100  

Goldberg förespråkar istället ett psykosocialt tänkande kring beroende där 

storkonsumenten, storts sitt substansberoende, är ett subjekt som styr över sitt handlande. 

Många storkonsumenter av droger fortsätter sitt missbrukande, även efter att hon slutat 

njuta av drogerna, som ett led i ett destruktivt självskadebeteende.101 Detta synsätt försöker 

differentiera synen att det är drogernas kemiska egenskaper som primärt skapar beroendet. 

För många problematiska drogkonsumenter är drogerna bara ett av många problem i deras 

liv och missbruket kan i många fall vara en typ av självmedicinering. 102  

3.4.4 Vem riskerar att bli beroende? 
De allra flesta som prövar narkotika blir inte beroende. Enligt uträkningar av Goldberg så 

blir ungefär 4 % av alla som testar narkotika i Sverige beroende. Den stora gruppen av alla 

som brukar narkotika är och förblir rekreationskonsumenter. 103  Frågan är vad det är som 

gör att vissa blir rekreationskonsumenter medan andra blir problematiska konsumenter?  

Bakgrunden och uppväxt miljön verkar vara en avgörande faktor. I en studie104 som 

gjordes på 50 000 svenska värnpliktiga, undersöktes en rad variabler, bl.a. 

hemförhållanden, för att se om något särskiljer problematiska konsumenters uppväxtvillkor 

från de hos rekreationskonsumenter och absolutister.  

De sämsta hemförhållandena kännetecknas av: låg socioekonomisk standard, spritmissbruk, 

kroppsaga, konflikter, minst en av de biologiska föräldrarna saknas och fadern visar 

bristande intresse för familjen.  

De bästa hemförhållandena hade en hög socioekonomisk standard, far och son hade 

gemensamma intressen, kontaktfrekvensen barn-föräldrar var hög samt föräldrarna gav 

barnen utrymme för eget beslutsfattande och självständighet.   

Artur Solarz, forskare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som genomförde studien, drar 

slutsatsen att rekreationskonsumenter rekryteras från många olika hemförhållande men det 

är 30 gånger så hög rekrytering av problematiska konsumenter från de sämsta 

                                                
100 Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 44. 
101  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 45. 
102 Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 45. 
103 Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 319. 
104 Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 92. 
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hemförhållandena än från de bästa.105  

Enligt Goldman är en annan viktig slutsats som ofta dragits av missbruksforskare att 

samma individ missbrukar alla olika typer av droger, alkohol, cigaretter och spel. 

Alkoholproblematiker är ofta beroende av nikotin, spelmissbrukare ofta storkonsumenter 

av alkohol och problematiska drogkonsumenter riskerar regelbundet sin hälsa på andra vis. 

Det verkar som att den som blir beroende av en sak ofta blir beroende av fler saker. 

Goldman hävdar att det som kallas beroende, i huvudsak är ett sätt att förhålla sig till livet i 

stort, snarare än er reaktion på en drog. 106  

Detta skulle kunna tolkas som en indikation på att tona ner beroendeframkallande 

egenskaperna som ett mått på farlighet. 

                                                
105 Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 93. 
106  Goldberg, Hur blir man Narkoman och hur förhindrar vi det, s 48. 
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4 Farlighetsbedömning av narkotika 

4.1 Fara och farlighet  

En fara innebär att det på något sätt är möjligt att något kommer att inträffa, som värderas 

negativt. Själva faran är då i första hand den relation, som råder mellan en tänkbar 

orsakande faktor och en tänkbar följd.107 Farlighet är en egenskap hos något och denna 

egenskap kännetecknas av tänkbara relationer till vissa negativa följder.108 För att bedöma 

en narkotisk substans farlighet måste man först bestämma vilka tänkbara negativa följder 

som är relevanta.  

Prop 1980/81:76 föreslog bl.a. avskaffande av internerningspåföljd och vissa 

straffskärpningar för narkotikabrott. Departementschefen uttalade i specialmotiveringen i 

anslutning till förslaget om höjt straff för grovt narkotikabrott att: 

”Över huvud taget är avsikten att mer vikt än f.n. skall läggas vid preparatets 
farlighet […]. Exempel härpå är att preparatet verkar starkt vanebildande, såsom 
heroin, eller är livsfarligt genom sin sammansättning”109 

Detta är första gången lagstiftaren anger att begreppet farlighet ska beaktas vid 

narkotikabrott. Rättstillämpare har sedan dess försökt uttolka farlighetsbegreppet. Vilka 

faktorer kan vägas in? Lagstiftaren exemplifierar farlighet med starkt vanebildande eller 

livsfarligt genom sin sammansättning.   

Heroin anges av departementschefen som vanebildande. Beroendeframkallande används 

numera synonymt med vanebildande. Livsfarligt genom sin sammansättning anses syfta på 

giftigheten eller toxiciteten hos preparatet. 

Med detta som grund kommer här nedan i detta kapitel olika uttolkningar av hur farlighet 

ska bedömas att presenteras. Först kommer dosering och koncentration av narkotika att 

redogöras för. För att jämföra den relativa farligheten mellan olika narkotiska preparat har 

detta ofta gjorts genom att bestämma hur många doser av ett visst preparat som ska anse 

utgöra exempelvis grovt narkotikabrott.  

                                                
107 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001 s 165. 
108 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001 s 174. 
109 Prop. 1980/81:76 s 212. 
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4.2 Dos 

Här nedan följer en tabell över vilken vad som anses vara en normal dos för olika preparat 

enligt rättspraxis, Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2 samt enligt Erowid110. 

Narkotika Cannabis Amfetamin Ecstasy/MDMA GHB Rohypnol Kokain Heroin Mefedron 
Dos enl. 
praxis 

0,3-0,5 g 0,1 g 0,1 g 1 cl 5 st. à 5 
mg 

0,1 g 50-100 mg 0,1 g 

Avgörande NJA 2012 
s 535 

NJA 2012 s 
510 

NJA 2012 s 115 NJA 2002 s 
365 

NJA 2003 
s 339 

2012 s 
528 

NJA 1997 s 
193 

NJA 2011 
s 357 

RättsPM 
2013:2, 9 
uppl., 2014-
04-16 

0,3-0,5 g 0,1g 0,08-0,15g 1 cl eller 1 
g i 
pulverform 

5 st. à 5 
mg 

”En 
'linje'” = 
0,1 g 

50 mg 0,075g 

Erowid 0,116-
0,175 g 

i.u. 0,8-0,15 g 1-3 g pulver 
el 1-3 cl 

i.u. i.u. 5-150 mg 
(snusning) 
5-80 mg 
(IV) 

0,075-0,2g 

 

Som framgår av tabellen överensstämmer angiven dosering mellan olika källor för de flesta 

preparat. Det finns goda skäl till detta.  

Jonas Hartelius åberopas flitigt av åklagaren som sakkunnig i ett stort antal 

narkotikamål.111 Hartelius åberopas oftast för att redogöra för farligheten och dosering av 

preparat. Han brukar då inte sällan basera dessa utlåtanden på uppgifter hämtade från 

Erowid, vilket framgår av rättsfallsreferat och domskäl. I dessa fall utgår han från lägsta 

angiven dos vid den intagningsmetod som ger maximal effekt (ex. intravenöst om det är 

möjligt) för en ovan brukare. 

Åklagarmyndigheten uppdrar inte bara Harterlius att agera sakkunnigvittne för åklagaren 

utan även författa stora delar av myndighetens RättsPM.112 Det är därför inte konstigt att 

Erowid, som är en internetportal för droger, får ett mycket stort inflytande över dosering av 

droger i svenska domstolar. Vid dosering gällande bl.a. cannabis och mefedron skiljer 

dosering i praxis från Erowid och RättsPM. I dessa fall har andra källor fått betydelse för 

bedömningen. 
                                                

110 Erowid är en internetportal för information om droger och dess effekter. Hänvisningar till Erowid har skett i 
domstolar vid bedömning av dos. Utöver i tabellen referade mål i HD och Åklagarmyndighetens RättsPM 
2013:2 har följande artiklar från Erowid använts som källor till sammanställningen: 
http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis_basics.shtml 

 http://www.erowid.org/chemicals/mdma/mdma_basics.shtml 
 http://www.erowid.org/chemicals/ghb/ghb_basics.shtml 
 http://www.erowid.org/chemicals/heroin/heroin_dose.shtml 
 http://www.erowid.org/chemicals/4_methylmethcathinone/4_methylmethcathinone_basics.shtml  
111 En sökning på ”Jonas Hartelius” i Karnov Juridiks databas resulterar i 99 rättsfall där Jonas Hartelius är 

inblandad, varav 70 är från HD.  
112 RättsPM 2013:23, Narkotika -Preparatbeskrivning 
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Det finns ofta ett stort spann vad gäller dosering. Det finns en mängd faktorer som 

påverkar dosens mängd varav de primära oftast är kroppsstorlek, tolerans och önskad 

effekt. Det är därför svårt att generellt sätt avgöra vad som är en normal dos. Det kan 

variera avsevärt beroende på om man räknat på den undre eller den övre gränsen i 

intervallet. 

Då normal missbruksdos ofta används för att beräkna straffvärde får det en stor effekt för 

straffvärdet. Vid avgörande av hur många doser en mängd heroin ger får det stor skillnad 

av om heroin ska bedömas enligt en ovan brukare som söker en vanlig effekt vid 

intravenös injicering (5 mg) eller en van brukare som önskar en stark effekt vid snusning 

(150 mg).113 Det finns även vissa källor som pekar på att dosering av vissa droger är 

föränderlig över tid. Det har bl.a. gjorts gällande att vanligt förekommande doser av LSD 

var mer än dubbelt så höga under 60- och 70-talet.114.  

Det är logiskt att domstolar vid en straffvärdesbedömning försöker relatera mängden 

narkotika till hur många doseringar denna representerar. Detta är dock en operation som är 

förknippad med stor osäkerhet. Det får därför finnas anledning att tillämpa stor försiktighet 

vid bestämmande av nya substansers dosering. 

5.3 Koncentration - renhetsgrad 

5.3.1 Vad innehåller narkotika 

Verksam narkotikaklassad substans 

Det är den verksamma substansen som ger narkotikan dess rusgivande effekt och också 

den verksamma substansen som är kriminaliserad. Den verksamma substansen i amfetamin 

är t.ex, ”alpha-metylfenetylamin”115 , medan en av de viktigaste aktiva substanserna i 

cannabis är ”delta-9-tetra-hydro-cannabinol” även kallad THC116. När det gäller läkemedel 

anges oftast mängden aktiv substans i varje tablett. Huvudvärksmedicin av varumärket 

Alvedon brukar t.ex. oftast saluföras i tabletter innehållande 500mg av den aktiva 

substansen paracetamol. 

Overksamma substanser 

                                                
113 http://www.erowid.org/chemicals/heroin/heroin_dose.shtml 
114 http://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_basics.shtml 
115  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 24. 
116  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 6. 
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En huvudvärkstablett innehållande 500mg paracetamol väger dock mer än 500mg och 

innehåller förutom den aktiva substansen även andra ämnen vars funktion kan variera från 

att vara rena utfyllnadsmaterial, konserveringsmedel till ämnen som hjälper kroppen att ta 

upp den aktiva substansen genom magen.117 När det gäller illegal narkotika så är det sällan 

som preparaten enbart innehåller den aktiva substansen. Anledningen till detta varierar lite 

beroende på vilket preparat som avses och hur det är tänkt att intas. De preparat som säljs 

som vitt pulver (bl.a. amfetamin, kokain och heroin), kan lätt blandas ut med någon inaktiv 

substans så att försäljaren kan maximera sin vinst. MDMA säljs oftast som bruna kristaller 

varför det är svårare för försäljare i olika led att blanda ut produkten utan det syns. GHB är 

i sin mest koncentrerade form ett pulver men löses oftast i vatten innan den konsumeras. 

GHBs löslighet i vatten är 1:1 vilket gör att 1gram aktiv substans kan lösas i 1ml vatten.118 

Oftast löses dock 1g GHB upp ca 1cl vatten för att göra doseringen enklare. I cannabis 

består de inaktiva delarna av olika sorters växtmaterial.  Största delen av en cannabisplanta 

består av inaktivt material.119 

Andra verksamma substanser 

Det är vanligt att även narkotika blandas ut med andra verksamma substanser som är 

billigare än huvudsubstansen. Vanliga ämnen vid utblandning är koffein men även olika 

sorters s.k. forskningskemikalier används.120 Cannabisväxten innehåller förutom THC, 

flera hundra andra substanser som potentiellt kan ha rusverkan det är idagsläget dock 

enbart THC som är narkotikaklassat.121 

5.3.2 Renhetsgradens inverkan på en ”normal” dos och straffvärdet 
Renhetsgraden påverkar praktiskt mängden som behövs för en dos. Desto starkare preparat, 

desto mindre mängd behövs för önskat rus. Dock påverkas straffvärdet endast om 

preparatet har ovanligt hög eller låg koncentration av narkotiskt ämne. 

HD uttalade i NJA 1998 s 512 att det finns vid tillverkning och försäljning av narkotika 

ofta anledning att utan närmare utredning utgå från att preparaten i fråga haft en relativt 

normal renhetsgrad, och mindre variationer i fråga om renhetsgrad är inte heller sådana att 

de bör påverka den straffrättsliga bedömningen. Det finns emellertid fall då renhetsgraden 
                                                

117  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/Hjalpamnen-i-lakemedel/Lista-
over-hjalpamnen/ 

118  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 40. 
119  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 6. 
120  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 33  se även http://www.pillreports.com/  
121  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2012, s 6ff. 
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är särskilt hög eller låg och därför också utgör en relevant faktor vid värderingen av brottet. 

Vad som är normal koncentration varierar mellan olika sorters narkotika men även inom en 

viss typ av narkotika kan variationerna vara stora. Normal koncentration vid cannabis har 

av HD ansetts vara 5 % 122 medan mefedron normalt anses överstiga 80 %, 123. Kokain 

anses normalt ha en renhetshalt av 50 % medan amfetamin vanligen antas ha en halt 

mellan 20-40%.  

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA samlar in 

information från samtliga EU-länder där bl.a. genomsnittskoncentrationen av olika 

preparat presenteras124. Uppgifter saknas dock för alla preparat och uppgifter skiljer sig 

mycket från år till år. Även Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis, m.m. 2013 samlar in 

uppgifter om normal renhetsgrad för vissa typer av narkotika. 

I de avgöranden där koncentrationen medfört en straffmildring eller straffskärpning har 

domstolarna inte uttalat generella regler för hur straffet ska påverkas av koncentrationen. 

Bedömningarna gällande straffmildring framstår också ha varit något skönsmässig. 

I RH 2008:69 ansågs 107 gram kokain med 8 % renhetsgrad där straffvärdet enligt tabell 

borde varit 3 år enligt dåtidens tabell istället värderas till 1 år och 8 månader. Straffvärdet 

om domstolen helt matematiskt räknat om renhetsgraden till 50 % kokain hade straffvärdet 

istället varit 10-11 månader. 

I RH 2012:89 ansågs 200 gram kokain med en halt av 7 % ha ett straffvärde som 

motsvarade hälften av det normala på 3 år. Hade istället 200 gram kokain med 7 % 

renhetsgrad räknats om till 50 % renhetsgrad (28 gram), så hade straffet istället blivit 9 

månader. 

I RH 2008:14 ansågs 993 gram amfetamin med en renhetshalt av mellan 6-11 % anges i 

domen att detta motsvarar en fjärde av vad som är normalt i missbrukar ledet. Straffvärdet 

ansågs vara 2 år vilket motsvarade vad straffvärdet hade blivit för 250 gram om mängden 

rent matematiskt räknats om till amfetamin med en renhetsgrad på 40 %. 

Frågan om preparatets renhetsgrad verkar dock bara aktualiserats när halterna är särskilt 

                                                
122 NJA 1998 s 512. 
123 HD:s avgörande i B 1346–11 och NJA 2013 s 321. 
124  http://www.emcdda.europa.eu/countries/data-sheets/sweden 
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låga eller särskilt höga.125 

Det saknas prejudicerande domar från högsta domstolen där frågan om hur avvikelser från 

koncentrationen ska behandlas mer i detalj. Ur rättsäkerhetssynpunkt framstår det dock 

som beklagligt att den verksamma dosen inte alltid är utgångspunkten vid bedömningen av 

mängd. 

4.4 Vetenskapliga studier på farlighet av narkotika 

Flera ansatser har gjorts från akademiska kretsar att systematisera farlighetsbedömningen 

av narkotika. 

4.4.1 Irwin 
Samuel Irwin var professor i psykofarmakologi på den psykiatriska institutionen vid 

University of Oregon Medical School. 1971 publicerade han den första studien av drogers 

relativa farlighet.126 I artikeln jämförs farligheten mellan olika preparat med ett metodiskt 

tillvägagångssätt. Artikeln publicerades i tidskriften med det kanske något tidstypiska 

namnet Journal of Psychedelic Drugs (sic). 

Artikeln presenterar en jämförelse av åtta substansers negativa effekter i olika avseenden. 

Genom att studera olika substanser bredvid varandra utifrån vissa parametrar kunde 

preparatens relativa farlighet jämföras med varandra. De flesta tidigare (och senare) 

undersökningar som gjorts om drogers farlighet görs som endast av ett preparats farlighet 

utan att jämföra denna farlighet med andra preparat. Det är omständligare att göra en 

komparativ studie av olika preparats farlighet då preparatens effekter sällan lämpar sig för 

direkta jämförelser. Det är exempelvis vanskligt att jämföra och vikta olika psykiska och 

fysiska men. 

Studien gjorde ingen åtskillnad på legala och illegala preparat. Alla bedömdes enligt 

samma åtta kriterier för att bedöma drogens relativa farlighet;  

(1) repetitiv och tvångsmässigt bruk,  

                                                
125  I Mål B 191-14 från Hovrätten för Övre Norrland tog hovrätten ingen hänsyn till att kokainet i målet hade en 

renhetsgrad av 21% samt att amfetaminet hade en renhetsgrad på mellan 5-16%. Hade omräkning skett som i 
RH 2008:14 hade straffet sänkts med 1år och 6 månader. Fallet överklagades till HD som inte meddelade 
prövningstillstånd. 

126 Irwin, Drugs and abuse, s. 10 
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(2) drogen konsumeras intravenöst,  

(3) används vid självdestruktivt beteende,  

(4) fysiskt beroende,  

(5) försämra omdömet,  

(6) leder till social misär,  

(7) ger bestående fysiska skador och sjukdomar och  

(8) orsakar accidentell död vid överdos.127 

Irwin publicerade resultatet i två tabeller där den första avsåg drogernas risker för 

individen. Där ansågs rankades farlighet i fallande skala; lim (-sniffning), metamfetamin, 

alkohol, cigaretter, barbiturater, heroin, LSD och marijuana.  

Drogernas risk för samhället bedömdes efter följande kriterier; social försämring, 

våldsbrott, apati och trafikolyckor128. Resultatet presenterades med en viktad skala där 100 

avsåg den drog med högst relativa farlighet. De andra drogernas värden utgör alltså deras 

relativa farlighet i förhållande till 100. Den drog som ansågs mest farlig i denna studie var 

alkohol (100), följt av metamfetamin (90), barbiturater (80) och heroin (40). Heroin ansågs 

alltså vid en sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer vara knappt hälften så 

farligt som alkohol. Minst farligt ansågs cigaretter (5), följt av limsniffning (10), LSD (15) 

och marijuana (20). 

Irwin jämförde detta resultat ovan med sammanställda utlåtanden från 22 personer som 

1969 arbetade inom rättsväsendet (mestadels åklagare och inte poliser som Hartelius 

felaktigt anger). Farlighetsbedömningen skiljde sig kraftigt åt gällande vissa narkotiska 

preparat. Då underlaget för de sammanställda utlåtandena knappast kan anses utgöra ett 

relevant statistiskt underlag för rättsväsendet kommer dessa resultat inte närmare att 

beröras.  

                                                
127 Författarens egen översättning av kriterierna: ”(1) be used repeatedly or compulsively; (2) be taken 

intravenously; (3) be used in a self-destructive manner;(4) produce physical dependence; (5) impair judgment; 
(6) predispose to social deterioration; (7)produce irreversible tissue damage and disease; and, (8) cause 
accidental death from overdosage.”, Irwin s 12. 

128 Författarens egen översättning av kriterierna: ”social deterioration, crimes of violence, apathy and driving 
accidents.”, Irwin s 14. 
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Metoden är för att jämföra ”faktisk”129 och upplevd farlighet är oavsett det undermåliga 

underlaget intressant. Det vore av intresse att i nutid genomföra en liknande undersökning 

av hur väl den uppfattade farlighet som personer inom rättsväsendet stämmer överens med 

den ”faktiska”. 

5.4.2 Toxikologerna 

Då toxikologi är läran om gifterna faller det sig nära till hands att anta att toxikologer gärna 

yttrar sig om ämnens farlighet. De flesta toxikologiska böcker eller artiklar behandlar 

endast giftigheten av ett eller flera preparat utan att försöka jämföra den relativa 

farlighetsbedömningen. 

Då toxikologer i sin yrkesutövning fokuserar på den kemiska och biologiska påverkan 

giftet har kan det antas att kriterierna vid en sådan bedömning skiljer från de kriterier som 

vissa debattörer anser ska ingå i en farlighetsbedömning. Exempelvis skada  

Cassaret och Donaull har i vart fall i sin toxikologiska lärobok, Casarett and Donaull's 

toxicology: the basic science of poisons130, gjort en rangordning av vissa droger utifrån 

risken för:  

(1) förlust av kontroll och medvetande,  

(2) risken för psykologiskt beroende,  

(3) nedsättning av omdöme samt  

(4) risken för dödliga överdoser. 

Utifrån dessa kriterier gjordes följande förteckning där farligast ämne är överst: 

(1) Lim (för sniffning) 

(2) Metamfetamin 

(3) Alkohol 

(4) Cigaretter 

(5) Barbiturater 

(6) Heroin 

                                                
129 ”Faktisk” inom citationstecken då farlighetsbedömnings resultat är avhängigt av vilka kriterier för farlighet 

som använts. 
130  Klaassen, Casarett & Doull's Toxicology, 2013 
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(7) LSD och andra hallucinogener 

(8) Marijuana 

4.4.3 David Nutt m.fl. i Lancet131 
Nutt m.fl. i tidskriften Lancet gör en ansats till att uppskatta farligheten för 20 ämnen. 

Farlighetsbedömningen delades upp i 16 kriterier varav nio kriterier avsåg skada för 

brukaren och sju avsåg skada för andra.  

De faktorer som bedömdes vid skada för brukaren var; drogspecifik mortalitet, 

drogrelaterad mortalitet, drogspecifik skada, drogrelaterad skada, beroende, drogspecifik 

försämring av mentala funktioner, drogrelaterad försämring av mentala funktioner, förlust 

av känslor, förlust av relationer.  

Brukaren risk mot samhället bedömdes enligt följande; skada, kriminalitet, kriminalitet, 

miljöförstöring, familjens motgångar, internationell skuld, ekonomisk kostnad, 

gemenskapen. 

Varje kriterium bedömdes av medlemmar i en expertpanel med möjlighet att ge maximalt 

100 poäng. Därefter viktades kriterierna efter deras relativa betydelse. Resultatet blev efter 

sammanvägd skada (för brukaren/för andra) enligt följande: 

Alkohol (72), Heroin (55), Crack-kokain (54). Metamfetamin (33), Kokain (27), Tobak 

(26), Amfetamin (23), Cannabis (20), GHB (19), Bensodiazepiner (15), Ketamin(15), 

Metadon (14), Mefedron (13), Butangas (11), Anabola steroider (10), Kat (9), 

Ecstasy/MDMA (9), LSD (7), Buprenorfin (7), Svamp/Psilocin (6) 

Styrkan i undersökningen ligger i användandet av s.k. ”multicriterion decision analysis”132. 

I och med att varje typ av kriterium värderas olika går det att jämföra många olika 

kombinationer av kriterier mot varandra. Det blir då möjligt att jämföra en drog som t.ex. 

har hög drogspecifik mortalitet, leder till förlust av relationer och samtidigt orsakar 

miljöförstörelse och stor ekonomisk kostnad för gemenskapen mot en drog som har låg 

drogspecifik mortalitet men istället leder till drogspecifika försämringar av mentala 

funktioner, förlust av känslor och ökad kriminalitet i samhället.   

Försvararna åberopade Nutts undersökning som bevisning i HD i NJA 2011 s 357. 
                                                

131  Nutt, Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, 2010 
132  Nutt, Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, 2010 s 1564. 
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4.5 Farlighetsbedömning enligt Socialstyrelsens 
narkotikaförteckningar 

Socialstyrelsen har av regeringen ansvar för att föra förteckningar av narkotika.133 

Förteckningarna är uppdelade i venska förteckningarna (I-IV), 1961 års allmänna 

narkotikakonvention (N I–N IV) och 1971 års psykotropkonvention (P I–P IV). 

De svenska förteckningarna över narkotika är indelade enligt följande. 

-  Förteckning I omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som normalt inte har medicinsk 

användning.  

-  Förteckning II–IV omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med medicinsk användning.  

-  Förteckning V omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade ämnen där det inte behövs tillstånd 

vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle enligt 4 § förordningen (1992:1554) om 

kontroll av narkotika.134 

 

Syftet med indelningen är främst att administrativa kontrollen av narkotikaklassad medicin. 

Exempelvis vilka mängder som får tas in i landet för privat bruk.135 I diskursen har det 

framförts att ledning i en farlighetsbedömning kan hämtas från Socialstyrelsens 

förteckningar.136 Jag anser att det är mycket tveksamt om det är lämpligt då uppdelningen 

är gjord efter en avvägning av medicinsk nytta i förhållande till risk. Preparat utan 

medicinsk tillämpning hamnar därför per automatik i ”den värsta gruppen” - förteckning I 

oavsett om riskerna i övrigt anses vara låga. Preparat som däremot anses vara mycket 

farliga återfinns i andra förteckningar då de har ett praktiskt medicinskt 

tillämpningsområde. 

Vid en farlighetsbedömning av ett preparat i samband med straffvärdesbedömningen är det 

olyckligt om en sådan skulle grundas på Socialstyrelsens förteckningar. Farligheten av ett 

preparat borde bedömas oberoende av om preparaten används inom sjukvården eller inte. 

                                                
133 3 § förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika 
134 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, s. 1 
135 Tullverkets föreskrifter om ... 
136 Jonas Hartelius 



 48 

 

4.6 Farlighetsbedömning enligt internationella konventioner 

Redan i 1912 års opiumkonvention som reglerade råopium, morfin, kokain och 

diacetylmorfin (heroin).137 Konventionen skiljde inte på substansernas farlighet. Däremot 

ålades fördragsstaterna att öka kontroll av från de reglerade ämnena derivat, salter och 

alkaloider  ”[…] som av allmänt erkänd vetenskaplig forskning visas ha benägenhet att bli 

föremål för likartat missbruk eller framkalla likartade skadliga effekter.” (artikel 14 d). 

En slags farlighetsbedömningen ska därmed göras med beaktande av missbruk och skada 

som kriterier vid bedömningen. Då det är ”allmänt erkänd forskning” som ska visa att om 

ett preparat uppnår kriterierna ges stort förtroende till den vetenskapliga forskningens 

bedömning av farlighet. 

1931 års konvention för att begränsa tillverkning och reglera distribution av narkotika 

delade in narkotika i två kategorier.138 I den första kategorin återfanns morfin, heroin, 

kokain och oxycontin och den andra innehöll kodein och etylmorfin (artikel 1). 

Kategoriseringen innebar att viss narkotika som ansågs farligare reglerades hårdare än 

andra.139 

Enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention140 artikel 2 ska narkotikan delas in i fyra 

förteckningar och där omfattningen av regleringen av ett ämne är beroende av vilken 

förteckningen ämnet omfattas av. En avvägning har mellan ämnets nytta för terapeutiskt 

medicin och preparatets farlighet gjordes. Att farligheten fick vägas mot medicinsk nytta 

har att göra med att denna konvention avsåg att reglera folkrättsliga överenskommelser om 

restriktioner i hantering av narkotiska ämnen, inte en tjäna som ett underlag för en 

straffrättslig bedömning. Ämnen som vid tidpunkten ansågs sakna medicinsk tillämpning 

hamnade i den strängaste förteckningen oavsett farlighet. Så är fallet med exempelvis 

cannabis som är i samma förteckning som heroin med detta system. 

1971 års psykotropkonvention141 är även den uppdelad i fyra förteckningar enligt samma 

                                                
137 http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%208/v8.pdf (s. 187) hämtad 2014-10-05 
138 http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20139/v139.pdf (s. 303) hämtad 2014-10-05 
139 Se exempelvis följande skrivning i artikel 5 ”It is understood that in the case of any of the drugs which areor 

may be included in Group II, a wider margin may be necessary than in the case of the other drugs.” 
140 http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20520/v520.pdf (s. 151) hämtad: 2014-10-05 
141 http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201019/v1019.pdf (s. 175) hämtad: 2014-10-05 
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princip som 1961 år allmänna konvention. 1971 års konvention innehåller dock möjlighet 

att föra upp nya droger på konventionen efter det att konventionen trätt i kraft. Dessa ska 

då enligt artikel 2 ha egenskap att framkalla:  

”I. 1) beroendetillstånd och 

 2) stimulerande eller lugnande effekter på centrala nervsystemet, som leder 

till hallucinationer eller störningar i motoriska funktioner eller 

tankeverksamhet eller beteende eller varseblivning eller sinnesstämning eller 

II.  liknande missbruk och liknande skadeverkningar som ett ämne i förteckning I, 

II, III eller  IV.”  

Dessa två stycken är alternativa förutsättningar för att ett nytt ämne ska anses ha de 

egenskaper som krävs för att kunna tas upp i konventionen. Det kan här anmärkas att den 

något utförligare uppräkningen av egenskaper i första styckets krav om beroendetillstånd i 

andra stycket har ersätts av det vidare begreppet [liknande] missbruk. 

4.7 Farlighetsbedömningen i rättspraxis 

Domstolarna har i ett antal mål uttalat sig om farligheten av olika sorters narkotika och hur 

farligheten mellan olika sorters narkotika. Dessa uttalanden har sedan legat till grund för 

listor, riktlinjer och tabeller vid bedömning av straffvärde utifrån mängd och art. 142 Nedan 

följer några kortfattade referat från intressanta mål. Referaten är sammanfattade så att 

endast de delar av målen som rör farlighetsbedömningen återges. 

NJA 1983 s 754 – Kokain är något farligare än amfetamin 
Den misstänkte anklagades för innehav och överlåtelse av drygt 45 gram kokain, vilket han 

erkände. Åklagaren anförde i tingsrätten att kokain i farlighetshänseende är att jämföra 

med heroin därför borde  brotten bedömas som grova.  

HD uttalar att det generellt är svårt att fastslå graden av farlighet mellan heroin, kokain och 

amfetamin men slår av utredningsmaterialet fast att kokain är något farligare än amfetamin 

främst på grund beroenderisken samt att heroin är något farligare en kokain på grund sin 

giftighet och risken för överdos. Domen blir 1 års fängelse för narkotikabrott av 

                                                                                                                                              
 

142 Ulväng  SvJT 2006 s 838-839. 
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normalgraden. Intressant är även uttalandet att HD i någon mån vid straffmätningen 

beaktat farhågor om att en annalkande våg av kokainmissbruk gjort sig märkbar i Danmark 

och att risken för spridning av kokain till Sverige därför skulle vara särskilt straffvärt. 

NJA 1992 s 235 - LSD och MDMA 
I målet prövas brottsrubricering och straffvärde vid smuggling av 1 500 LSD-tripper och 

240 ecstasypiller. Åklagare hävdade i tingsrätten att det utgör ett grovt brott då det rör 

särskilt farlig narkotika.  

HD ansåg att det fick anses utrett att LSD är farligare än amfetamin med hänsyn främst till 

att effekterna av rus är oberäkneliga och att preparatet kan orsaka eller i vart fall utlösa 

kronisk psykotisk sjukdom. Likaså MDMA synes vara farligare än amfetamin med hänsyn 

till de hallucinogena effekterna vid större doser och den lockelse som preparatet kan antas 

utöva på vissa ungdomsgrupper.  

Inget av preparaten kan emellertid anses lika farligt som heroin eller kokain. 

NJA 1994 s 374 – Råopium anses lika starkt som 1/3 heroin 

Den misstänkte anklagades för försök till varusmuggling och narkotikabrott, vilket han 

bestred. Vid inresa till Sverige stoppades den misstänkte i tullfiltret och innehade då 

olovligen 47,1g råopium. Frågan i målet var främst hur farligt råopium ska anses vara. 

HD fäste vikt vid att det av sakkunniga angetts att vid tillräckliga doser kan råopiums 

farlighet och beroenderisker likställas med heroin samt att det finns en klar risk att den som 

börjar använda råopium efter en tid går över till ett starkare preparat, då främst morfin eller 

heroin. Utgångspunkten bör vara att styrkan hos råopium motsvarar en tredjedel av styrkan 

hos heroin. Av betydelse är också att råopium, genom att det röks, är relativt lätt att 

tillgodogöra sig och att det därmed kan utöva en särskild dragningskraft på ungdomar. 

NJA 1985 s 726 - Heroin 

Två personer hade smugglat 200 g respektive 250 g heroin. Båda hade erkänt brotten och 

dömdes i tingsrätt och hovrätt för grov varusmuggling. HD prövar särskilt vilken 

svårighetsgrad brotten ska anses ha. Vid denna bedömning beaktade HD den 

straffskärpning för grova brott som skett något år tidigare där minimistraffet höjts från 1 år 

till 2 år och motiven för dessa. Departementschefen hade i förarbeten påpekat att andra 

omständigheter än vikt och art ska ha större betydelse vid brottsrubricering.  
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HD konstaterat att heroin är starkt vanebildande och förorsakar bl.a intensiva fysiska 

abstinensbesvär när medlets verkan upphör; missbruket kan också leda till psykosocialt 

sammanbrott och kriminalitet av olika slag för anskaffande av pengar till inköp av det dyra 

heroinet för tillfredsställande av det successivt ökande behovet. De kvantiteter heroin om 

200 - 250 g som är i fråga i målet räcker till ett mycket stort antal missbruksdoser och 

representerar ett betydande värde. De tilltalade har haft ekonomisk vinning av smugglingen. 

Denna har inte haft samband med något eget missbruk.  

Mot detta talade att de tilltalade visserligen känt till att de smugglat heroin, men synes ha 

haft oklar uppfattning om farligheten hos olika narkotikapreparat och att en annan person 

utövat inflytande på dem. Trots dessa senare förhållanden måste helhetsbedömningen bli 

att smugglingen av narkotika utgör grovt brott. 

NJA 1996 s 478 - Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som 
narkotikabrott 

Den misstänkte åtalades bl.a. för 9 gram metadontabletter. Den misstänkte gjorde gällande 

att denna gärning är att bedöma som ringa. Han har betraktat metadon som läkemedel och 

avsikten var att ge dessa till en vän som är heroinist. 

HD ansåg att metadon kan antas ha mindre skadeverkningar än heroin och att metadon ses 

som ett medel för heroinmissbrukare att komma bort från verkningarna av sitt missbruk.  

Vid prövningen av hur befattning med metadon skall bedömas enligt narkotikastrafflagen 

måste emellertid hänsyn tas till att preparatet kan medföra allvarliga risker för liv och hälsa 

om det används på ett okontrollerat sätt. Det får anses vara av stor vikt att dess användning 

som läkemedel sker under strikt medicinsk övervakning. Detta talar för att illegal 

befattning med metadon i princip bör ses som ett allvarligt brott, om än mindre allvarligt 

än motsvarande gärning avseende t ex heroin. 

NJA 1997 s 193 - Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott  

Den misstänkte åtalas för 170 mg heroin. Åklagaren åberopade sakkunniga som bl.a. ansåg 

att en normal dos är 50 mg. HD konstaterade att det av utredningen i målet framgår att den 

heroin som åtalet avser (170 mg) motsvarar drygt tre doser för en person utan tolerans för 

heroin. Det framgår vidare att preparatet måste ha innehållit mer än 30 mg rent heroin. En 

sådan mängd kan vara livshotande för en person utan tolerans för drogen. Hennes innehav 

har därför inte ansetts vara en helt obetydlig mängd. Brottet ansågs inte som ringa. 
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NJA 1997 s 522 - Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som 
narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen 
Den tilltalade hade åtalats och erkänt innehav av 8 gram amfetamin. HD ansåg i målet att 

amfetamin är ett centralstimulerande preparat som i fråga om giftighet är jämställbart med 

kokain. Användning av preparatet är förenad med risker för mycket allvarliga 

skadeverkningar i skilda hänseenden. För att det detta brott skulle kunna anses som ringa 

med anledning av preparatets farlighet ansågs mängden avgörande. Då 8 gram ansågs 

motsvara 25-40 doser ansågs brottet inte som ringa och den tilltalade dömdes till 1 månads 

fängelse. 

NJA 1998 s 512 Marijuana med 4-5 % THC-halt anses vara av normal kvalitet 
Den misstänkte åtalades för bl.a. att ha odlat 3,5 kg marijuana i sitt hem, vilket han vidgår 

men invänder att plantorna hade låg THC-halt. HD konstaterade att huvudparten av de 

växtdelar som beslagtagits i detta mål har enligt analysen haft en THC-halt om cirka 4-5 %, 

vilket, enligt vad som upplysts, gör dessa växtdelar i huvudsak jämförbara med sådan 

hasch som konsumeras av missbrukare. Med hänsyn till osäkerheten om huruvida de 

växtdelar som hade lägre THC-halt faktiskt var avsedda att komma till användning bör 

förekomsten av dessa växtdelar inte beaktas vid bedömningen av brottet. 

Av betydelse för bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt är emellertid enligt 3 § 

narkotikastrafflagen inte endast vilken mängd narkotika som hanterats utan också om 

brottet utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller 

yrkesmässigt eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. I förevarande fall är det 

vid denna bedömning av betydelse att den misstänktes odlingsverksamhet var av stor 

omfattning samt att den bedrevs i stora utrymmen i hans bostad, på ett systematiskt sätt och 

med avancerad utrustning. 

Vid en samlad bedömning av de nu angivna omständigheterna framstår den misstänktes 

narkotikabrott som så graverande att det bör bedömas som grovt brott. 

NJA 1998 s 24 - Gränsen för grovt brott bör dras vid 20 000 Rohypnoltabletter 
En man åtalades för att grovt narkotikabrott och grov varusmuggling avseende 21 620 st 

Rohypnoltabletter. Han erkände gärningen men bestred att det skulle bedömas som grova. 

Gällande bedömningen av Rohypnols farlighet framkom i HD följande: 

Uppgifter förekommer om missbruk av Rohypnol bland ungdomar både med och utan 
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alkohol. Det finns dock ingen statistik som visar hur vanligt. detta är. Enligt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har 3 % av ungdomarna i 

årsklass 9 år 1993 använt bensodiazepiner i kombination med alkohol. Rökning (inhalation) 

av krossade Rohypnoltabletter förekommer vilket ger en särskilt kraftig påverkan. 

Ungdomar är mera känsliga för preparat av den här typen än vuxna och paradoxala 

reaktioner av ovan nämnt slag har rapporterats. Misshandel och skadegörelse under 

påverkan liksom totala minnesluckor efter ruset har också beskrivits. Dödsfall har inträffat 

vid kombination av Rohypnol och alkohol. 

HD ansåg att är risken för en okontrollerad användning av Rohypnol i missbrukarkretsar 

och bland ungdom som inger oro. Bensodiazepiner i kombination med andra läkemedel, 

narkotika eller alkohol kan ge oförutsedda och förödande effekter, t ex andningsdepression 

som leder till döden. Om en utveckling mot ökat missbruk av Rohypnol bland missbrukare 

och ungdom skall kunna stävjas måste samhället ingripa med kraft mot den illegala 

handeln. Vinsterna i denna handel är nämligen betydande.  

HD bedömde gärningen som grovt narkotikabrott och sa att gränsen för detta bör dras vid 

20 000 tabletter à 1mg. 

NJA 2003 s 339 – Gränsen för grovt brott bör dras vid 1 000 Rohypnoltabletter 
Målet rörde insmuggling av 9 000 tabletter Rohypnol. Åklagare menade att brottet skulle 

bedömas som grovt trots att HD satt gränsen för grovt vid 20 000 tabletter i NJA 1998 s 24. 

Anledningen härtill var att Rohypnol hade kommit att börja användas strategiskt av 

kriminella för att begå brott. Läkemedelsverket hade flyttat Rohypnol, som är ett 

receptbelagt läkemedel, från klass IV till klass II, med fler restriktioner vid förskrivning. 

HD ansåg att det framkommit ny kunskap sedan NJA 1998 s 24. Det fanns därför skäl 

skärpa farlighetsbedömningen av Rohypnol. HD ansåg därför att Rohypnol borde 

jämställas med GHB och ecstasy i farlighet. Gränsen för grovt brott anses vid ecstasy gå 

vid 150-200 dos när det inte finns några andra omständigheter än mängd och art. Då en dos 

Rohypnol är 5 tabletter à 1mg bör gränsen dras vid 1 000 tabletter.  

2005 s 348 (I) – Amfetamin (eget bruk) 
Den misstänkte anklagades för eget bruk av amfetamin, vilket hon erkände. Åklagaren 

anförde i tingsrätten att hon ville få pröva högre straff än hittills prövat med hänsyn till nya 
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rön om vilka kroppsliga och psykiska skador preparatets användning medför hos 

missbrukaren. Riksåklagaren angivit att straffet för brukande bör differentieras med hänsyn 

till vilket slags narkotikum som använts, så att det för hasch bör vara 30 dagsböter, för 

heroin 80 dagsböter och för de flesta andra droger hade som amfetamin, ecstasy, LSD och 

kokain 50 dagsböter. Tingsrätten ansåg inte att det åklagaren framfört om amfetaminets 

farlighet gav anledning att ändra praxis och dömde till 30 dagsböter. 

HD konstaterade att när det gäller amfetamin är användningen därav förenad med risker 

för mycket allvarliga skadeverkningar i skilda hänseenden, varför medlet representerar ett 

betydande mått av farlighet. Dock ansåg majoriteten i HD att straffvärdet när det gäller 

eget bruk av amfetamin, trots medlets farlighet, inte överstiger det straff som hovrätten har 

dömt ut. Minoriteten ansåg större vikt skulle läggas vid arten narkotika och att amfetamin i 

fråga om giftighet är jämställbart med kokain och bedömde därför straffvärdet till 40 

dagsböter. 

NJA 2005 s 348 (II) – Heroin (eget bruk) 
Den misstänkte anklagades för eget bruk av heroin, morfin och kodein, vilket han erkände. 

Åklagaren yrkade på 50 dagsböter enligt i allt väsentligt samma skäl som angavs i TR:n i 

NJA 2005 s. 348 (I). Tingsrätten gjorde även samma bedömning som i målet ovan och 

dömde till 30 dagsböter. Åklagaren överklagade i hovrätten och yrkade att bötesstraffet 

skulle skärpas till 80 dagsböter av med beaktande av heroinets farlighet. HovR:n fastställde 

TR:n domslut. Majoriteten i HD fastställde hovrättens domslut.  

NJA 2011 s 357 - Mefedrons farlighet 
Det har i målet förts en omfattande bevisning angående mefedrons farlighet. Bevisningen 

har avsett främst huruvida mefedron, som tingsrätten har funnit, är att i farlighetshänseende 

jämställa med amfetamin eller, som hovrätten har funnit, med ecstasy. 

En av de frågor som har berörts av flera av de i målet åberopade sakkunniga vittnena är om 

det finns tillräckligt säker kunskap om mefedron för att preparatet ska jämställas med 

ecstasy i farlighetshänseende. Det bör framhållas att kriterierna för betydelsen av ett 

preparats farlighet i straffrättsligt hänseende är rättsfrågor men att i vad mån ny 

information om preparatet ger anledning till en ändrad rättstillämpning typiskt sett 

är en bevisfråga och därigenom lämpar sig mindre väl för rättsbildning genom 

prejudikat (min fetmarkering). Att det, på motsvarande sätt som annars i brottmål, i 
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princip ankommer på åklagaren att visa i vad mån det finns omständigheter som ger 

anledning till en strängare rättstillämpning är klart. En annan sak är att någon bevisning 

angående ett preparats generella farlighet normalt inte krävs om frågan inte tas upp av 

någon part. Domstolen får då utgå från vad som är allmänt känt i detta hänseende. (Jfr 

härtill Malin Sjöstrand, Straffvärde och farlighet i mål med nya narkotikor i Festskrift till 

Per Ole Träskman, 2011, s. 418.) 

Av den utredning som har lagts fram i detta mål framgår inte annat än att det fortfarande 

råder osäkerhet om riskerna med missbruk av mefedron, särskilt när det gäller långsiktiga 

skadeverkningar. Detta innebär också att det är vanskligt att mer generellt slå fast graden 

av farlighet i förhållande till amfetamin och ecstasy. Det finns dock anledning att stryka 

under att det knappast finns underlag för att tillmäta skillnaden mellan de senare preparaten 

så stor betydelse som underrätternas domar i detta mål, och de tabeller som underrätterna 

ofta använder, ger intryck av. 

Det förtjänar också att framhållas att den gradering av olika preparats farlighet som har 

lagts till grund för svensk praxis inte i alla delar stämmer överens med motsvarande 

värderingar som har gjorts i andra sammanhang. Här märks särskilt en artikel av David 

Nutt m.fl., Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, som publicerades i den 

brittiska medicinska tidskriften The Lancet hösten 2010 (min fetmarkering). I artikeln, som 

med delvis skiftande bedömningar har berörts av flera av de i målet åberopade sakkunniga 

vittnena, redovisas en omfattande undersökning och ett försök till en samlad redovisning 

av olika drogers farlighet i skilda hänseenden för såväl missbrukare som samhälle. Det 

saknas anledning att här ta ställning till undersökningen och dess resultat. Av intresse är 

dock att medan heroin och kokain enligt undersökningen bedöms vara farligare droger än 

amfetamin och ecstasy är farlighetsgraderingen mellan dessa senare preparat omvänd i 

förhållande till svensk praxis. Amfetamin anses alltså som farligare än ecstasy. Också 

mefedron ingår i undersökningen. Mefedron är enligt denna å ena sidan farligare än ecstasy 

men å andra sidan mindre farligt än amfetamin. Något underlag för att föra över dessa 

bedömningar till svensk rättspraxis finns inte. Undersökningen ger emellertid stöd för en 

rättstillämpning som innebär att försiktighet iakttas med att utifrån farlighetsbedömningar 

lägga generella schabloner avseende art och mängd till grund för straffvärdebedömningen i 

enskilda fall (min fetmarkering). 

För straffvärdebedömningen av de i målet åtalade brotten får det, när det gäller mefedrons 
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relativa farlighet, anses vara en tillräcklig hållpunkt att - på den här förebringade 

utredningen - mefedrons generella farlighet inte på något för straffvärdebedömningen 

i målet avgörande sätt skiljer sig från amfetamins generella farlighet (min 

fetmarkering). 

RH 1997:51 - LSD ansågs lika farligt som kokain 

De tilltalade misstänktes för innehav i överlåtelsesyfte. Den ena för ca 800 trippar och den 

andra för ca. 500 trippar. Vid straffvärdesbedömningen likställs LSD och MDMA som lika 

farliga. 

RH 1999:79 - Väldigt rent amfetamin gav längre straff 
Åklagare åtalade en person för bl.a. 85 g amfetamin med en renhetsgrad på minst 97 %. 

HovR:n framhöll att normal koncentration i missbrukarledet är upp till 40 % och satte 

straffet avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad. 

RH 2004:26 - fentalnyl är väldigt potent och därför farligare än heroin 
Målet rörde innehav av av 12,89 gram heroin och 2,32 gram fentanyl. I HovR:n prövades 

om fentanyl är farligare än heroin. HovR:n konstaterade att fentanyl är likt heroin till effekt 

och att en ytterst viktig omständighet vid en jämförelse med heroin är att en i klinisk 

verksamhet adekvat dos rent fentanyl endast uppgår till cirka 100 mikrogram (miljondels 

gram). Även om det för en missbrukare i vissa fall kan vara fråga om något större doser 

måste det i missbrukarledet. Risken för feldosering, vare sig det är fråga om tillredning av 

en enstaka dos eller ett antal doser, är följaktligen uppenbar och avsevärt större än vid 

missbruk av heroin, som inte hanteras i lika små mängder. En överdos fentanyl kan få 

mycket allvarliga konsekvenser och torde inte sällan leda till döden. Till detta skall bl.a. 

läggas att fentanyl normalt förekommer som ett vitt, i det närmaste luktfritt pulver, som i 

missbrukarkretsar inte kan uteslutas bli föremål för förväxling med andra, mindre potenta 

droger. 

HovR: fann att utredningen här ger underlag för slutsatsen att fentanyl är farligare än 

heroin. Det innebär att gränsen för grovt narkotikabrott vid ett rent mängdresonemang bör 

sättas lägre än när det gäller heroin. 

RH 2008:20 - renhetsgrad 
Något generellt krav på att åklagaren ska prestera bevisning vad gäller renhetsgrad har inte 
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uppställts i praxis, utan det tycks snarare föreligga en slags presumtion för att narkotikan 

har en ”normal renhetsgrad”. Om den tilltalade hävdar något annat, och detta inte är 

klarlagt av utredningen, krävs enligt hovrätten i RH 2008:20, ytterligare någon 

omständighet som ”ger en antydan om att narkotikan har varit avsevärt svagare än vad som 

är normalt”. Kravet på sådan utredning (bevisning) ska dock, enligt samma avgörande, 

ställas förhållandevis lågt. 

4.8 Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2: Narkotika - 
preparatbeskrivning 

I Åklagarmyndighetens RättsPM-serien publiceras rättslig information som framför allt 

myndighetens tre utvecklingscentrum producerar. Det kan handla om praxisöversikter, 

rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner, tips och råd om hur olika 

frågor kan hanteras.143 

Det kan därför uppfattas som konstigt att de RättsPM rörande narkotika som myndigheten 

med hjälp av Jonas Hartelius publicerat i flera avseende ofta innehållit material av de lege 

ferenda-slaget.  

Vid utformningen av första utgåvan i serien (RättsPM 2005:17) presenterades en ny skala 

för farlighetsbedömning. Farlighet skulle bedömas på en skala mellan F1 och F6 och ännu 

ej farlighetsbestämda placeras i F0. Samtliga narkotikaklassade ämnen som beskrevs i 

preparatbeskrivningen blev skattade enligt denna farlighetsbedömning. 

Ett angeläget problem med farlighetsbedömningen var att flera substanser som tillhörde 

samma farlighetsgrupp hade av HD bedömts ha olika grad av farlighet. 

Åklagarmyndighetens RättsPM lägger också fram ett förslag på kriterier för bedömning av 

farlighet hos ett narkotiskt ämne.144  

1) beroenderisk,  

2) giftighet, 

3) risk för kroppsliga sjukdomar eller skador,  

4) risk för psykiska sjukdomar eller skador,  

5) risk för social insufficiens,  
                                                

143 http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/RattsPM1/ 
144 Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2, upplaga 9, kap. s 17 ff. 
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6) risk för oberäkneliga effekter, 

7) potential för strategisk användning vid genomförande av brott,  

8) risk för utlösande av våld,  

9) verkan i ytterst små doser,  

10) svåra abstinensreaktioner samt 

11) risk för självförvandling145 

Listans kriterier är inte uttömmande utan kan kompletteras med vissa ytterligare kriterier. 

Syftet med en kompletterande lista är att fånga upp bl.a. ny narkotika och andra 

oförutsedda användningssyften som kan anses särskilt farliga.146  

1) risk för snabb och vid spridning.  

2) risken för korsvist missbruk 

3) risken för användning i potentierande kombinationer. 

Kriterierna är huvudsakligen sprungna från departementschefens uttalande i Prop 

1980/81:76 om starkt vanebildande och giftighet. 

”Över huvud taget är avsikten att mer vikt än f.n. skall läggas vid preparatets farlighet […]. 

Exempel härpå är att preparatet verkar starkt vanebildande, såsom heroin, eller är 

livsfarligt genom sin sammansättning” 147 

Vanebildande motsvarar den modernare synonymen beroendeframkallande. 

Vidare består lejonparten av promemorian av preparatbeskrivningar av olika 

narkotikaklassade substanser. Uppgift om dosering anges för vissa preparat.148  

Det måste förefalla naturligt för Åklagarmyndigheten att eftersträva enhetligt arbetssätt och 

rättstillämpning vid farlighetsbedömningar i olika delar av landet i narkotikamål. Det är 

därför inte konstigt att myndigheten tar fram ett material som kan vara ett underlag för 

åklagarna vid bedömningar.  

Det finns dock anledning att varna för en allt för extensiv användning av promemorian. I 

                                                
145 Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2, upplaga 9, kap. s 17 ff. 
146 Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2, upplaga 9, kap. s 21 ff. 
147  Prop 1980/81:76 s 202. 
148  Intressant i sammanhanget är att Åklagarmyndigheten verkar ha tagit intryck av droginformationsportalen 

http://www.erowid.org/ gällande dosering och ruseffekt för många nya preparat. Erowid bygger på till stor 
del s.k. ”trip reports”, vilket är droganvändares egna dokumenterade upplevelser av en drog. 
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vissa narkotikamål har domstolen vid en farlighetsbedömning i det närmaste använt 

promemorian som en ett bevismedel om farlighet. Vid genomgång av narkotikamål 

framstår det som att underrätterna är mer benägna att använda sig av promemorian som 

bevismedel. Därtill förekommer det ofta att domstolarna i domskälen värderar bevisvärdet 

av promemorian med en skrivelse om att det inte finns skäl att betvivla promemorian. 

Denna utveckling är problematisk ur flera aspekter.  

Promemorian inte utformad som en vetenskaplig skrift. Det saknas källor och hänvisningar 

för påståenden görs om farlighet. Det är därför omöjligt för försvaret att kontrollera 

grunden för den påstådda farligheten. 

Denna PM är inte utformad som ett traditionellt sakkunnigutlåtande. Ansvarig författare 

för olika uppgifter är inte angiven. Det är då inte heller enkelt att värdera trovärdigheten 

när en uppgift från promemorian ställs mot en annan i en bevisvärdering. 

Uppgifterna i promemorian kan svårligen anses notoriska om de åberopas som bevisning. 

Endast bevismedel som söker visa på att notoritet gäller för ett visst förhållande torde 

kunna åberopas utan att bevisvärderingen kommer att handla om förhållandet i sak.  

Promemorian har inte en strikt bundenhet till förhållanden de lege lata. 

Farlighetskriterierna är utformade efter hur en farlighetsbedömning bör genomföras. 

Kriterierna är inte enbart en sammanställning av kriterier som använts i förarbeten och 

praxis. Det kan därför finnas anledning att misstänka att användande av promemorians 

kriterier i vissa fall kan ge ett annorlunda resultat i farlighetsbedömningen. 

Promemorian har även tydligt definierat missbruksdos som ” den dos som hos en naiv 

(icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i 

sinnestillståndet.”149 Med denna definition krävs ofta en förhållandevis liten mängd då man 

både utgår från att konsumenten är novis utan tidigare erfarenhet och berusningsgraden 

som ska uppnås är ett märkbart rus i form av en tydlig förändring av sinnestillståndet. Det 

får antas vanligt förekommande berusningsgrad ligger över denna definition. 

HD har inte på samma sätt som promemorian tydliggjort vilka kriterier som gäller för hur 

en missbruksdosering bör beräknas. I NJA 1997 s 193 hade Högsta domstolen att ta 

ställning till om 170mg utspätt heroin kunde sägas vara en ”helt obetydlig mängd heroin i 

                                                
149 RättsPM 2013:2 s 23. 
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bemärkelsen en enstaka dos i syfte att kunna avgöra om gärningen var att anse som ringa 

narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid en bedömning av om ett 

narkotikabrott är att anse som ringa skall enligt 2§ narkotikastrafflagen hänsyn tas till arten 

och mängden narkotika samt till övriga omständigheter. Gällande heroin, har det i Prop 

1992/93:142 s 16f uttalats att endast enstaka innehav av en helt obetydlig mängd räknas 

som ringa narkotikabrott. 

Den dödliga dosen för rent heroin ligger på mellan 30 och 50 mg för en person som helt 

saknar tolerans.150 Om det ens går att prata om en normal dos när det gäller heroin så kan 

den variera kraftigt, men klart är i alla fall att vissa toleranta brukare kan den normala 

dosen vara dödlig för en icke tolerant person.151 Att 50mg utspätt heroin valdes ut som den 

normala dosen av HD verkar ha varit en effekt av den skyddsteknik heroinister använder 

sig av för att undvika överdos. Heroin säljs oftast i kapslar om 200mg.152 Eftersom 

renhetsgraden varierar stort över tiden så delas kapslarna i 4 med 50mg i varje kapsel. 

Genom att injicera en kapsel åt gången minimeras risken för överdos då även en brukare 

som enbart uppnått viss tolerans skulle klara av en dos på 50mg rent heroin. Opiater skiljer 

sig markant från andra droger vad gäller toleransökning och heroin speciellt gällande 

giftighet vid överdos. Eftersom en normal dos för en tung heroinmissbrukare skulle kunna 

motsvara flera dödliga doser för en helt ovan brukare är heroin en farligare drog för 

nybörjare än t ex amfetamin. Det faktum att en normal dos av heroin är så pass svår att 

definiera i kombination med preparat. Det kan ha varit ett av skälen till varför en 

missbruksdos heroin är definierad till en mängd som inte är dödlig för en helt ovana 

brukare istället för till den dos som vanligen används 

Det finns däremot skäl att anta att domstolen inte använder den definition som förespråkas 

i promemorian när det gäller andra droger än Heroin. HD har i flera avgöranden vid 

diskussion om dosering använt sig av begreppet ”normal missbruksdos”.153 Att 

missbruksdos anges med prefixet normal får anses tyda på att avsikten är att en 

missbruksdos ska anses vara vanligt förekommande doser. I fall då missbruksdosen har 

prövats har domstolarna ofta höjt den angivna mängden i en missbruksdos på grundval av 

                                                
150 NJA 1997 s 193. 
151 NJA 1997 s 193. 
152 NJA 1997 s 193. 
153 Högsta domstolen B1158-12 s 4, NJA 2011 s 357 p 4. 
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inlämnat bevismaterial som behandlat faktiska doser bland brukare.154 

Det finns även exempel i promemorian där vad domstolarna meddelat vad en dos får anses 

vara, men där promemorian vidhåller andra mängder trots utgivning i senare upplaga.155 

Tidigare innehöll promemorian en förteckning där olika preparats farlighet indelades i sju 

grupper. Denna förteckning togs bort i senare upplagor. 

Åklagare åberopar ofta promemorian som bevisuppgift vid prövning av farlighet och 

dosering. Genom att åklagarna i hela landet har ett gemensamt underlag ökar 

förutsebarheten. Risken minskar för att olika åklagare gör vitt skilda bedömningar gällande 

farlighet. Det finns dock risk att promemorian får en märklig status i bevishänseende. Den 

är framtagen för att ge riktlinjer till åklagare i sitt arbete - inte att användas som 

bevismaterial.  

4.9 Farlighetsbedömning av narkotika i andra rättssystem 

USA 
Då USA konstitutionellt är en federation av delstater har rättstillämpare ofta att ta hänsyn 

till både federal och delstatlig reglering, så även vid narkotikafall. Detta har gett upphov 

till flera fall av normkonflikter där en repressiv federal lagstiftning har varit oförenlig med 

delstatlig lagstiftning som i vissa fall tillåtit bruk och innehav av narkotika.156 Det är ännu 

inte möjligt att dra några slutsatser om hur dessa normkonflikter lösas. Nedan berörs därför 

endast federal reglering, men författaren vill med denna korta inledning klargöra att 

rättstillämpning vid narkotikamål ofta har att ta ställning till reglering på både delstatlig 

och federal nivå. 

Controlled Substances Act 

Genom lagen indelades narkotikaklassade ämnen i fem förteckningar som varje år ska 

uppdateras.157 Tre kriterier används för att beskriva ämnena som förteckningen listar. Det 

är (a) graden av risk för missbruk (”abuse”), om det finns ett (b) legitimt medicinskt 

                                                
154 Se bl.a. NJA 2011 s 357. 
155 se RättsPM 2013:2 s 23.  
156  För vidare läsning om konstitutionella normkonflikter se bl.a. högsta domstolens utslag i United States v. 

Oakland Cannabis Buyers' Cooperative och Gonzales v. Raich. Båda fallen berör delstatliga lagar som tillåter 
användning av medicinsk mariujana under vissa förutsättning. 

157 21 U.S. Code § 812 a 
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användningsområde (”accepted medical use”) samt hur (c) beroendeframkallande158 ämnet 

är (”psychological or physical dependence”).159 ingen av dessa termer definieras närmare i 

lagen.  

Den amerikanska justiekanslern160 ges enligt 21 U.S. Code § 811a mandat att själv besluta 

om att lägga till ett ämne på någon av förteckningarna, ändra ett ämnes klassificering och  

möjlighet att ta bort en drog från förteckningarna helt och hållet. Vid sådana beslut ska 

justitiekanslern beakta följande faktorer: 

1. Den faktiska och relativa risken för missbruk 

2. Vetenskapliga bevis om dess farmakologiska effekter, om dessa är kända 

3. Forskningsläget gällande drogen eller andra substanser. 

4. Dess historiska och nuvarande missbruksmönster. 

5. Omfattningen, varaktigheten och betydelsen av missbruk. 

6. Vilken, om någon, risk finns för allmänhetens hälsa. 

7. Risken för fysiskt och psykiskt beroende. 

8. Huruvida substansen är en omedelbar prekursor av en substans som redan är 

klassificerad.161 

Storbritannien  

ACMD 

I Storbritannien regleras strafflagstiftningen för narkotika i The Misuse of Drugs Act 1971.  

Enligt section 1 ska det ska finnas ett rådgivande organ till regeringen, The Advisory 

Council on the Misuse of Drugs (ACMD).  Detta organ är fristående från regeringen och 
                                                

158 Schedule I anger inte beroende som parameter utan konstaterar istället att ”Det saknas säkra, acceptabla sätt 
att testa drogen under medicinsk bevakning” (förf. översättning. ”There is a lack of accepted safety for use of 
the drug or other substance under medical supervision.”). 

159 21 U.S. Code § 812 a, Se exempel: ”Schedule II.— (A) The drug or other substance has a high potential for 
abuse. (B) The drug or other substance has a currently accepted medical use in treatment in the United States 
or a currently accepted medical use with severe restrictions. (C) Abuse of the drug or other substances may 
lead to severe psychological or physical dependence.” 

160 Attorney General 
161  21 U.S. Code § 811 c, författarens egen översättning av originaltext (”(1) Its actual or relative potential for 

abuse. (2) Scientific evidence of its pharmacological effect, if known. (3) The state of current scientific 
knowledge regarding the drug or other substance. (4) Its history and current pattern of abuse. (5) The scope, 
duration, and significance of abuse. (6) What, if any, risk there is to the public health. (7) Its psychic or 
physiological dependence liability. (8) Whether the substance is an immediate precursor of a substance 
already controlled under this subchapter.”)   
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ansvarar för att se över situationen i Storbritannien när det  gäller preparat som missbrukas 

eller att kan komma att missbrukas. De ska då lämna råd till regeringen med förslag 

innebärande exempelvis att ett ämne ska klassificeras som narkotika och vilken klass av 

narkotika den ska tillhöra (se nedan ang. klassificering i Storbritannien).  

Enligt de närmare instruktionerna för ACMD ska organet bestå av minst 20 personer. 

Dessa ska väljas av Secretery of State efter samråd med lämpliga organisationer inom 

medicin, tandvård, vetrinärvård, apotek, medicinindustrin och kemiindustri.162 

ACMD utreder både på eget initiativ och på uppdrag av regeringen bl.a. farligheten hos 

olika narkotika. Det som skiljer denna utredning från den som de svenska myndigheterna 

med motsvarande uppdrag, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är att ACMD även 

ska lämna rekommendationer om vilken klassificering drogen ska ha.  

Klassificering 

All förbjuden narkotika i Storbritannien tillhör en av tre klasser, A, B eller C. Det saknas 

formella kriterier i lagstiftning för vad som kännetecknar narkotika i olika klasser. Men då 

straffskalan vid innehav är böter och upp till 2 års fängelse gällande klass A-droger, 5 år 

vid klass B och 7 år vid innehav av narkotika från klass C är det tydligt att de farligaste 

drogerna återfinns i klass C och de minst farliga i klass A. Ovanstående maximala straff 

gäller vid endast innehav. Därtill finns en något högre straffsatser vid tillhandahållande av 

narkotika (”supply”). Även dessa är diversifierade beroende av hur narkotikan är klassad.  

Vid en straffvärdesbedömning av narkotikabrott har domstolen således vissa grova 

riktmärken att förhålla sig till när det gäller ett preparats farlighet. Det ska dock tilläggas 

narkotikans farlighet beaktas vid avgörande av straffvärde, klassificeringen innebär inte att 

substanser i en grupp ska anses vara lika farliga. Farlighetsbedömning begränsas dock i så 

motto att den snarast jämför den relativa farligheten med andra substanser i samma grupp. 

Storbritannien har likt många andra länder även en klassificering av narkotika som utgör 

en avvägning mellan farlighet och den medicinska nyttan. Denna återfinns dock i 

föreskrifterna till strafflagen genom The Misuse of Drugs Regulations 2001. Dessa 

föreskrifter behandlar legal användning och förskrivning av narkotika inom bl.a. 

sjukvården. Narkotikan är enligt föreskrifterna uppdelade i fem tabeller, Schedule I-V.  

                                                
162 Misuse of Drugs Act 1971, Schedule 1, 1 (1-2) 
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Dessa tabeller reglerar bara endast när en hantering av narkotika är tillåten. Inte hur 

straffrättsligt allvarligt ett eventuellt brott ska anses vara. Vid hantering av narkotika som 

inte är legal enligt föreskrifterna ska straffvärdebedömas efter klasserna A-C i strafflagen, 

inte genom föreskrifterna. 

Fördelen med denna dubbla klassificering av narkotika är att man har en särskild 

uppdelning av narkotika vid kriminaliserade gärningar som inte tar hänsyn till medicinsk 

nytta. Vid en straffvärdesbedömning borde endast narkotikans relativa farlighet beaktas. 

Huruvida substansen har saknar ett medicinskt terapeutiskt användningsområde borde inte 

vägas in alls. Det finns inget stöd i lagstiftning eller förarbete för att narkotika som även 

kan användas inom sjukvården ska anses vara mindre förkastlig än annan. I praxis har 

svenska domstolar dock i vissa fall vid straffvärdesbedömningen motiverat en ändrad 

farlighetsbedömning med ändring av klassificeringen av enligt läkemedelsverkets 

föreskrifter för narkotika som. Så har skett i när det gäller Rohypnol där straffvärdet 

skärptes i NJA 1998 s 24 för att sedan sänkas i NJA 2003 s 339. Domstolarna hänvisade i 

båda fallen till att läkemedelsverket flyttat på Rohypnol i narkotikaförteckningarna när 

preparatets farlighet bedömdes.163 

Problem vid oberoende organ 

Då ACMD ska vara ett oberoende organ enligt strafflagen för narkotika har det ibland 

vållat debatt när de nämnden och regeringen och gjort olika bedömningar. ACMD saknar 

behörighet att reglera eller klassificera droger, men är en tillsatt vetenskaplig expertgrupp 

kan det vara politiskt känsligt att inte följa rekommendationerna. Det har uppstått ett antal 

konflikter mellan regeringen och företrädare för gruppen på senare tid. 2004 nedgraderade 

ansvarig minister cannabis från klass B till C efter förslag från ACMD. 2009 återfördes 

cannabis till klass B i strid med rekommendationer från ACMD. Samma år vägrade 

ansvarig minister att följa nämndens rekommendation att nedgradera ecstasy från klass A 

till B. 

I kölvattnet av dessa meningsskiljaktigheter avskedades en professor David Nutt från 

nämnden efter att han kritiserat politiker för att ”snedvrida” och ”devalvera” forskning mot 

bakgrund av besluten gällande cannabis och ecstasy ovan.164 Många inom den akademiska 

                                                
163 NJA 1998 s 24 och NJA 2003 s 339 refereras ovan i kap. XXXX 
164 Tran, The Guardian, 30/10 2009 



 65 

värden reagerade kraftigt och ansåg att det akademiska oberoendet riskerades.165 

                                                
165 Cressey, Nature International weekly journal of science, 2/11 2009 samt Cressy, Nature.com newsblog 20/10 

2009 
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5 Analys 

 
Här nedan kommer några avslutande reflektioner kring farlighetsbedömningen av 

narkotika. 

Då farlighetsbedömningen enligt gällande rätt överlämnats till domstolen får bevisföringen 

vid domstolarna stor betydelse. Det finns därför risk att effektiv bevisföring får 

oproportionerligt stor effekt. Av denna anledning kan den som har ett intresse av att 

påverka straffmätningen av narkotikabrott vara särskilt angelägen att påverka 

farlighetsbedömningen i domstolarna. Denna reglering kan ha varit bidragande till 

utvecklingen av privata organ vars mål är, att utifrån en ideologisk utgångspunkt, bedriva 

forskning om narkotikamissbruk och därtill ge underlag till domstolar. Så är fallet med 

Svenska Carnegie Institutet.  

Nils Bejerot grundade institutet och var fram till sin död verksam vid det. Bejerots syn på 

narkotika och missbruk präglar än idag verksamheten och publikationer kan ofta sällan så 

klädsamt beklaga sig över att narkomani inte längre betraktas som en smittsam epidemisk 

sjukdom i Sverige. Institutet har som syfte att bl.a. bistå myndigheter och organisationer 

med information, beslutsunderlag och konsultationer. Så har också skett. I deras 

verksamhetsberättelser som finns tillgängliga på hemsidan framgår att man är mycket 

nöjda över att styrelsens ordförande, Jonas Hartelius, fått sakkunniguppdrag i svenska 

domstolar och anlitats av Åklagarmyndigheten.166 

Det finns därför anledning för domstolarna att behandla bevismaterial med särskild 

försiktighet. Det finns en risk för väl avvägda domar med kringresande sakkunnigvittnen 

som alltid åberopas av åklagaren.  Vissa domstolar verkar ha uppmärksammat denna 

                                                
166 http://carnegieinst.se/2005/01/01/verksamhetsberattelse-2005/ 

http://carnegieinst.se/2006/01/01/verksamhetsberattelse-2006/ 
http://carnegieinst.se/2007/01/01/verksamhetsberattelse-2007/  

 http://carnegieinst.se/2008/01/01/verksamhetsberattelse-2008/ 
 http://carnegieinst.se/2009/01/01/verksamhetsberattelse-2009/ 
 http://carnegieinst.se/2010/01/01/verksamhetsberattelse-2010/ 
 http://carnegieinst.se/2011/05/11/verksamhetsberattelse-2011/ 
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problematik och särskilt angett att Hartelius uppgifter måste bedömas med försiktighet.167 

Även om vissa domstolar klarar av att stå emot det snedvridna bevisföringsläget som kan 

uppstå i dessa mål får det anses djupt otillfredsställande att intresseorganisationer får 

möjlighet att påverka tillämpningen av gällande lagstiftning i den utsträckning som har 

skett. I synnerhet i brottmål som rör statens maktutövning mot enskild.  

Det kan därför finnas anledning att överväga att låta farlighetsbedömningar istället göras 

av oberoende expertorgan, såsom i Storbritannien. Det finns som tidigare visat vissa risker 

med detta för lagstiftaren. I grunden torde dessa problem inte vara större än när 

farlighetsbedömningen överlämnats till domstolar, som idag. Då ett sådant organ har en 

kompetens att självständigt värdera källor och underlag som i många fall domstolar kan 

sakna får övervägande skäl anses tala för att inrätta ett sådant organ. Ett sådant organ 

skulle då ha ansvaret för att värdera narkotikans relativa farlighet samt avgöra normal 

dosering narkotika vid 100 % renhet (mer om dosering vid ren narkotika nedan). 

Hartelius skissar själv på en modell för ny farlighetsbedömning av narkotika i SvJT 2012 s 

456. I korthet föreslår han att farlighetsrekvisiten skrivs in i NSL, att initiativmyndigheten 

som föreslår kriminalisering håller offentliga förhör och inhämtar underlag, att 

initiativmyndigheten också lämnar ett skriftligt underlag gällande farlighetsbedömningen i 

samband med kriminalisering samt att gruppindelningen av gällande farlighetsgrad bör 

behållas. 

Hartelius föreslår alltså att farlighetsbedömningen ska göras av den myndighet som 

föreslår kriminaliseringen och inte av ett oberoende organ. Denna ordning kan diskuteras 

och båda lösningarna har för- och nackdelar. Enligt min mening vore det dock olyckligt att 

överlåta en idag inte tillfredsställande farlighetsbedömning till den myndighet under 

regeringen som själv har föreslagit kriminalisering till regeringen. Det finns en risk att 

förslag som lämnats försvaras på ett sådant sätt att objektiviteten äventyras. Dessa problem 

aktualiseras inte vid ett oberoende organ som endast ansvarar för farlighetsbedömningen. 

Hartelius föreslår vidare att bedömningen av nya substanser, där det finns ett tunt underlag, 

ska omvärderas årligen. Det får tolkas som att etablerade substanser därmed inte 

rutinmässigt ska omvärderas. Det vore olyckligt. Dels då nya farlighetsaspekter kan 

uppkomma vid redan etablerade substanser. Så kan ske vid användande på nya sätt, i nya 
                                                
167 Se bl.a. Hovrätten för Övre Norrland i mål RH 2010:11  
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grupper eller med andra syften, såsom vid Rohypnol när det började användas strategiskt 

för att begå våldsbrott. Det skulle utan regelbunden omvärdering inte fångas upp. Det är 

rimligt att farlighetsbedömningen beaktar även sådan kunskap som tillkommit efter 

kriminaliseringen. Det får likaså anses relevant att farlighetsbedömningen beaktar sådana 

uppgifter som verkar förmildrande för preparatets farlighet.  

Gällande hur farlighetsbedömningen sedan konkretiseras, hur den ska bestämmas, finns det 

för och nackdelar med olika sätt. Idag grupperas droger med andra som anses ha samma 

farlighet, men där skillnader nyanser ändå tillåts. En drog kan anses vara något farligare än 

X men inte lika farlig som Y. Det leder till att den specifika drogens farlighet kan särskiljas 

i förhållande till andra. Det är ett bättre system än att ha ett fåtal grupper av farlighet 

angivna i lagstiftningen. Det är viktigt att en straffvärdesbedömning utgår från farligheten 

av den specifika gärningen och inte det kollektiv som gärningen tillhör. Samtidigt är 

dagens system oöverskådligt. Det är idag svårt för vem som helst att kontrollera hur farligt 

ecstasy är i förhållande till andra droger. Det behöver inte vara så. 

Om alla drogers farlighet presenterades på en skala mellan 0-100 skulle det vara lätt för 

utomstående att förstå hur farligheten och därmed skulle ökad förutsebarhet uppnås. En så 

omfattande skala kan tyckas onödig. Det kan tyckas var betungande för domstolarna att 

arbeta med en skala med så många nyanser. Självfallet torde skalans nyanserade 

farlighetsbedömning inte få betydelse vid de allra flesta narkotikabrott med lågt straffvärde. 

Det kan tänkas att endast vilken tiotalsgrupp som narkotikan tillhör får betydelse för 

farlighetsbedömningen vid ringa eller narkotikabrott av normalgraden. Då skulle endast 

grova brott beröras av den detaljerade skalan. 

Domstolarna beaktar idag farligheten av narkotikan både vid bestämmande av det abstrakta 

straffvärdet – om brottet är att betrakta som ringa, normalt eller grovt – och det konkreta 

straffvärdet – hur allvarlig gärningen är i förhållande till andra gärningar av samma 

svårighetsgrad.  

NSL 8 § 3 st. föreskriver att avgörande av om ett brott är att betrakta som grovt ska 

grundas på om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning 

eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig 

eller hänsynslös art.  

Det finns anledning att här anmärka att rekvisiten för bedömningen av brottets abstrakta 
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värde överensstämmer väl med bedömningen för brottets konkreta straffvärde. Bl.a. ska 

farlighet beaktas vid båda bedömningarna. Det finns en risk för att substanser som bedöms 

ha en relativt större farlighet än ett annat får ett straffvärde som inte står i proportion till 

denna skillnad i farlighet. Preparatet bedöms så farligt att detta bidrar till att brottet lätt 

betraktas som grovt. Vid den konkreta straffvärdesbedömningen vägs preparatets farlighet 

åter igen in och leder till ett högt konkret straffvärde. 

Vidare bör straffvärdet beräknas på antalet doser av narkotika med 100 % renhet istället för 

idag då koncentrationen endast beaktas om koncentrationen är synnerligen svag eller stark. 

Dessa ”doser” skulle endast tjäna som hypotetiska doser då 100 % renhet ytterst sällan 

förekommer. Fördelen med detta sätt att beräkna hur många doser en mängd narkotika 

innehåller att straffet i större utsträckning tar hänsyn till faktiska doser mängden narkotika 

innehåller. Det får anses troligt att missbrukare som har en utspädd narkotika med en svag 

koncentration kompenserar för detta genom att helt enkelt ta en större mängd. Det är inte 

konstigare än att en alkoholist som endast har folköl sannolikt dricker fler än vad som vore 

fallet med starköl. Detta borde beaktas vid straffvärdesbedömningen. Det är ju inte en 

större mängd i sig som avspeglar en klandervärd handling utan hur många doser mängden 

utgör. Likaså kan man tänka sig en situation där en person önskar späda ut sin narkotika 

för att lättare kunna dosera. Om hon blandar narkotikan med lika delar potatismjöl borde 

det inte innebära att hennes gärning anses ha ett dubbelt så högt straffvärde i jämförelse 

med innan hon hällde potatismjöl i amfetaminet. Så är många gånger fallet idag. 

Avslutningsvis får jag understryka vikten av att farlighetsbedömningen av narkotika utreds 

vidare då det, som jag visat i denna uppsats, finns betydande anledningar att oroa sig över 

hur rättssäker och förutsebar dagens farlighetsbedömningar är.  
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