
 
 

En analys av Högsta domstolens nya praxis för 

narkotikabrott och dess genomslag i underrätterna 

Johanna Maukku 

Rubricerings- och straffvärdesbedömning 
vid grovt narkotikabrott 

Juridiska Institutionen 

HT 2012 

Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 

Handledare: Anna-Karin Henning-Mäki 

 



2 

 

Förord 

 

När man har specialiserat sig på straffrätt blir man rebell av yrkesmässiga skäl. 

– Lee Bailey 

 

 

Att tillskansa sig en högre utbildning, vare sig det är till jurist eller någon annan profession, är 

närmast att likna vid en resa. Och precis som med de flesta resor är det inte slutdestinationen 

som är det egentliga målet, utan det är vägen dit. En resa av detta slag kan tyckas vara något 

man gör ensam, men ingenting skulle kunna vara mer fel. För mig har denna resa kantats av 

såväl nya som gamla bekantskaper som gjort kortare inhopp eller varit mina följeslagare hela 

vägen. Bland de nya bekantskaperna märks givetvis främst mina reskamrater också kända 

som mina klasskamrater. Jag har kommit att betrakta er som mina mest framstående lärare på 

juristprogrammet. När nu denna period i livet kommer till sitt slut ser jag fram emot att träffa 

er ute i verkligheten. 

 

Jag har varit lyckligt lottad att under resans gång faktiskt få känna på den verklighet som vi 

diskuterar, teoretiserar och argumenterar om under utbildningen. Därför vill jag passa på att 

tacka Er alla på Advokatbyrån Kaiding, Kalix för att ni tog emot mig på uppsatspraktik. 

 

Till min uppsatshandledare, Kajsa Henning-Mäki, vill jag rikta ett särskilt tack för ditt stora 

engagemang och intresse i såväl mitt examensarbete som för mina framtidsplaner när nu den 

här resan närmar sig sitt slut. 

 

För att jag nu nått det slutliga målet på denna resa, som inte alltid har varit så lätt, vill jag 

tacka min familj för allt stöd och för att ni tidigt lärt mig att stå på egna ben. 

 

Den person som förtjänar störst tack för sitt enorma stöd genom hela den resa som min 

utbildning har varit, är Robert. Tack! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Narkotika-begreppet 

Narkotika definieras i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) enligt följande; 

 

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse  

som Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. 

 

De ämnen som är att anse som narkotika enligt NSL finns uppräknade i förordning 

(1992:1554) om kontroll av narkotika. För en grundläggande genomgång av narkotika-

begreppet rekommenderas Zila
1
 och för en djupare diskussion av begreppet och dess 

definition rekommenderas Hoflund
2
 eller Andersson m.fl.

3
 

 

1.1.2 Kriminalpolitisk inriktning och mötet med straffsystemets 

grundläggande principer 

Under 1950-talet existerade knappt narkotikabrottslighet som ett kriminalpolitiskt problem 

och vid den här tiden fanns heller inte narkotikabrott som en särskilt reglerad brottskategori i 

det straffrättsliga systemet.
4
 ”Narkotikabrottsligheten” var mer ett bekymmer i den 

bemärkelsen att personer försökte komma över narkotika från den legala marknaden genom 

brott. Ofta skedde det genom inbrott på apotek eller förfalskning av recept och föll då under 

bestämmelserna om stöld och förfalskning.
5
 På 1960-talet uppstod däremot en omfattande 

illegal marknad med narkotika. Denna nådde stora grupper med människor och nya 

narkotiska preparat introducerades. Straffsystemets primära mål var nu att ingripa mot de som 

genom den illegala marknaden kunde profitera sig och missbrukaren sågs primärt inte som en 

brottsling utan som ett offer för andras brott.
6
 Under 1970-talet och 1980-talets början 

                                                 
1
  Zila, 2009. 

2
  Hoflund, 1993. 

3
  Andersson m.fl., 2012. 

4
  Victor, 2007, s. 405 och 407. 

5
  Victor, 2007, s. 407. 

6
  Victor, 2007, s. 405. 
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förändrades dock detta synsätt. Missbrukaren betraktades istället som roten till problemen 

med narkotikabrott och blev kriminalpolitiskt den centrala gärningspersonen. Den grund som 

här lades för inriktningen på den svenska narkotikapolitiken hade och har fortfarande en bred 

politisk enighet där målet är ett narkotikafritt samhälle.
7
 Mitt ändamål är inte att fördjupa mig 

ytterligare i kriminalpolitiken och vad den, historiskt och nu, kan härledas till. Denna korta 

historiska sammanfattning tjänar däremot som bakgrund åt läsaren då uppsatsen handlar om 

vad som utgör grovt narkotikabrott och hur straffvärdet för brottsligheten för brottet ska 

bedömas i och med Högsta domstolens (HD) nya praxis på området, som till och med 

benämnts som revolutionerande.
8
  

 

Dagens lydelse av grovt narkotikabrott i 3 § NSL tillkom genom en ändring år 1981.
9
 Före 

detta hade regleringen av grovt narkotikabrott varit föremål för ändring vid ett antal tillfällen 

sedan NSLs tillkomst. Det ändringarna har gemensamt är att de syftat till att skapa 

förutsättningar för strängare straff för de mest straffvärda narkotikabrotten.
10

 Bland annat har 

straffmaximum höjts från 1 års fängelse enligt den tidigare narkotikaförordningen
11

 till 10 års 

fängelse i NSL
12

 genom en serie av ändringar under loppet av endast fem år.
13

 Straffskalan för 

grovt narkotikabrott är idag fängelse i mellan två till tio år. Om dessutom  

26 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken (BrB) kan tillämpas, då det handlar om flerfaldig brottslighet 

eller återfall i brott, blir straffskalan utsträckt upp till arton års fängelse, vilket är den längsta 

tidsbestämda påföljd som kan utdömas i svensk rätt.
14

 

  

Den svenska strafflagstiftningen vilar ofta på långa och förhållandevis obrutna traditioner. Att 

det uppstår svårigheter för rättstillämparen när en förhållandevis ny brottskategori intar en 

central roll såväl kvalitativt som kvantitativt på det sätt som narkotikabrottsligheten gjorde är 

inte förvånande. Än mindre konstigt när lagstiftaren gett en begränsad vägledning för hur de 

utvidgade straffskalorna för narkotikabrotten skulle tillämpas.
15

 I motiven angavs att den 

uppräkning av omständigheter som görs i 3 § NSL inte var avsedd att vara uttömmande. 

                                                 
7
  Victor, 2007, s. 406. 

8
  Asp, SvJT, 2011. 

9
  SFS 1981:226, se prop. 1980/1981:76. Paragrafen har ändrats ytterligare en gång år 2000 efter prop. 

1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m., genom att hänvisningen i 3 § första stycket kompletterades. 
10

  Andersson m.fl., 2012, s. 63. 
11

  Narkotikaförordning (1962:704), som upphävdes genom lag (1992:860) om kontroll av narkotika, se 

övergångsbestämmelserna. 
12

  Prop. 1972:67. 
13

  Andersson m.fl., 2012, s. 173 och Victor, 2007, s. 408–410. 
14

  Borgeke, 2008, s. 73. 
15

  Victor, 2007, s. 415–416. 
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Rätten måste inte döma för grovt narkotikabrott om omständigheterna i det enskilda fallet 

möter de uppräknade rekvisiten lika lite som det är uteslutet att till grovt brott hänföra andra 

omständigheter än de angivna.
16

 Motiveringen har kvarstått även i senare 

lagstiftningsärenden.
17

 De i lagen uppräknade faktorerna för grovt brott är förhållandevis 

generella och många av de omständigheter som kan tillmätas vikt i det enskilda fallet bör 

därför kunna falla in under uppräkningen.
18

 Två omständigheter som lagstiftaren dock 

återkommande lagt vikt vid och som talar för rubriceringen grovt brott är de fall där brottet 

begås med vinstsyfte eller om det riktar sig mot ungdomar.
19

  

 

Under dessa förhållanden med begränsad vägledning från lagstiftaren är det förståeligt att det 

utvecklats schabloner för rättstillämpningen. Det är naturligt att domare söker råd och 

vägledning i praxis och av varandra. Att jämförelsen mellan olika fall i första hand inriktar sig 

på tydliga och objektiva faktorer är också naturligt. För narkotikabrott framstod därmed arten 

och mängden narkotika som självklart relevanta parametrar. Detta ledde till upprättandet och 

spridningen av tabeller,
20

 baserade på art och mängd, för straffvärdesbedömningen som 

tjänade som informell vägledning. Praktiskt kom tabellerna att bli helt normerande, även om 

det i senare lagstiftningsberedning påpekats att denna typ av schabloner måste tillämpas med 

stor försiktighet och andra omständigheter än art och mängt bör beaktas vid 

påföljdsbestämningen.
21

 Det ankommer förvisso inte på upphovspersonen till tabellerna att 

styra straffmätningspraxis för narkotikabrott. Men mot bakgrund av hur tabellerna kommit att 

användas torde ett mer nyanserat resonemang i tabellkommentarerna, som tar hänsyn till olika 

straffvärdeomständigheter, påkallas. Att inte ta ställning till hur tabellerna har använts rent 

praktiskt kan i vissa fall innebära ett ställningstagande i sig.
22

  

 

Det kan konstateras att rubricerings- och straffvärdesbedömningen vid narkotikabrott skiljer 

sig på många sätt från den vid andra brottstyper.
23

 Mängden narkotika har ofta varit av 

betydelse vid bedömning av både rubricering och straffvärde.
24

 Det är också just 

                                                 
16

  Prop. 1968:7 s. 119. 
17

  Prop. 1980/81:76 s. 224. 
18

  Andersson m.fl., 2012, s. 63. 
19

  Andersson m.fl., 2012, s. 64 (se också motiven i prop. 1968:7 s. 119 och prop. 1980/81:76 s. 224). 
20

  De tabeller som framförallt avses är de som finns i Borgekes Påföljdspraxis. Dessa tabeller kommer nedan 

också hänvisas till som ”Borgeke/Sterzel”. Som framgår under avsnitt 2.3.1 kan med ”tabeller” också avses 

andra sammanställningar av praxis. 
21

  Victor, 2007, s. 417 och prop. 1980/81:76 s. 205. 
22

  Ulväng, SvJT, 2006, s. 839. 
23

  Asp, SvJT, 2011, s. 660. 
24

  Andersson m.fl., 2012, s. 115. 
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mängdrekvisitet som även tidigare väckt debatt.
 25

 Mängdresonemanget har ofta kritiserats 

utifrån det stora antalet andra faktorer som bör kunna påverka straffmätningen. Samtidigt som 

det kan ligga en fara i ett strikt fasthållande vid mängdrekvisitet, kan ett mängdresonemang 

som tillämpas med försiktighet och omdöme bidra till en större likhet i rättstillämpningen.
26

 

Trots att förarbeten och i viss mån HD tidigare argumenterat för att samtliga omständigheter 

ska beaktas vid straffvärdesbedömningen,
27

 har den på ett exceptionellt ensidigt sätt kommit 

att styras av faktorerna art och mängd som också ofta blivit helt avgörande.
28

 En följd av detta 

är att också straffskalans övre del använts på ett sätt som helt avviker från hur straffskalorna i 

övrigt används i svensk rätt. På grund av den fokus som legat på mängd och art har frågan om 

rubricering och straffvärdesbedömning nästan helt flutit samman.
29

 Med ändringen år 1981 

ville lagstiftaren reservera rubriceringen grovt narkotikabrott för den svåraste brottsligheten 

och istället för att mängden narkotika skulle bli utslagsgivande lägga vikt vid graden av 

hänsynslöshet i gärningspersonens förfarande. Omständigheter som vinstsyfte och försäljning 

till ungdomar ansågs redan beaktas vid straffmätningen varför det inte skulle bli något nytt 

inslag i bedömningen utan endast innebära en förskjutning av kriteriernas inbördes betydelse 

för rubriceringsfrågan.
30

 

 

Användandet av tabeller har motiverats av ett legitimt intresse av en enhetlig rättstillämpning. 

Då utgångspunkten varit att art och mängd är av stor betydelse för straffvärdesbedömningen 

och påföljdsbedömningen i övrigt har tabellerna fyllt en funktion då de tillhandahåller 

information om vilken betydelse dessa faktorer brukar tillmätas. Tillgången till denna 

information blir då närmast en förutsättning för en enhetlig rättstillämpning. Tabellerna har på 

så sätt utgjort ett värdefullt hjälpmedel, men de måste tillämpas med försiktighet.
31

 Eftersom 

enhetlighet på ett område inte betyder likformighet: lika för lika innebär inte lika för alla.
32

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt för rubricerings- och 

straffvärdesbedömning vad gäller grovt narkotikabrott. För att uppfylla syftet analyseras såväl 

                                                 
25

  Hoflund, 1993, s. 95. 
26

  Borgeke m.fl., 2009, s. 638 och Borgeke m.fl., 2005, s. 483. 
27

  Andersson m.fl., 2012, s. 172–173, NJA 2004 s. 354 och NJA 2008 s. 653. 
28

  Andersson m.fl., 2012, s. 173, Hoflund, 1993, s. 97 och Victor, 2005, s. 417. 
29

  Andersson m.fl., 2012, s. 173. 
30

  Prop. 1980/81:76 s. 249–250. 
31

  Asp, SvJT, 2011, s. 662–663 
32

  Ulväng, SvJT, 2006, s. 840. 
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förarbeten som HDs nya avgöranden på området från år 2011–2012 samt tillämpningen av 

rätten i ett urval av underrättsavgöranden från samma tid. Syftet kan därmed också sägas vara 

att verifiera om den nya rättspraxisen fått gehör i underrätterna. Slutsatserna problematiseras 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, där jag diskuterar rättstillämpningens förutsägbarhet, 

legalitet och skyddsintresse.
33

 

 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten med uppsatsen är inte att på något ingående sätt analysera hela systematiken av 

specialstraffrätten, påföljdsrätten och deras korrelation. Frågor om påföljdsrätten berörs dock 

icke desto mindre i den mån det är relevant för syftet.
34

 Genomgående i uppsatsen har jag 

utgått från att det är påföljden fängelse som avses när påföljd berörs p.g.a. att det generellt är 

den påföljd som är aktuell vid denna typ av brott. I och med att domstolarna i dessa lägen 

generellt får sägas måsta förhålla sig till gränsdragningen mellan grovt narkotikabrott och 

narkotikabrott av normalgraden, ter det sig som naturligt att i framställningen lämna ringa 

narkotikabrott därhän. 

 

1.4 Metod, problemformulering och material 

Under mina år på juristutbildningen har det för mig blivit tydligt att det som kallas juridisk 

metod, rättsvetenskaplig metod eller rättsdogmatik är omtvistat.
35

 Diskussioner har också 

förts om det som traditionellt kallas för den rättsdogmatiska metoden, och som tidigare ansågs 

som så självklar inom den juridiska forskningen att någon utveckling om dess innebörd inte 

behövdes, i själva verket inte är en metod utan en teori. I metodförklaringen till sin 

avhandling redogör Hjertstedt för detta.
36

 Därmed anser jag att någon egentlig konsensus över 

vad juridisk metod faktiskt ”är” eller ”bör vara” inte finns. Däremot kan argumenteras för att 

det finns ett formellt kriterium för vad som utgör ett rättsvetenskapligt arbete; vad som 

betraktas som rättsvetenskap av de ledande företrädarna inom det rättsvetenskapliga och 

juridiska samfundet. I den mån det föreligger bred enighet inom det vetenskapliga samfundet 

kan man sluta sig till vad som är ett rättsvetenskapligt arbete.
37

 Jag är av åsikten att den 

                                                 
33

  Se metodavsnitt 1.4.1.2 Problematisering ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
34

  Läsaren rekommenderas bl.a. Zila, 2009, för en översikt av specialstraffrätten och Borgeke, 2008, för en 

grundläggande genomgång av svensk påföljdsrätt. 
35

  Se t.ex. Peczeniks artikel Juridikens allmänna läror, i SvJT, 2005. 
36

  Hjertstedt, 2012, s. 45–48. 
37

  Sandgren, 2009, s. 176–177. Det bör dock beaktas att detta trots allt är ett cirkelresonemang, vilket också 

Sandgren påtalar. 
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juridiska metoden varierar beroende på sakfrågan, sammanhanget och den enskilde 

författarens olika utgångspunkter. På ett liknande sätt kan frågan om vilken vikt som läggs vid 

olika källor sägas styras av dessa faktorer tillsammans med källornas tillförlitlighet och andra 

kvaliteter. 

 

För en uppsats av detta slag ställs dessutom en rad betygskriterier upp, bl.a. krav på 

vetenskaplighet och bidrag till kunskapsområdet.
38

 Av den anledningen väljer jag att definiera 

detta arbete som rättsvetenskapligt. Vad som då avses med rättsvetenskap är, som i de 

föregående sagts, föremål för diskussion. För mig innebär det att det är essentiellt att metoden 

för arbetet efter bästa förmåga återges för att läsaren ska kunna förstå författarens 

argumentation. Det innebär också att författaren vågar vara (är) kritisk i sitt förhållningssätt 

till såväl de behandlade materialet som de slutsatser som kan dras därav och lyfter fram de 

nya frågor som väcks. Argumentation har alltså en central betydelse i arbetet.
39

 Jag sluter mig 

därmed till att rättsvetenskapen skiljer sig från andra vetenskaper som exempelvis natur- och 

samhällsvetenskap. Dessa vetenskaper försöker på ett empiriskt sätt avgöra sanningen i ett 

påstående. Rättsvetenskapen behandlar däremot normer, d.v.s. mänskliga överenskommelser 

som till stor del är beroende av konsensus för att avgöra vad som är ”sant”. De finns för att 

lagstiftaren, i förlängningen samhället (vi), bestämt att regeln ska finnas och efterlevas.
40

  

Alltså är det en intersubjektiv bedömning som avgör t.ex. den bästa tolkningen av en 

bestämmelse eller den bästa lösningen på ett rättsligt problem. Det innebär att det inte 

nödvändigtvis finns ett ”rätt svar”, utan bättre eller sämre argument för den ena eller andra 

lösningen.
41

 Det är genom att samhället accepterar reglerna och väljer att efterleva t.ex. 

rättssystemets tolkning av dessa som det skapas en ”sanning”. Med dessa utgångspunkter 

klarlagda förklaras i följande metoden för uppsatsens författande. Men läsaren bör, enligt min 

mening, ta del av uppsatsen i dess helhet för att metodfrågan till fullo ska kunna sägas vara 

besvarad. 

 

                                                 
38

  Kriterier för bedömning av uppsatsarbete, avancerad nivå juristprogrammet HT 2012 (Umeå universitet). 
39

  Enligt Sandgren, 2007, s. 13–14, utmärks flertalet rättsvetenskapliga arbeten av god kvalité av en ganska fri 

argumentation. 
40

  Jfr Sandgren, 2009, s. 186–187. 
41

  Sandgren, 2007, s. 18–19. 
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1.4.1 Metodbeskrivning 

Tillvägagångssättet för författandet av denna uppsats har inte varit enhetligt för alla avsnitt, då 

materialet som legat till grund för de olika avsnitten till viss del varit differentierat. Samtidigt 

kan materialet ändå sägas vara homogent, i den bemärkelsen att materialet som huvudsakligen 

legat till grund för uppsatsen utgörs av de klassiska rättskällorna.
42

 Att rättsvetenskapligt 

försöka fastställa ”gällande rätt” innebär för mig att genom analys av källmaterialet försöka ge 

en prognos om den framtida tillämpningen av rätten. Jag är dock av den mening att ett helt 

objektivt fastställande av ”gällande rätt” i sig är en paradox, då detta alltid kräver en tolkning 

av rättskällorna. Tolkning i min mening är alltid färgat av ett visst mått av subjektivt 

tyckande. Då jag också är av den mening att det inte finns någon given ordning av vad som är 

rätt och fel,
43

 utan att rätten snarare är en konstruktion av människor, tillkommer också 

faktorerna av att rätten är skapad av människor med egna värderingar och utgångspunkter, eg. 

lagstiftarens subjektivitet.  

 

1.4.1.1 Metodens tillämpning och frågeställningar 

För att uppfylla syftet har jag utgått från lagens grammatiska formulering av framförallt  

3 § NSL och de relevanta förarbetena till detta och tillhörande lagrum. Framställningsvis 

redogörs och jämförs de ståndpunkter och argument som lagstiftaren anfört i förarbetena med 

HDs nya rättspraxis samt äldre tillämplig praxis och argumentation för olika tolkningar 

framförda i doktrinen. Av detta görs en prognos av gällande rätt.  

 

När det gäller avsnittet som behandlar tillämpningen av rätten, är det framförallt ett urval av 

hovrättsdomar som står i centrum för analysen. I huvudsak återges de argument och 

omständigheter som framförs i avgörandena och dessa jämförs med de tolkningar av rätten 

som framförs i HDs nya praxis, förarbeten och argumentation ur doktrinen. Utifrån detta 

utvärderas hur prognosen av gällande rätt har fått gehör i underrätterna i slutsatsdelen. 

Analysen av hovrättsdomarna kan sägas vara en kvalitativ undersökning som baserats på två 

frågeställningar utifrån den nya inriktning i praxis angående rubricerings- och 

straffvärdesbedömning som HD ställt upp. 

 

                                                 
42

  Jfr Sandgren, 2007, s. 13–14 och 36–37. 
43

  Som t.ex. inom den naturrättsliga rättsfilosofin. 
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 På vilket sätt visar underrätterna att de tagit till sig HDs nya praxis och hur resonerar 

domstolarna utifrån denna? 

 Resonerar underrätterna om andra omständigheter än de som HD specifikt uttryckt 

kan ha betydelse vid bedömningen av rubricering och straffvärde, eller stannar det vid 

de omständigheter som HD berört? 

 

1.4.1.2 Problematisering ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

Avslutningsvis problematiseras slutsatserna av framställningen i ett diskussionsavsnitt utifrån 

ett rättssäkerhetsperspektiv. För att förstå argumentationen i denna del måste därför redogöras 

för vad jag i denna uppsats menar med rättssäkerhet och rättssäkerhetsperspektiv. Precis som 

det kan sägas inte råda någon egentlig konsensus för vad juridisk metod är, är det också oklart 

vad som ska anses ingå i rättssäkerhetsbegreppet.
44

 Beroende på sammanhanget och vad man 

vill prioritera diskuteras vitt skilda områden, allt från kvalitén på lagstiftning till mer eller 

mindre specificerade brottsbestämmelser.
45

 Rättssäkerhet kan också innebära en viss etisk 

standard, t.ex. som garant för upprätthållandet av mänskliga rättigheter i avseenden som rätten 

till domstolsprövning och en rättvis rättegång och legalitetsprincipen. Skyddsintresset utgörs 

av att den enskilde medborgaren enligt dessa regler ska vara fri från att staten genom olika 

åtgärder kränker den enskildes grundläggande rättigheter.
46

 Men med rättssäkerhet kan man 

också avse att det ska finnas en förutsebarhet i rättsliga angelägenheter och att alla ska vara 

lika inför lagen.
47

 Legalitetsprincipen kan sägas utgöra ett fundament för 

rättssäkerhetsbegreppet och förutsätter att rättens eller samhällets normer tillämpas på 

verklighetens skeenden med minsta möjliga godtycke. Med detta avses alltså att det finns 

begripliga regler som gör det möjligt för den enskilde att förutse statens agerande. Helt enkelt 

att det finns en möjlighet att ta reda på vad som är rätt, vad staten får göra och under vilka 

förutsättningar. Rättssäkerhet gentemot staten.
48

 Vad jag avser med rättssäkerhetsperspektiv i 

min diskussion, utifrån vad som nu beskrivits, är att rätten tillämpas på ett förutsägbart sätt 

med avsaknad av godtycke. Skyddsobjektet är den enskilde individen som är föremål för 

rättsystemet, d.v.s. den tilltalade.  

 

                                                 
44

  Zila, SvJT, 1990, s. 294. 
45

  Ehrenkrona, SvJT, 2007, s. 38. 
46

  Ehrenkrona, SvJT, 2007, s. 38–39. 
47

  Frändberg, JT, 2000/01, s. 270. 
48

  Zila, SvJT, 1990, s. 296–297. Zila använder sig av begreppet ”makten” där jag använder ”staten”. 
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I rättsvetenskapliga arbeten som innehåller de-lege-ferenda resonemang, finns det en risk för 

att resonemangen blir överdrivet teoretiserande och kritiserande av den rådande ordningen. 

Utan att beakta om sådana lösningar som mjukar upp eller annars förändrar den rådande 

lagstiftningen kan leda till reformer som lättare låter sig genomföras, istället för att söka nya 

teoribildningar som innebär ett helt paradigmskifte.
49

 Min avsikt med detta arbete är inte att 

lämna förslag på vare sig ny eller förändrad lagstiftning. Heuman menar att rättsvetares de-

lege-ferenda resonemang ofta är skissartade och i viss mån ofullständiga.
50

 Denna kritik 

tycker jag kan appliceras även på en diskussion ur just ett rättssäkerhetsperspektiv och är 

därför en fallgrop som är önskvärd att undvika. En argumentation som tar avstamp i ett 

kritiskt förhållningssätt kan medföra att de delar av argumentationen som bör vara 

konstruktiva blir allmänt hållna, eftersom kritiken ursprungligen bygger på allmänna 

teoretiska överväganden och inte empirisk undersökning.
51

 Avsikten med detta arbete är inte 

att redogöra för empiriskt påvisade resultat, vilket redan framgått. Men den kritik som 

framförs i diskussionen bygger på högst allmänna teoretiska överväganden om vad som är 

rättssäkerhet och rättssäkerhetsperspektiv. Heuman kritiserar också att rättsvetarnas fokus, av 

tradition, ofta hamnar på rättssäkerhetsdiskussioner om den enskildes skydd gentemot statens 

maktutövning och därmed inte tar hänsyn till andra intressen i tillräckligt stor utsträckning.
52

 

Denna kritik anser jag inte passar in på syftet för den här uppsatsen. Framförallt med hänsyn 

till att hans exempel härrör sig till de civilrättsliga områdena emedan det inom straffrätten 

torde vara den tilltalade som ska åtnjuta garantin av att statens maktutövning inte går utöver 

vad som är skäligt och lagligt. Detta är, som ovan framkommit, också en del i de 

utgångspunkter för vad som avses med rättssäkerhet i denna uppsats.
 

 

1.4.2 Material och källkritik 

Precis som metoden i detta arbete skiljer sig åt mellan de olika avsnitten, har det material som 

utgjort huvuddelen av källmaterialet för de olika avsnitten skilt sig något. Därmed skiljer det 

sig också åt hur materialet anskaffats. Till stor del går materialet in i varandra, men hur 

materialet använts och värderats är olika. 

 

                                                 
49

  Heuman, 1996, s. 89–90. 
50

  Heuman, 1996, s. 90. 
51

  Heuman, 1996, s. 90. 
52

  Heuman, 1996, s. 91. 
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1.4.2.1 Materialet för att analysera gällande rätt 

I denna del har materialet i huvudsak bestått i förarbeten till den berörda lagstiftningen 

tillsammans med rättspraxis på området. Det görs inte anspråk på att alla förarbeten har 

använts, då t.ex. statliga utredningar utelämnats. Jag har valt att arbetet koncentreras till de 

propositioner som lett till lagstiftning eller förändring av lagstiftning. Anledningen till detta är 

att det också främst är detta material som används i den rättsliga praktiken när domstolar eller 

verksamma jurister försöker utröna meningen bakom t.ex. en paragrafs rekvisit. Avsnittet är 

också uppdelat i rubriker efter 3 § NSLs rekvisit. Den rättspraxis som analyserats består till 

största del av avgöranden från HD, men också hovrättsavgöranden som i doktrinen belysts 

som principiella tas upp. Källkritiken i dessa delar kan till stor del redan ansetts ha 

framkommit i metodavsnittet angående bl.a. lagstiftarens subjektivitet m.m. 

 

Trots att narkotikalagstiftning funnits förhållandevis länge i svensk rätt, finns det lite doktrin i 

ämnet. Jag gör ändå inte anspråk på att ha använt allt tillgängligt material i ämnesområdet. 

Däremot anser jag mig ha använt det material som håller högst relevans för uppgiften med 

hänsyn till syftet. Doktrinens auktoritet på området kan till största del sägas vara hög, men det 

får då också vägas mot det faktum att det, som sagt, finns få källor att tillgå. Vissa av verken 

kan också sägas ha minskat i värde med hänsyn till deras ålder,
53

 men också de modernare 

verken är trots allt inte uppdaterade sett till HDs nya praxis.
54

 

 

1.4.2.2 Materialet för att analysera rättens tillämpning 

För att få fram ett hanterbart material för att kunna analysera underrätternas tillämpning av 

rätten var antalet källor tvunget att begränsas.
55

 I ambitionen att begränsa materialet valde jag 

att först begränsa antalet domstolar till fyra hovrätter; Hovrätten för övre Norrland, Svea 

hovrätt, Göta hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge. Valet föll på dessa domstolar 

för den geografiska spridningen men också för att domstolarnas storlek varierar något. Från 

alla domstolarna utom Hovrätten för övre Norrland begärdes därefter en sammanställning av 

avgöranden,
56

 för tiden 1 augusti 2011 t.o.m. 31 juli 2012. Viktigt att notera är dock att HD 

                                                 
53

  Jag tänker då närmast på Hoflund, 1993. 
54

  Såväl Borgeke m.fl., 2009, som Andersson m.fl., 2012 är alltså inte uppdaterade med dessa. 
55

  Från början var tanken att analysera såväl hovrätts- som tingsrättsdomar. Men vid en första materialöversikt 

framgick det att materialet skulle bli för stort för att tidsmässigt och utrymmesmässigt kunna hantera inom 

ramen för denna uppsats. 
56

  Det angavs att huvudbrottet för domen skulle vara narkotikabrott, grovt brott eller av normalgraden. 

Narkotikasmugglingsbrott, grovt och normalgraden, inkluderades också. 



16 

 

kommit med nya avgöranden parallellt med att de hovrättsdomar som använts i arbetet 

avkunnats. 

  

Från denna lista begärdes slumpmässigt ut från Svea hovrätt totalt 11 avgöranden, från Göta 

hovrätt totalt 50 avgöranden och från Hovrätten över Skåne och Blekinge totalt 16 

avgöranden. Från Hovrätten för övre Norrland begärdes samtliga avgöranden ut vilket var 

totalt 19 stycken. Efter det första urvalet sorterades de avgöranden ut som slutligen kommit 

att användas som källor i denna uppsats. Från Hovrätten för övre Norrland blev det totalt 4 

avgöranden, från Svea hovrätt totalt 2 avgöranden, från Göta hovrätt totalt 10 avgöranden och 

från Hovrätten över Skåne och Blekinge totalt 4 avgöranden. Det andra urvalet baserades på 

avgörandenas relevans för uppsatsens syfte och de frågeställningar som angetts i metoden. Att 

antalet domar varierat från de olika hovrätterna beror till största del på hovrätternas egna 

möjligheter att kunna tillmötesgå förfrågningar om stora mängder av avgöranden samt 

behovet av att tidsmässigt avgränsa materialanskaffningen. Till hovrätternas avgöranden var 

respektive tingsrätts avgörande bifogat, vilka också kommit att nyttjas i framställningen. 

Avsnittet har i möjligaste mån följt samma uppdelning, efter 3 § NSLs rekvisit, som avsnittet 

där gällande rätt analyseras. Materialet har också hanterats på samma sätt som angivits i 

avsnittet ovan och källkritiken är egentligen densamma. 

 

1.5 Disposition 

Löpande i arbetet för jag fram egna kommentarer och slutsatser, men kapitlen avlutas med en 

sammanfattning över mina slutsatser och en kortare diskussion. Dessa samlas slutligen i de 

för arbetet avslutande kapitlet där slutsatserna problematiseras utifrån det i syftet och metoden 

angivna rättssäkerhetsperspektivet. 

 

Kapitel två, Analys av gällande rätt, inleds med en återgivning av de lagrum (1 och 3 §§ 

NSL) som ska analyseras. Därpå redovisas vilka rättsfall det är som ska analyseras för att 

utröna gällande rätt tillsammans med en kortare redogörelse för tidigare praxis i frågan, vad 

som påpekats om praxisinriktningen i litteraturen och av andra angående framtida praxis i 

frågan. Kapitlet är därefter, i avsnitt 2.3 Om rubricerings- och straffvärdesbedömningen, 

indelat efter de rekvisit som ställs upp i 3 § NSL. Varje rekvisit analyseras för sig, men med 

hänvisningar och kommentarer om hur de hänger ihop med varandra. Avslutningsvis 
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kommenteras vad som framkommit i sin helhet i det sista avsnittet, 2.4 Sammanfattande 

slutsatser. 

 

I kapitel tre, Hovrätternas tillämpning av HDs nya praxis, analyseras de utvalda 

hovrättsavgörandena och i vissa fall även tingsrätternas föregående dom. Fokus har legat på 

att återge hovrätternas resonemang för sina avgöranden och jämföra dessa mot analysen i 

kapitel två av HDs domar samt vad som i övrigt redogjorts för angående förarbeten och 

doktrinen. Kapitlet är efter möjligaste mån, i avsnitt 3.1 Omständigheter som hovrätterna 

tagit fasta på, indelat på samma sätt som i kapitel två. Rekvisiten mängd och art från 3 § NSL 

avhandlas dock gemensamt, i avsnitt 3.1.1 Mängd- och artresonemang, även om fokus i detta 

avsnitt framförallt ligger på mängdrekvisitet. Hur art har bedömts av hovrätterna behandlas 

mer ingående i avsnitt 3.1.4 Farlighetsbedömning. Ytterligare två faktorer som fått stort 

utrymme i hovrätternas resonemang men som inte utgör rekvisit för 3 § NSL redogörs för i 

avsnitt 3.1.2 Missbruksdos och 3.1.5 Renhetsgrad. I kapitel tre behandlas särskilt, i avsnitt 3.2 

Hovrätterna om tabellerna, vissa frågeställningar som hovrätterna lyft angående tabellernas 

tillämplighet efter HDs nya praxis. Avslutningsvis kommenteras vad som framkommit i sin 

helhet i det sista avsnittet, 3.3 Sammanfattande slutsatser. 

 

I arbetets sista kapitel, 4 Diskussion, problematiseras de slutsatser som presenterats tidigare i 

uppsatsen utifrån det i metoden beskrivna rättssäkerhetsperspektivet. Diskussionen inleds med 

en redogörelse för min syn på hur den aktuella lagstiftningen bör tolkas och mina tankar 

angående HDs nya praxis. Kapitlet är därefter uppdelat i tre avsnitt, 4.1 Förutsägbarhet, 4.2 

Legalitet, 4.3 Skyddsintresse, som är de huvudpunkter som jag i metoden definierat 

rättssäkerhetsperspektivet utifrån. Diskussionen utgörs i huvudsak av min egen 

argumentation, men jag lyfter också in argument från andra författare som uttalat sig i ämnet. 
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2 Analys av gällande rätt 

2.1 1 och 3 §§ Narkotikastrafflagen 

I 1 § första stycket NSL stadgas att; 

Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 

narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befodrar vederlag för narkotika, fömedlar 

kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat 

att främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

  döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.  

 

Punkterna 1-6 i 1 § NSL tillämpas i ordningsföljd med början i det svåraste till de minst 

kvalificerade brotten. Det fastställdes i RH 2011:29 att framställning bör ses som det näst 

svåraste brottet efter överlåtelse.
57

 

 

I 3 § NSL stadgas att; 

Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse,  

lägst två år och högst tio år. 

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det 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. Bedömningen skall grundas på en 

sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. 

 

2.2 Högsta domstolen revolutionerar bedömning av rubricering och 

straffvärde 

Som det beskrivits inledningsvis är det tydligt att narkotikabrotten i svensk rätt stuckit ut vad 

gäller påföljdsbestämning. Straffmätningen har, åtminstone fram till HDs avgörande i  

                                                 
57

  Andersson m.fl., 2012, s. 34. 
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NJA 2011 s. 357, i praktiken styrts av två faktorer: art och mängd.
58

 Men HD har även 

tidigare gjort försök att nyansera praxis. Tydligast är NJA 2004 s. 354 där HD hänvisade till 

förarbetena och uttalade att försiktighet bör iakttas vid fastställandet och tillämpandet av 

generella schabloner angående art och mängd vid gränsdragningen mellan grovt 

narkotikabrott och brott av normalgraden. Detta avgörande fick dock aldrig något betydande 

genomslag.
59

 

 

Avgörandet NJA 2011 s. 357 är emellertid så tydlig och utförlig att riktningen i praxis inte 

kan missförstås. De tabeller som straffmätningspraxis länge byggt på måste tillämpas med 

mycket stor försiktighet särskilt vad gäller den övre straffskalan.
60

 Den litteratur som hunnit 

behandla frågan har påpekat att det i avgörandets kölvatten följer en inte obetydlig osäkerhet 

och att domstolarna behöver vägledning för att hantera det nya rättsläget.
61

 HD har efter  

NJA 2011 s. 357, i skrivande stund meddelat ytterligare tretton avgöranden på området (till 

och med december år 2012). NJA 2011 s. 675 I och II, NJA 2011 s. 799, NJA 2012 s. 70,  

NJA 2012 s. 115, NJA 2012 s. 144, HDs dom i mål nr B 965-12, B 1158-12, B 1018-12,  

B 2100-11,
62

 B 5765-10,
62

 B 1607-11,
62

 B 5908-10 och B 5579-11.
63

 I ett särskilt yttrande i 

mål nr B 1018-12 berör justitieråd Stefan Lindskog frågan att det efter NJA 2011 s. 357 finns 

ett fortsatt prejudikatbehov. Att HD i sina domskäl inte har varit strikt begränsade till vad som 

krävs i varje enskilt mål som prövats menar Lindskog i alla fall delvis ska kunna möta detta 

behov och därmed bidra till en mer enhetlig rättstillämpning och framöver minska behovet av 

ytterligare avgöranden från HD på rättsområdet.
64

 

 

2.3 Om rubricerings- och straffvärdesbedömningen 

2.3.1 Mängdrekvisitet och mängdresonemang 

Vid rubricerings- och straffvärdesbedömning av narkotikabrott var det, innan NJA 2011 s. 

357, vanligt att utgå från mängden narkotika tillsammans med preparatets farlighet eller art.
65

 

                                                 
58

  Andersson m.fl., 2012, s. 172 och Asp, SvJT, 2011, s. 660. 
59

  Andersson m.fl., 2012, s. 173–174. 
60

  Andersson m.fl., 2012, s. 174. 
61

  Andersson m.fl., 2012, s. 174, Asp, SvJT, 2011, s. 668 och Perklev, SvJT, 2012, s. 140. 
62

  Dessa avgöranden är inte publicerade på HD:s hemsida som vägledande avgöranden. De kommer inte 

beröras mer i arbetet. 
63

  Högsta domstolens dom, 2012-12-05, i mål nr B 5579-11, gäller ringa narkotikabrott varför det inte heller 

kommer beröras mer i arbetet. 
64

  Högsta domstolens dom, 2012-07-17, i mål nr B 1018-12, särskilt yttrande av justitierådet Stefan Lindskog 

för egen del, p. 11. 
65

  Borgeke m.fl., 2009, s. 638 och Borgeke m.fl., 2005, s. 483. 
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Även om de framarbetade tabellerna aldrig var menade att tillämpas strikt utan någon hänsyn 

till andra omständigheter kan de tydliga gränserna ha medfört att domstolarna övervärderat 

mängdens betydelse i förhållande till andra omständigheter som mer eller mindre relevant.
66

 

Förekomsten av tabeller var ett sätt att skapa förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning.
67

 

Mängden narkotika har också alltid haft betydelse för hur ett narkotikabrott ska rubriceras 

såväl som vilket straffvärdet anses vara.
68

 Mängdrekvisitets betydelse och dess förhållande till 

andra omständigheter har varit föremål för diskussion ända sedan NSLs ikraftträdande.
69

 Dess 

betydelse i förhållande till andra relevanta omständigheter har också varierat över tid och 

gränserna utifrån mängdresonemanget för brottsrubriceringen har förändrats.
70

 I propositionen 

till ändringen i 3 § NSL år 1981 ifrågasattes också om den tillämpning som gett mängden 

narkotika en nästan utslagsgivande betydelse borde frångås till förmån för andra 

omständigheter vid bedömningen, framförallt hänsynslösheten i gärningspersonens 

tillvägagångssätt.
71

 I NJA 2011 s. 357 tog HD också upp ändringen i förhållandet mellan 

narkotikabrott av normalgraden och grovt narkotikabrott som propositionen föranledde. 

Genom lagändringen höjdes bl.a. den lägre straffgränsen för grovt brott och en ändring av 

kriterierna för bedömningen för om grovt brott ska anses föreligga gjordes. Huvudsyftet med 

förändringen var att förbehålla rubriceringen grovt brott, och den strängare straffskalan, för de 

allvarligaste gärningarna. Exempelvis utpekades internationella brottssyndikat där ett tänkbart 

straff närmast kalkyleras med som en företagsekonomisk faktor. Avsikten var att bl.a. 

hänsynslöshetsrekvisitet som infördes bland kriterierna för grovt brott skulle bidra till en 

praxis där andra omständigheter än mängden tillmättes större betydelse än tidigare.
72

 Dock 

menade HD att påföljderna i narkotikamål trots denna ändring och den uppföljning som gjorts 

av HD i ett antal mål
73

 i stor utsträckning ändå bestämts enligt tabell utifrån arten och 

mängden av den narkotika som ett åtal omfattar.
74

 Samtidigt kan tillämpandet av tabeller 

sägas ha bidragit till en enhetlig och förutsägbar rättstillämpning.
75
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  Anderson m.fl., 2012, s. 53 och 66. 
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  Andersson m.fl., 2012, s. 66. 
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  NJA 2011 s. 357 p. 8. 
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  I NJA 2011 s. 357 hänvisas till NJA 1983 s. 754 I och II, NJA 1985 s. 726, NJA 2004 s. 354 och NJA 2008 s. 

653. 
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  NJA 2011 s. 357 p. 17. 
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  Perklev, SvJT, 2012, s. 142. 
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Till grund för Borgeke/Sterzels tabeller i Studier rörande påföljdspraxis m.m. ligger de 

skillnader som fanns mellan Sterzels praxissammanställning och den s.k. chefsrådmanslistan, 

som ledde till ett narkotikaseminarium den 22 november 2002. Syfte med seminariet var att 

diskutera hur en större likhet i rättstillämpningen skulle kunna uppnås. Detta resulterade i 

skapandet av Drogpraxisgruppen.
76

 I och med Drogpraxisgruppens arbete tog Hovrätten över 

Skåne och Blekinge utifrån rättspraxis på området fram detaljerade riktlinjer för 

bestämningen av straffvärdet i narkotikamål. Riktlinjerna togs fram utifrån följande principer: 

 

 HD:s praxis ska vara utgångspunkt. 

 Tabellerna ska utformas så, att straffvärdet efter mängd ska bedömas efter en enhetlig 

kurva, oavsett vilket preparat det rör sig om. 

 Straffmätningen ska ske efter linjära skalor, och de ”knyckar” som visar sig vid en 

grafisk sammanställning av nuvarande tabeller ska elimineras. 

 Tabellerna ska i görligaste mån innefatta en sammanjämkning av de tabeller som finns 

idag, dvs. främst de s.k. chefrådmännens tabell och ”Sterzels” tabell. 

 De nya straffmätningstabellerna får inte avvika alltför mycket från de hittilsvarande.
77

 

 

Riktlinjerna bygger alltså inte på någon av domstolen egen bedömning av farlighet utan 

grundar sig i praxis. Det har inte gjorts skillnad i tabellerna mellan innehav för eget bruk av 

narkotika och innehav med överlåtelsesyfte, då detta ansågs inbyggt i straffskalorna. Något 

beaktande av preparats renhetsgrad har heller inte gjorts.
78

 Riktlinjerna som återges i 

Borgeke/Sterzel ska ändå kunna användas som utgångspunkt för straffvärdesbedömningen vid 

rena mängdresonemang.
79

 Riktlinjerna har också, menas det, erfarenhetsmässigt visats nästan 

undantagslöst följas när utgångspunkten för straffvärdesbedömningen tas i rena 

mängdresonemang.
80

 Kritik har dock riktats mot att straffmätningen ska ske efter linjära 

skalor. Ulväng menar att grundantagandet om att straffmätningen vid narkotikabrott ska ske 

efter en linjär skala bygger på en missuppfattning om att kvantitativa skillnader alltid 

uttrycker skillnader i kvalitativt hänseende. Enligt honom kan det inte vara korrekt att den 

som har att systematisera praxis på ett område utgår från att de hållpunkter som ges på 

                                                 
76

  Borgeke m.fl., 2009, s. 615–616 och Borgeke m.fl., 2005, s. 463. Värt att notera är att sammankallande för 

Drogpraxisgruppen Stefan Reimer, chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt, också ansvarar för avsnittet om 
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  Borgeke m.fl., 2009, s. 616 och Borgeke m.fl., 2005, s. 464. 
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  Borgeke m.fl., 2009, s. 616 och Borgeke m.fl., 2005, s. 464. 
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  Borgeke m.fl., 2009, s. 617. 
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området ska bilda en linjär kurva. Så är inte fallet med andra brottstyper, varför det inte heller 

borde vara fallet vid narkotikabrott.
81

 

 

HD påpekar i NJA 2011 s. 357 att syftet med 1981 års lagändring av NSL var att utveckla 

praxis så att andra omständigheter än just mängden skulle få en större betydelse än tidigare 

vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt eller inte.
82

 HD ska efter lagändringen 

också ha beaktat detta. I NJA 1983 s. 754 I och II var frågan om ett preparats farlighet skulle 

leda till bedömningen grovt narkotikabrott. HD uttalade att generellt fastslå ett preparats 

farlighet är en svår uppgift, men angav att en tillräcklig hållpunkt är att kokain är farligare än 

amfetamin men inte lika farligt som heroin.
83

 Till frågan om preparats farlighet återkom HD i 

NJA 1985 s. 726. I domen konstaterade HD att; 1. den aktuella mängden heroin räckte till ett 

mycket stort antal missbruksdoser, 2. narkotikan representerade ett betydande värde, 3. de 

tilltalade hade haft egen ekonomisk vinning av brotten samt att, 4. brottet inte haft något 

samband med de tilltalades eget missbruk.
84

 Mot det ställdes att de tilltalade hade en oklar 

uppfattning om farligheten hos olika typer av narkotika samt det faktum att huvudmannen 

haft ett stort inflytande över de tilltalade. Vid helhetsbedömningen fann HD brotten som 

grova, men straffen sattes ned på grund av att de tilltalade endast medverkat i mindre mån.
85

 

 

I Borgeke/Sterzel görs som sagt inte skillnad mellan innehav för eget bruk och innehav i 

överlåtelsesyfte. Det menas dock att det ligger i sakens natur att det finns en presumtion för 

enbart eget bruk då det handlar om små mängder narkotika och ett överlåtelsesyfte vid större 

mängder.
86

 Frågan är dock om man, i ljuset av HDs nya praxis, baserat på mängd kan utesluta 

alla andra möjligheter till varför en person innehar en stor mängd narkotika och alltid 

presumera ett överlåtelsesyfte. HD anför att innehav eller annan befattning med stora mängder 

narkotika kan indikera att det rör sig en yrkesmässig och organiserad verksamhet. Men en stor 

mängd narkotika behöver inte betyda att en person haft del i en sådan verksamhet. Om den 

hanterade mängden narkotika är mycket stor är det dock ett bevisfaktum som talar i den 

riktningen.
87

 En annan möjlighet kan vara ett ”samköp” av narkotika, som i  
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NJA 2011 s. 675 I.
88

 Att det var just den personen som var tilltalad i målet som utfört de 

beställningar av narkotika som gjorts, ansågs bero på mer eller mindre tillfälliga faktorer. Det 

var också fråga om utpräglat missbruksrelaterad brottslighet utan vinstsyfte och den tilltalades 

handlande ansågs inte som hänsynslöst. Brottens karaktär och de mängder narkotika det 

gällde var heller inte sådana att de därför skulle bedömas som grova.
89

 

 

Det påtalas i Borgeke/Sterzel att tabellvärdena, som ska ses som riktlinjer, främst är avsedda 

att tillämpas antingen på s.k. kurirfall där personer hanterar narkotikan för transport, 

paketering m.m. och där deras befattning med narkotikan ingår som en viktig länk i 

distributionen eller i fall då det rör mindre mängder narkotika för eget bruk. Personer som är 

huvudmän eller har en annan ledande ställning i den organiserade narkotikahandeln bör 

dömas strängare än enligt tabellerna medan en person som kan anses ha en mer perifer roll 

eller endast medverkat i mindre mån bör dömas mildare.
90

 D.v.s. utgångspunkten för 

tabellerna är ”rena mängdresonemang”.
91

 Borgeke gjorde själv ett särskilt tillägg i  

NJA 2011 s. 357 där han betonade att det är när det inte finns några andra omständigheter än 

just arten och mängden narkotika som bedömningsgrund, som tabellerna bör tillämpas. Enligt 

Borgeke har tabellerna dock inte använts på detta sätt, utan istället varit den enda eller nästan 

enda utgångspunkten domstolarna tillämpat. Den bundenhet vid tabellerna som domstolarnas 

avgöranden vid narkotikabrott fått har gjort att avgörandena blivit schablonartade och 

onyanserade. Dock påpekar Borgeke vidare att det faktum att den betydelse som art och 

mängd haft vid de allvarligare brotten reduceras, inte innebär att faktorerna blir helt 

betydelselösa. Art och mängd måste fortfarande kunna påverka bedömningen i påföljden om 

det handlar om en större eller mindre mängd eller arten narkotika är av ett särskilt farligt 

slag.
92

 Men mängden narkotika kan också ses som ett bevisfaktum som talar i riktningen att 

hanteringen av narkotika utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller 

yrkesmässigt, men det behöver inte betyda att så alltid är fallet.
93
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tilltalade gått samman med missbrukande bekanta för att göra inköp av narkotika via internet. Jag sluter mig 

till att vad som avses med samköp i detta fall är flera individer gått samman för att t.ex. få ett bättre pris på 

varor eller för att minska försändelsekostnaderna. 
89

  NJA 2011 s. 675 I p. 16–17 och 27. 
90

  Borgeke m.fl., 2009, s. 617 och Borgeke m.fl., 2005, s. 464–465. 
91

  Borgeke m.fl., 2009, s. 617 och Borgeke m.fl., 2005, s. 465. 
92

  NJA 2011 s. 357, särskilt tillägg av justitierådet Martin Borgeke. 
93

  NJA 2011 s. 357 p. 28 och Högsta domstolens dom, 2012-07-11, i mål nr B 965-12 p. 14. 
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2.3.1.1 Renhetsgrad som en omständighet? 

I den tidigare praxisen togs i regel heller inte hänsyn till preparats koncentration, då den för 

missbrukaren ofta ansågs vara oförutsägbar och slumpmässig. Det var bara om 

koncentrationen var särskilt hög eller låg som en justering uppåt eller nedåt i tabellerna vid 

rena mängdresonemang kunde göras. Dock togs det större hänsyn till koncentration när det 

gällde narkotiska preparat i tablettform. Undantaget gäller de tabletter där koncentrationen av 

det verksamma ämnet framgår av förpackningen, t.ex. utgår tabellen för Rohypnol från 1 mg-

tabletter. Innehåller ett aktuellt parti narkotika en lägre verksam mängd måste en omräkning 

alltså först göras.
94

 I NJA 1996 s. 478 tog HD fasta på att koncentrationen metadon i de 

tabletter som den tilltalade befattat sig med verkade vara låg, men påpekade också att 

bevisningen i frågan var ofullständig. Utöver renheten av preparatet beaktade domstolen att 

den tilltalade haft för avsikt att överlåta narkotikan, men att detta inte grundade sig i ett 

vinningssyfte utan enbart i att ge en kamrat hjälp i en svår situation. I ett senare avgörande har 

HD uttalat att ett preparats renhetsgrad kan tillmätas betydelse. Målet rörde odling och 

innehav av marijuana och HD tog viss hänsyn till att halten av det verksamma ämnet, 

tetrahydrocannabinol (THC), i vissa växtdelar var så lågt att de inte kunde komma till 

användning.
95

 Under senare år har det också i hovrättspraxis visats på ett större 

hänsynstagande till att renhetsgraden av cannabis och marijuana och inte bara till tabletter vid 

straffvärdesbedömningen.
96

 Domstolarna har beaktat att THC-halten, i de partier cannabis och 

marijuana som var aktuella i respektive avgörande, var lägre än normalt.
97

 

 

Även om frågan om renhetsgrad varit mindre relevant, utom vid särskilt hög eller låg 

renhetsgrad, har hänsyn till renhetsgrad ansetts bli viktigare ju större mängd narkotika det rör 

sig om. Mot bakgrund av NJA 2011 s. 357, kan det tänkas att det finns utrymme att 

argumentera för att det konkreta partiets farlighet också kan vara en sådan omständighet som 

ska beaktas vid rubriceringen.
98

 I NJA 2012 s. 115 tar HD upp att renheten för det aktuella 

partiet MDMA låg på mellan 92–98 %, som en av omständigheterna i målet.
99

 Men när 

domstolen räknar upp de omständigheter som leder till att brottet ska bedömas som grovt 

nämns inte renhetsgraden. Däremot anges att arten, tillsammans med mängden och de övriga 
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omständigheterna kring brottsligheten var av sådant allvarligare slag som rubriceringen grovt 

narkotikabrott är avsedd för.
100

 ”Missbruksdosen”, som HD återkommer till i flertalet av de 

nya avgörandena och som förklaras ingående i NJA 2011 s. 357,
101

 kan också påverkas av 

renhetsgraden.
102

 Exakt vilken betydelse renhetsgrad eller koncentration därmed kommer få är 

ännu oklart. Än så länge verkar det ha betydelse som en sekundär faktor för det rena 

mängdresonemanget. 

 

2.3.2 Led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning eller yrkesmässigt 

Rekvisitet ”led i verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt” har funnits 

med sedan införandet av NSL.
103

 Relativt omgående efter NSLs införande kom en 

straffskärpning då den illegala handeln ansågs ha fått en större omfattning,
104

 och i förarbeten 

kan utläsas att den som t.ex. yrkesmässigt överlåter narkotika ska straffas hårt.
105

 Vid senare 

lagändring uttalas det i motiven att organiserad och vinstdrivande narkotikahandel är 

omständigheter som bör hänföras till de mest straffvärda narkotikabrotten.
106

 Alla 

narkotikabrott där dessa förutsättningar föreligger ska däremot inte automatiskt bedömas som 

grovt brott. Andra omständigheter i det enskilda fallet kan tala för att brottet ska bedömas som 

av normalgraden såväl som grovt.
107

 Om ett uppenbart känslomässigt beroende av en annan 

person är orsaken till brottet eller att det endast är av en tillfällighet som en person befattat sig 

med narkotika, är omständigheter som talar för att brottet bör rubriceras som av 

normalgraden, medan en gärningspersons hänsynslöshet och preparatets farlighet talar för 

grovt brott.
108

 Om det handlar om en person som finansierar sitt eget missbruk genom att 

överlåta eller medverka till överlåtelse av narkotika minskar skälen för att rubricera brottet 

som grovt narkotikabrott.
109

 HD påpekar också i NJA 2011 s. 357 att brott som har ett direkt 

samband med eget missbruk som regel inte ska betecknas som grova brott och har i allmänhet 

ett lägre straffvärde. Dock är förhållandet inte sådant att ett eget missbruk alltid kan åberopas 

som skäl för strafflindring.
110

 Finansieringen av ett eget missbruk utesluter alltså inte 
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rubriceringen grovt brott, utan det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska avgöra.
111

 

I NJA 2011 s. 357 sammanfattade HD att rubriceringen grovt narkotikabrott främst är avsedd 

för sådana allvarliga gärningar som ingår i en organiserad narkotikahandel som är inriktad på 

att, i vinstsyfte, sprida missbruk och utnyttja missbrukarnas beroende.
112

 Detta återkommer i 

flera av de efterföljande avgörandena.
113

  

 

Att mängden narkotika kan indikera en hantering som utgjort led i en verksamhet av större 

eller yrkesmässig omfattning bedömde HD vara fallet i NJA 2011 s. 357, men det påpekades 

att utredningen i övrigt också visade på detta.
114

 Brottet ansågs ha bestått i en förhållandevis 

omfattande handel med narkotika ägnat att ge en inte obetydlig ekonomisk vinst. 

Brottsligheten ansågs däremot inte vara sådan organiserad och ofta internationell 

narkotikahandel som den övre delen av straffskalan främst är avsedd för. Brottsligheten 

bedömdes därför inte ha ingått som ett led i en vidare verksamhet och inte heller varit mer 

omfattande än att de två tilltalade kunnat sköta den själva. Handeln hade heller inte sträckt sig 

över någon längre tid och något annat än att försäljningen hade varit begränsad till de 

tilltalades vänner och bekanta ansågs inte ha framkommit.
115

 Däremot ansågs i  

NJA 2011 s. 799 att den narkotikahandel som där prövades hade varit organiserad. HD 

uttalade att de faktorer som särskilt bör beaktas var hur omfattande och välorganiserad 

verksamheten varit, hur narkotikan marknadsförts och distribuerats samt hur länge 

verksamheten har fortgått. Tyngd skulle också läggas vid moment som måste betraktas ge 

uttryck för hänsynslöshet i någon mening, t.ex. om narkotikan gjorts lättåtkomlig för unga 

missbrukare.
116

 Frågan HD hade att avgöra i det målet var hur de tilltalades olika delaktighet i 

narkotikahandeln skulle bedömas.
117

 Straffvärdet för var och en ansågs skulle grundas på en 

sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet.
118

 De omständigheter som HD tog 

fasta på var att narkotikahandeln hade bedrivits under företagsliknande former i vinningssyfte, 

där mefedron och MDPV köptes från utlandet och bjöds ut till försäljning via hemsidor på 

internet. Marknadsföringen av narkotikan hade inte bara skett genom den hemsida som de 
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tilltalade tidigare drivit. När en ny hemsida lanserades skickades ett meddelande om detta ut 

till 2 000 personer som var kunder på den tidigare hemsidan. Verksamheten hade gett höga 

vinster och genom att utbjudandet och försäljningen skedde via internet gjordes narkotikan 

tillgänglig för spridning hos en stor krets okända köpare. Brottsligheten ansågs därmed leda 

till en omfattande spridning av narkotika, framförallt till ungdomar.
119

 Verksamheten hade 

dock drivits av ett fåtal personer och under förhållandevis kort tid. Även om det var fråga om 

mycket allvarlig brottslighet ansågs den därför inte utgöra den grövsta typen av organiserad 

narkotikahandel.
120

 I NJA 2012 s. 115 var det också vara fråga om en organiserad handel med 

narkotika som inte bedömdes höra till de allvarligaste slaget av organiserad narkotikahandel. 

Dock bedömdes brottet som grovt efter den samlade bedömningen.
121

 I NJA 2012 s. 144 blir 

det tydligt att mängden narkotika kan utgöra en indikation på att narkotikahandeln är ett led i 

en verksamhet som bedrivits i stor omfattning eller yrkesmässigt, även om det inte ensamt 

utgjorde skälet till att brottsligheten bedömdes som grov.
122

 Den tilltalade ansågs ha kommit i 

kontakt med en organiserad brottslighet av allvarligare slag, men den tilltalade själv hade inte 

kännedom om hur organisationen var upplagd eller vilken omfattning den haft.
123

 Liknande 

omständigheter har HD också tagit fasta på i ett senare fall.
124

 

 

2.3.2.1 29 kap. 2 § 6 p. BrB – Brottslighet som utövats systematiskt eller 

planerats 

En försvårande omständighet som ska beaktas för straffvärdesbedömningen vid sidan av vad 

som gäller för varje särskild brottstyp, är om brottet utgjort ett led i en brottslighet som 

utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering, 

29 kap. 2 § 6 p. BrB. I motiven till regleringen anges att det som avses med att brott utövats 

systematiskt är att ett visst tillvägagångssätt upprepats flera gånger av en gärningsperson eller 

av flera gärningspersoner i samförstånd.
125

 

 

I NJA 2011 s. 675 I lyfter HD frågan om 29 kap. 2 § 6 p. tillämplighet. Enligt HD har dock 

brott som består i upprepat förvärv av narkotika för eget missbruk inte ett sådant samband att 

brottsligheten ska anses som systematisk på de sätt som bestämmelsen avser. Det är också en 
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sådan situation HD anser vara för handen.
126

 I NJA 2011 s. 675 II ansågs inte heller någon 

sådan försvårande omständighet föreligga och HD hänvisade till NJA 2011 s. 675 I.
127

 Frågan 

har inte uppkommit i de senare avgörandena.  

 

Hur situationen kommer bedömas när det inte handlar om eget missbruk är därmed svår att 

uttala sig om, särskilt med hänsyn till hur man väljer att behandla frågorna om 

brottslighetskonkurrens och påföljdskonkurrens.
128

 En mer fördjupad diskussion om detta 

ligger dock utanför avsikten med detta arbete. 

 

2.3.3 Farlighetsbedömning av narkotiska preparat 

Med narkotikans art avses olika egenskaper hos ett visst narkotiskt preparat.
129

 I ett av de 

senaste förarbetena till NSL framgår att farligheten hos de typer av narkotika som är mycket 

farliga eller vanebildande ska beaktas.
130

 Vid lagändringen år 1981 uttalades också att just ett 

preparats farlighet är en sådan omständighet som borde tillägnas mer vikt.
131

 I litteraturen har 

det, med anledning av HDs nya praxis, framförts två ståndpunkter om tillämpligheten av HDs 

tidigare generella farlighetsbedömningar av narkotika. Enligt den ena kan HDs tidigare 

överväganden i praxis även efter NJA 2011 s. 357 fortfarande användas som vägledning.
132

 

Den andra ståndpunkten är att HDs tidigare farlighetsbedömningar i stor utsträckning ska vara 

överspelade.
133

 Jag är mer benägen att hålla med den föregående ståndpunkten. De tidigare 

farlighetsbedömningarna bör alltjämt ha giltighet, bl.a. med hänsyn till att HD beaktat att en 

annan farlighetsbedömning av substanser gjorts i andra sammanhang.
134

 

 

Vad avgör då farligheten av ett visst narkotiskt preparat?  I motiven till 1981 års ändring 

uttalades som exempel på vad som avgör ett narkotiskt preparats farlighet att det är starkt 

vanebildande eller livsfarligt genom sin sammansättning.
135

 Åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrum i Stockholm har tolkat dessa uttalanden att starkt vanebildande, eller 
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beroendeframkallande, innebär en stark drift att upprepa drogintaget för att uppleva 

ruseffekten. Livsfarlig genom sin sammansättning bör tolkas så att det bl.a. räcker att det 

finns en påtaglig fara för dödlig utgång vid missbruk av en viss typ av narkotika.
136

 

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum fastställer ett narkotiskt preparat farlighet efter 

huvudsakligen elva grundläggande kriterier: beroenderisk, giftighet, risk för kroppsliga 

sjukdomar eller skador, risk för psykiska sjukdomar eller skador, risk för social insufficiens, 

risk för svårberäkneliga eller oberäkneliga effekter, potential för strategisk användning vid 

genomförandet av brott, risk för utlösande av våld, verkan i ytterst små doser, svåra 

abstinensreaktioner samt risk för självförvandling.
137

 Det är dock ovanligt med omfattande 

och/eller djupgående studier av ett narkotikamissbruks skadeverkningar. Den största delen av 

den vetenskapliga litteraturen har sin utgångspunkt i enstaka fall eller fallserier.
138

 Underlaget 

som domstolarna ska använda för att göra farlighetsbedömningar är alltså ofta bristfälligt, 

särskilt när det gäller nya preparat där tidigare praxis saknas.
139

 HD påpekar också i sin nya 

praxis att det för att art och mängd ska fungera som en lämplig måttstock för 

straffvärdesbedömningen krävs att det går att jämföra hur farliga olika preparat är i relevanta 

hänseenden. Men det saknas entydiga och allmänt godtagna kriterier för detta och det finns 

problem med att mot dessa kriterier kunna göra meningsfulla mätningar.
140

  

 

I NJA 2011 s. 357 framhöll HD att den gradering av olika preparats farlighet som har 

tillämpats i svensk rättspraxis inte helt och hållet stämmer överens med liknande värderingar 

som gjorts i andra sammanhang. HD lyfter särskilt fram artikeln, ”Drug harms in the UK: a 

multicriteria decision analysis” av David Nutt m.fl.
141

 I artikeln redovisas en undersökning av 

farligheten och skadeverkningarna på både individuell nivå och samhällsnivå av olika 

substanser, även alkohol inkluderades.
142

 Sexton övergripande kriterier för utvärderingen 

identifierades, varav nio på individuell nivå och sju på samhällsnivå. Dessa kategoriserades in 

i och bedömdes utifrån fem undergrupper, vilket slutligen ledde till en helhetsbedömning av 

skadeverkningarna.
143

 Vissa av kriterierna ansågs lättare att värdera, bl.a. sådana som var 

specificerade till en viss substans eller den individuella skadeverkningen av en viss substans 

medan de samhälleliga skadeverkningarna påtalades vara svårare att förvissa sig om. Det 
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saknades också underlag för att analysera vissa av kriterierna.
144

 De skillnader som påvisas i 

undersökningen mot den svenska rättspraxisen angående farlighetsbedömning bedömdes dock 

inte skulle överföras till svensk rättspraxis. Däremot ansåg HD att undersökningen ger stöd 

för en rättstillämpning som innebär att det vidtas försiktighet med att, utifrån 

farlighetsbedömningar, lägga tabeller baserade på art och mängd till grund för 

straffvärdesbedömningen i enskilda fall.
145

 

 

Den tidigare rättspraxis om olika narkotikas farlighet, som legat till grund för tabellerna i bl.a. 

Borgeke/Sterzel, hade lett till att en betydande åtskillnad mellan ecstasy och amfetamin 

gjordes i rubricerings- och straffvärdesbedömningen. Den här skillnaden kunde inte förklaras 

med någon större skillnad vad gäller den s.k. missbruksdosen.
146

 I ett fall som handlade om 

ecstasy tog HD upp att den gradering av olika preparats farlighet som gjorts i svensk 

rättspraxis inte stämmer överens med graderingar gjorda i andra sammanhang. Amfetamin har 

t.ex. av vissa bedömare ansetts som farligare än ecstasy.
147

 HD fann angående skillnaden i 

farlighetshänseende mellan ecstasy och amfetamin att det saknas stöd för att anse skillnaden 

vara mer än begränsad.
148

 

 

Det är svårt att fastslå graden av farlighet av olika preparat och som HD uttalat finns det inte 

några klara eller allmängiltiga kriterier för att jämföra olika substanser i förhållande till 

varandra.
149

 Denna ståndpunkt skiljer sig markant från de argument om att preparats farlighet 

borde beaktas mer av domstolarna som framfördes i 1981 års proposition.
150

 

  

2.3.3.1 Missbruksdos 

HD framhåller också att det är nödvändigt med en jämförelseenhet för att kunna jämföra 

farligheten av olika mängder av olika preparat. Det man utgått från har kallats en ”normal 

missbruksdos”, men storleken av denna har också varit fråga för olika uppfattningar.
151

 

Borgeke påpekar i sitt särskilda tillägg i NJA 2011 s. 357 att bedömningen av olika narkotiska 
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preparats farlighet och vad som är en normal missbruksdos, är förenade med betydande 

osäkerhetsfaktorer.
152

 

 

Precis som vad gäller fastställandet av en substans farlighet, finns det inga tydliga kriterier för 

vad en missbruksdos ”är”, varför resultaten kan variera när man jämför olika mängder av 

olika narkotika. I tabellerna har doserna ofta angetts i intervaller vilket också leder till olika 

resultat beroende på om man räknar på den övre eller undre gränsen i intervallet. I detta 

sammanhang får renhetsgraden av preparatet också stor betydelse om art och mängd narkotika 

getts en central betydelse i rubricerings- och straffvärdesbedömningen. Beroende på hur man 

väljer att hantera frågan om renhetsgrad får det genomslag i tabelltillämpningen.
153

 Som 

tabellerna varit utformade blir resultatet av hur den allmänna farligheten hos olika preparat 

bedömts väldigt annorlunda om tabellerna relaterades till antalet missbruksdoser. Enligt den 

allmänna farlighetsbedömningen ansågs ecstasy (samt LSD, Rohypnol och GHB som ansågs 

ligga på ungefär motsvarande nivå) som farligare än amfetamin. Men när substanserna 

relaterades till det antal missbruksdoser som ansågs krävas för grovt brott, ledde det till en så 

sträng bedömning av ecstasy att den klättrade förbi både kokain och heroin i farlighetsskalan. 

Detta exempel tydliggör också att det kan bli mycket stor skillnad om man räknar på de övre 

eller undre intervallerna i tabellerna när missbruksdoser anges i ungefärliga mängder.
154

 

 

Trots denna avsaknad av tydlighet för vad som utgör en ”normal missbruksdos” är det utifrån 

detta kriterium som Hjorth räknat om tabellerna i sin artikel i Svensk Juristtidning.
155

 Hjorth 

sammanställer den nya praxisen och de gränsdragningar av mängd som HD gjort vid 

bedömningen av om brott ska anses som grovt. Det påpekas också att HD gjort flera 

uttalanden om preparatens inbördes farlighet vilket gett anledning att se över hur man räknar 

fram gränserna för grovt brott.
156

 Vad som avses med det tyder jag som de påpekanden som 

gjorts i Asps artikel som anförts i stycket ovan. Hjorths tabell bygger på de mängdgränser 

samt de angivna missbruksdoserna av olika preparat som HD gjort i den nya praxisen.
157

 HDs 

nya praxis innebär inte, vilket också påpekas, något förbud mot att tillämpa tabeller framöver. 

Tabeller kan användas som hjälpmedel så länge de används med omdöme och insikten om att 

art och mängd endast är en utgångspunkt vid straffvärdesresonemanget. Hjorth påpekar också 
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att en mer detaljerad vägledning, än vad de nu avgjorda målen av HD ger, behövs och att en 

sådan så småningom kommer att tas fram i alla fall.
158

 Hjorth lyfter många viktiga frågor i sin 

artikel. Dock anser jag mot bakgrund av de tydliga ställningstaganden som HD ändå gjort i 

den nya praxisen att även om man tar fram nya tabeller utifrån de gränsvärden som dragits, 

måste man vidta aktsamhet vid tillämpandet av en sådan tabell som exempelvis Hjorths. Detta 

påpekar också Hjorth,
159

 men i huvudsak uppfattar jag att artikeln går ut på att producera en 

ny, ”korrekt”, tabell utifrån HDs nya praxis. Värt att påpeka är som sagt den osäkerhet som 

finns kring vad en normal missbruksdos faktiskt är, samtidigt har ju ändå HD i de fall som 

beskrivits satt en enhet eller ett värde för de narkotiska preparat som bedömts i de olika fallen. 

Också med Hjorths tabell är det värt att notera det precis som tidigare finns skäl att vara 

försiktig med att okritiskt låta art- och mängdrelaterade tabeller styra 

straffvärdesbedömningen.
160

 HD har ju gjort det tydligt att andra omständigheter också ska 

värderas. Eller som Magnus Ulväng uttryckte sig; ”Att läsa något som står i en god handbok 

är en god början men att stanna vid innantilläsning ur en aldrig så god handbok är ett dåligt 

slut.”
161

 

 

2.3.4 Hänsynslöst handlande 

Redan vid NSLs tillkomst ansågs överlåtelse till ungdomar påverka bedömningen av brottets 

svårighet.
162

 Det har även i förarbeten till senare ändringar av lagstiftningen påpekats att brott 

som riktar sig mot ungdomar bör föranleda stränga straff. Utnyttjandet av andras beroende av 

narkotika m.m. eller systematiskt bedriven överlåtelse på kriminalvårdsanstalter anses också 

utgöra ett särskilt hänsynslöst förfarande som bör föranleda att brottet bedöms som grovt.
163

 

Som framgått tidigare i framställningen, argumenterades det vid lagändringen år 1981 för att 

mängdrekvisitet skulle få en mindre betydelse än tidigare medan graden av hänsynslöshet i 

gärningspersonens handlande skulle få ökad betydelse. Särskild vikt skulle bl.a. kunna läggas 

vid de faktorer som räknades upp inledningsvis i detta avsnitt men också om det handlade om 

ett särskilt farligt preparat med hög koncentration.
164

  

 

                                                 
158

  Nilsson Hjorth , SvJT, 2012, s. 850–852. 
159

  Nilsson Hjorth , 2012, s. 846–847, 850 och 858. 
160

  Asp, SvJT, 2011, s. 663. 
161

  Ulväng, SvJT, 2006 s. 841. 
162

  Prop. 1968:7 s. 119. 
163

  Prop. 1980/81:76 s. 205, 212 och Zila, 2009 s. 69. 
164

  Prop. 1980/81:76 s. 249 och Hoflund, 1993, s. 97. 



33 

 

Vid bedömningen av gärningspersonens hänsynslöshet bör den tilltalades förfogande över 

narkotikan tillmätas vikt. Flera olika tilltalades inblandning inom ramen för samma 

organiserade narkotikahandel ska få betydelse för både rubricering och straffvärde, enligt 

HDs uttalande i NJA 2011 s. 799.
165

 Rubriceringen grovt brott ska enligt HD förbehållas för 

de allvarligaste gärningarna och inte bara arten och mängden narkotika ska beaktas, utan 

också hur omfattande och välorganiserad verksamheten kan sägas ha varit. Särskilt ska de 

moment som kan anses som hänsynslösa i någon mening beaktas, t.ex. om narkotikan gjorts 

lättillgänglig för unga missbrukare.
166

 Det har påtalats att HDs exempel på vad som är 

särskild hänsynslöshet i de nya avgörandena varit begränsad till att den olagliga verksamheten 

varit inriktad mot yngre personer.
167

 HD har i många av de nya avgörandena redogjort för 

bakgrunden till hänsynslöshetsrekvisitet och att det i förhållande till mängdrekvisitet ska 

tillmätas större betydelse.
168

 Genom redovisningen av bakgrunden till hänsynslöshets-

rekvisitet återkommer HD till förarbetenas motiveringar om att det bör ses som hänsynslöst 

om narkotika gjorts lättillgänglig för ungdomar. I min analys av HDs nya avgöranden kan jag 

bara se att det i ett av avgörandena anges som ett hänsynslöst förfarande att narkotika gjorts 

lättillgänglig för ungdomar i den enskilda bedömningen.
169

 Däremot anges i några av de andra 

avgörandena; att förfarandet inte präglats av hänsynslöshet,
170

 att det inte funnits något inslag 

av särskild hänsynslöshet,
171

 och att gärningen, även om avsikten inte var att sälja narkotika 

till ungdomar, innehållit ett stort mått av hänsynslöshet.
172

 

 

2.3.5 Den samlade bedömningen 

Vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt ska domstolen, enl. 3 § 2 st NSL, beakta 

samtliga relevanta omständigheter. Vid ändringen av NSL då rekvisitet infördes, påpekade 

lagstiftaren att utgångspunkten vid bedömningen av vad som utgör ett grovt brott skulle vara 

den sammanvägda bedömningen och inte bara mängden narkotika och dess art.
173

 Redan vid 

införandet av NSL angav departementschefen att om innehavet av narkotikan var en del i en 

verksamhet vars huvudsyfte var att överlåta narkotikan, borde ansvar för grovt brott anses 
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föreligga.
174

 Denna ståndpunkt har också bekräftats i senare förarbeten när NSL 

omarbetats.
175

 

 

I Hjorths artikel i Svensk Juristtidning görs en summering av vilka omständigheter som 

framkommit och som HD beaktat vid bedömningen av brottsligheten i de olika fallen.
176

 

Hjorth ställer inledningsvis till sin summering två viktiga frågor; vilka omständigheter som 

bör vägas in och hur de bör vägas in i bedömningen av narkotikabrottsligheten. Dock menar 

Hjorth att det inte är lätt att besvara dessa frågor, då HD i de nya avgörandena inte varit 

konsekvent med att tala om försvårande eller förmildrande omständigheter och eftersom HD 

också har bedömt om omständigheterna talar för eller emot om ett brott ska bedömas som 

grovt narkotikabrott eller inte.
177

 Detta tycker jag visserligen inte är underligt. Faktum är ju att 

de rekvisit som räknas upp i 3 § NSL och som domstolen ska beakta vid bedömningen av om 

brottet är grovt, till viss del tangeras av bestämmelserna i 29 kap. BrB och då framförallt 2 § 

om försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet.
178

 När de allmänna 

grunderna för straffmätning infördes i BrB berördes också frågan om hur straffmätningen ska 

behandlas när det gäller gradindelade brott såväl som när det gällde flerfaldig brottslighet. 

Med gradindelade brott påverkas ju också vilken straffskala som blir tillämplig utanför vad 

som är det normala brottet. Enligt den straffmätningspraxis som låg till grund för regleringen 

ansågs de flesta straff ligga relativt nära straffminimum och den övre delen av straffskalan 

tillämpades mer sällan. Men det angavs också här att det vid narkotikabrott var en större 

spridning över straffskalan för de utmätta straffen.
179

 

 

Vad gäller gradindelning påpekades att den inte helt avgörs av samma kriterier som 

straffmätning. För avgörandet av om ett brott är grovt eller inte, är det i regel allmänna 

omständigheter av objektiv betydelse som ska beaktas. Medan det vid straffmätningen inom 

den därefter givna straffskalan blir omständigheter av subjektiv betydelse som ofta har 

avgörande vikt. Frågan om brottets svårighetsgrad måste alltså avgöras innan frågan om 

straffmätningen i det enskilda fallet blir aktuell.
180

 HD har påpekat detta i ett avgörande som 

rör gradindelning och straffvärde. Den gradindelning som görs av brottet påverkar också 
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bedömningen av straffvärdet. Det avgörande för gradindelningen är i allmänhet de objektiva 

omständigheterna vid brottet, medan subjektiva omständigheter kan vara av vikt för 

straffvärdesbedömningen. De subjektiva omständigheterna är normalt av underordnad 

betydelse för graderingen.
181

 HD påpekar också i ett äldre avgörande som handlar om 

straffmätning vid grovt narkotikabrott, att om arten och mängden narkotika redan använts 

som en omständighet som gör att brottet ska betraktas som grovt, bör det vara med stor 

försiktighet dessa omständigheter tillmäts ytterligare betydelse vid 

straffvärdesbedömningen.
182

 Av det drar jag slutsatsen att detta också gäller andra 

omständigheter som kan beaktas vid såväl gradindelning som vid straffmätning. HD har i ett 

av de senare avgörandena uttalat att en följd av den mer nyanserade bedömning som ska göras 

i narkotikamål blir att också bedömningen i övrigt av gradindelning av ett visst narkotikabrott 

och straffvärdet av brottet påverkas.
183

 HD har också framhållit att både frågan om rubricering 

och straffvärde av brottet ska bedömas på ett nyanserat sätt där samtliga de omständigheter 

som är av betydelse beaktas.
184

 I tre av HDs nya avgöranden anser jag att exempel på de olika 

omständigheter som kan beaktas för såväl gradindelning som straffvärde tydliggörs.
185

 Det är 

tydligt att den roll som en person haft i hanteringen av narkotikan och om det finns ett 

vinstintresse bakom brottet, fått en särställning bland dessa omständigheter.
186

 I ett av 

avgörandena sammanfattas det väl; att rubriceringen grovt brott är förbehållen de allvarligaste 

gärningarna, främst organiserad narkotikahandel med inriktning på att i vinstsyfte sprida 

missbruk och utnyttja missbrukarnas beroende.
187

 Att det vid både rubricering och 

straffvärdesbedömning inte bara är art och mängd narkotika som är av betydelse. Om det är 

en organiserad narkotikahandel ska faktorer som hur omfattande och välorganiserad 

verksamheten varit särskilt beaktas tillsammans med marknadsföring, distribution och hur 

länge verksamheten pågått. Särskilt ska det läggas vikt vid om något moment kan betraktas 

som hänsynslöst, t.ex. att narkotikan gjorts lättillgänglig för ungdomar.
188

 Straffvärdet ska 

slutligen grundas, för var och en av de som deltagit i verksamheten, på en sammanvägning av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Här blir graden av delaktighet i narkotikahanteringen, 

ställning i organisationen och hur omfattande och varaktig delaktigheten varit av betydelse. 

Varje persons insikt om den aktuella narkotikahandelns organisation, storlek och inriktning 
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ska beaktas tillsammans med den enskildes eget syfte med hanteringen. Slutligen ska 

fördelningen av brottslighetens ekonomiska utbyte också tillmätas betydelse.
189

 

 

2.4 Sammanfattande slutsatser 

Av det som nu redovisats är det tydligt att framförallt mängdrekvisitet inte ska ha samma 

övervägande betydelse som det tidigare haft i underrättspraxis. Också artrekvisitet kan på 

liknande sätt sägas ha minskat i betydelse, en mening jag dock inte helt delar. Att mängdens 

betydelse har minskat innebär dock inte att det är ett helt överspelat rekvisit, vilket jag också 

tycker är helt i sin ordning. Mängden narkotika är trots allt ändå en konkret och närmast en så 

objektiv omständighet som en faktor kan vara. Mängden narkotika kan dessutom sägas ha fått 

en ny, ytterligare roll. Istället för att ses som ett rekvisit bland flera kan mängden användas 

som ett bevisfaktum för 3 § NSLs övriga rekvisit, då framförallt det om ”utgjort led i en 

verksamhet som bedrivits i stor omfattning eller yrkesmässigt”. Vilken betydelse 

renhetsgraden har, är däremot svårare att uttala sig om. Men precis som mängden narkotika 

kan tala för en större verksamhet där ett straff för narkotikabrott närmast beräknas för som en 

”företagsekonomisk faktor” av gärningspersonen bör också renhetsgraden enligt mig kunna 

betraktas som en sådan faktor. Ur synvinkeln av en person som ligger bakom en organiserad 

narkotikahandel bör väl renhetsgrad av narkotikan om något vara en företagsekonomisk 

faktor? Nästa fråga är sen om det går att föra någon bevisning i domstol, men idén är för mig 

spännande. Framförallt tycker jag det är en högst relevant omständighet som borde beaktas. 

 

Rekvisitet ”led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning eller yrkesmässigt” anser jag 

mot bakgrund av framställningen kunna sägas vara det största eller bredaste av 3 § NSLs 

rekvisit. Alla det övriga rekvisiten kan enligt mig argumenteras för som ett bevisfaktum för 

att rekvisitet är uppfyllt. Den bästa förklaringen för vad rekvisitet innebär torde vara att 

narkotikahanteringen/handeln bedrivits i vad som kan sägas vara företagsliknande former. 

Men HD har i de nya avgörandena också hänvisat till en formulering i prop. 1980/81:76 om 

att rubriceringen grovt narkotikabrott ska förbehållas de allvarligaste gärningarna. Det är då 

internationellt organiserad kriminalitet som främst åsyftas. Frågan är om och i så fall vad som 

mer krävs än företagsliknande former för att brottslighet ska klassas som internationellt 

organiserad. 
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När det då gäller narkotikans art och farlighetsbedömningen av olika substanser är det, precis 

som avsnittet visat på, en svår balansgång mellan det vetenskapliga fältet och rättssystemet. 

Detta beror bl.a. på att den medicinska vetenskapen inte på ett tillfredsställande kan ge 

konkreta svar om farligheten och skadeverkningarna av olika narkotika. Då är det bra att HD 

nu tittar på andra bedömningar och internationell forskning. Tabeller kommer åter på tal i 

detta avsnitt, då relaterade till missbruksdosen. Som framkommit är också denna enhet, precis 

som farlighetsbedömningen, föremål för diskussion. Även om jag inte håller med Hjorth i 

andra frågor som jag återkommer till, håller jag med honom om att det nog ändå bara är en 

fråga om tid innan nya tabeller konstrueras utifrån HDs nya praxis. För trots osäkerheten med 

vad en missbruksdos är så har HD ändå satt vissa värden för detta och också angett vissa 

gränsdragningar som bör göras angående mängd i sina avgöranden. Frågan blir hur 

underrätterna kommer hantera detta. Kommer de klara av att följa HDs instruktioner om en 

nyanserad bedömning, eller falla tillbaka i en tabelltillämpning igen fast med de nya 

gränsdragningarna? Jag tror, tyvärr får det väl sägas, att gamla vanor dör långsamt. 

 

När det gäller måttet av hänsynslöshet i en gärningspersons förfarande har detta i förarbetena 

exemplifierats endast med att narkotikaförsäljning riktats mot ungdomar eller sker på 

anstalter. HD har i min mening inte begränsat sig till endast detta, utifrån de tre exempel jag 

anger i framställningen. Men HD har dock inte särskilt ingående utvecklat vad som faktiskt 

avses med att en gärning innehållit ett stort mått av hänsynslöshet. 

 

Slutligen vad gäller den samlade bedömningen får det väl sägas att det är här som jag och 

bl.a. Hjorth, och underrätterna fram till nu, har olika uppfattningar om hur lagtexten ska 

tolkas. Jag är av den åsikten att det med en samlad bedömning avses att alla (relevanta) 

omständigheter ska beaktas. HDs argument i den nya praxisen anser jag inte kan läsas på 

något annat sätt. Det är också här det blir uppenbart tydligt att 3 § NSL inte kan läsas som en 

isolerad enhet från 29 kap. BrB. Inte att förglömma är att narkotikabrott är ett gradindelat 

brott. Det är viktigt att observera och göra åtskillnad mellan vad som är gradindelning, 

gradindelning/straffvärde och straffvärde. Gradindelade brott brukar ha en ansamling av fall 

som ligger förhållandevis nära straffminimum för varje grad. Narkotikabrott har, som sagt, 

avvikit från detta mönster. En orsak till detta är säkerligen de tabeller, som grundas på mängd 

och art, som använts. Med ett bedömningsunderlag som begränsats på detta sätt framstår det 

som naturligt med en kontinuerlig skala istället för olika kvalitativa nivåer, vilket är vad 

systemet med gradindelade brott bygger på. I tabellerna för straffvärdesbedömningen borstses 
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regelmässigt från gradindelningen. Istället anges ett kontinuerligt stigande straff i förhållande 

till mängden narkotika. Detta är begripligt om man menar att mängd och art ska vara 

avgörande för straffvärdet, men varför det skulle vara motiverat att på detta sätt frångå de 

principer som gäller vid gradindelade brott finns inte förklarat i några vägledande 

rättskällor.
190

 HD har även i ett avgörande där takvärden för mängd anges uttalat att detta inte 

innebär att någon linjär straffmätning med mängden som utgångspunkt ska göras.
191

 

Påföljdsbestämning är ingen exakt vetenskap och det finns inga ”rätta” svar som kan utläsas 

ur tabeller eller praxissammanställningar. Däremot finns det likheter och skillnader mellan 

olika fall och där olikheterna reflekterar kvalitativa skillnader bör det få genomslag i hela 

påföljdsbestämningen.
192

 D.v.s. de omständigheter som är aktuella i det enskilda fallet måste 

få ett större genomslag i domstolarnas dömande. Jag anser att det är så lagstiftningen ska 

tolkas och inte på det sätt som varit med tabelltillämpningen eller, som jag förstår honom, 

Hjorth förespråkar. Men som jag påpekade innan. Gamla vanor dör långsamt. 
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3 Hovrätternas tillämpning av HDs nya praxis 

3.1 Omständigheter som hovrätterna tagit fasta på 

Något läsaren bör beakta vad gäller de analyserade hovrättsavgörandena är när dom 

avkunnats, vilket också påpekats i metod- och materialavsnittet. Alla domar har avkunnats 

efter NJA 2011 s. 357 men HD har kommit med nya avgöranden parallellt med de utvalda 

hovrättsavgörandena. Detta blir tydligt i ett fall där hovrätten ansett att liknande 

förutsättningar inte funnits i de för handen varande fallet som i HDs avgöranden,
193

  och i ett 

annat fall efterfrågar hovrätten ytterligare praxis.
194

 I de efterföljande avgörandena från HD 

anser jag att rättsläget förtydligats på de sätt som efterfrågats i dessa hovrättsdomar. 

 

I vissa av avgörandena har hovrätterna hänvisat till tingsrätternas resonemang för en viss del 

av domen. I dessa fall har tingsrättens resonemang återgetts i framställningen i den mån som 

krävts. 

 

3.1.1 Mängd- och artresonemang 

I flertalet av de utvalda hovrättsdomarna hänvisas till HDs nya praxis om att arten och 

mängden narkotika inte ensamt ska vara avgörande för rubriceringen och 

straffvärdesbedömningen av brottet.
195

 Det framhålls också att de schabloner eller tabeller 

som utvecklats till stöd i straffbestämningen fått stor betydelse för domstolarnas 

påföljdsbestämning, trots att HD tidigare vid flera tillfällen påpekat att försiktighet måste 

iakttas med tillämpningen av sådana.
196

 Nu betonas att HD inskärpt betydelsen av att andra 

faktorer, särskilt vid de allvarligaste gärningarna, ska ges ett avgörande inflytande över 

bedömningen av brottslighetens straffvärde.
197

 Men betydelsen av art och mängd anses inte 

vara överspelad.
198

 Även efter den praxis som HD utvecklat bör det, om det i det enskilda 

fallet handlar om en stor mängd narkotika av mycket farlig art, föreligga alldeles särskilda 

omständigheter med hänsyn till mängden och arten narkotika för att brottet inte ska anses som 
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grovt.
199

 Detta stämmer överens med HDs senare avgöranden om var gränsen kan dras 

mängdmässigt för grovt brott.
200

 Men att HD har angett ett takvärde för mängd innebär inte att 

någon linjär straffmätning med mängden som utgångspunkt ska göras.
201

 Åtminstone verkar 

hovrätterna föra fram fler rekvisit än endast mängd i sina domskäl till varför brott nu ska ses 

som grovt. Hovrätten bedömde i ett fall brottet som grovt, där gärningen bestått i att den 

tilltalade olovligen innehaft, förpackat, förvarat och transporterat nästan 12 kg 

cannabispreparat som inte varit avsedd för eget bruk. Hovrätten fann inga skäl att frångå 

tingsrättens rubricering.
202

 Tingsrätten hade funnit att mängden narkotika, tillsammans med 

att det fanns skäl att utgå ifrån att det rörde sig om gärningar som ingått som ett led i en 

organiserad narkotikahandel, gjorde att brottet skulle rubriceras som grovt.
203

  

 

Hovrätten kommer i ett annat fall fram till att redan mängden narkotika kan tala för ett 

överlåtelsesyfte.
204

 I litteraturen talas det, som redovisats, om en presumtion för 

överlåtelsesyfte vid större mängder.
205

 I ett tingsrättsfall (där hovrätten senare höjer 

straffvärdet) anser tingsrätten att mängden otvivelaktigt visar på ett överlåtelsesyfte.
206

 I det 

aktuella hovrättsfallet beaktade hovrätten i straffvärdesbedömningen att det inte varit fråga 

om någon organiserad verksamhet, då inget talade för att hanteringen av narkotikan skett i ett 

större sammanhang.
207

 Jämförelsevis bedömde hovrätten i ett annat fall att straffvärdet var 

högre än vad en bedömning som baserats enbart på mängd och art hade lett till. 

Narkotikabrottet ansågs som grovt då det handlade om en stor mängd, farlig narkotika som 

motsvarar ett mycket stort antal missbruksdoser och därför hade ett högt ekonomiskt värde. 

De tilltalades hantering av narkotikan ansågs välorganiserad och planeringen hade sträckt sig 

över viss tid. Det fanns internationella kopplingar och hanteringen ansågs i övrigt 

professionell.
208

 Detta resonemang verkar återkomma i hovrätternas rubriceringsbedömning. 

Mängden narkotika ansågs ensam inte vara tillräcklig för att kunna rubricera någon av de 

gärningar, som skulle läggas den tilltalade till last i ett fall, som grovt brott.
209
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3.1.2 Missbruksdos 

I ett fall handlar en stor del av hovrättens resonemang om farligheten av preparatet MDMA 

(ecstasy) och HDs uttalanden i NJA 2011 s. 357 om de straffvärdesmässiga skillnaderna vad 

gäller antalet missbruksdoser som påvisats mellan amfetamin och ecstasy, när skillnaderna 

borde varit förhållandevis begränsade. Hovrätten ansåg att tabellernas gränsdragning för grovt 

brott, som tidigare dragits vid ca 200 tabletter/missbrukardoser MDMA, så kraftigt ifrågasatts 

i och med HDs avgörande att detta skulle få genomslag vid bedömningen. Endast arten och 

mängden narkotika ansågs inte som tillräckligt mot denna bakgrund för att rubricera 

gärningen som grov för en av de tilltalade.
210

 Hovrätten tog i ett annat fall fasta på att det 

rörde sig om en stor mängd narkotika, vilket i sin tur innebar ett mycket stort antal 

missbrukardoser. Fallet rörde ett antal olika slag av narkotika, men enbart mängden morfin 

och oxykodon som var aktuell ansågs uppgå till mer än 2 500 missbruksdoser. Hovrätten 

ansåg att det, trots den nya riktningen i praxis, rörde sig om sådana mängder narkotika av 

mycket farlig art att det skulle behöva föreligga alldeles särskilda omständigheter för att 

brottet inte skulle vara att betrakta som grovt.
211

 Däremot har hovrätterna inte i något av de 

analyserade fallen gett sig in på en beräkning av missbrukardosen av en viss typ av narkotika. 

I ett fall som gäller en ny typ av narkotika diskuterar hovrätten tidigare hovrättsavgörandens 

förhållning till substansen, men gör ingen bedömning av hur missbruksdosen bör beräknas.
212

 

 

3.1.3 Den tilltalades roll i och syfte med narkotikahanteringen 

Att flera av hovrättsavgörandena tar upp att andra omständigheter än art och mängd ska 

beaktas har påpekats inledningsvis. I ett av avgörandena beaktade hovrätten att den tilltalade 

fått betalt för att transportera narkotika, men att gärningen saknade samband med något eget 

missbruk. Hovrätten ansåg inte heller att det var visat att hanteringen av narkotikan skulle ha 

skett i något större sammanhang eller att det varit fråga om en organiserad narkotikahandel.
213

 

Hovrätterna har i andra fall funnit att mycket talar för att de tilltalade i överlåtelsesyfte 

förvärvat narkotika för att kunna finansiera sitt eget missbruk.
214

 Liknande omständigheter 

fanns i ett annat fall där den tilltalade innehaft narkotika i överlåtelsesyfte. Det handlade inte 

om någon särskilt organiserad narkotikahantering eller överlåtelse i större omfattning. Den 
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tilltalade ansågs inte ha drivits av något vinstsyfte, utan snarare handlade det om att denne 

finansierat sitt eget missbruk, vilket hovrätten också la till grund för sin 

straffvärdesbedömning.
215

 I ett annat fall uttalar hovrätten att brottsligheten hade ett uppenbart 

starkt samband med den tilltalades egna missbruk.
216 

Hovrätten utvecklade dock inte sitt 

resonemang vidare och det framgår inte om detta ska ha påverkat rubricering eller straffvärde. 

Däremot anses det ha påverkat straffvärdet i höjande riktning då de tilltalade förvärvat 

narkotika i överlåtelsesyfte och att det ska ha skett, åtminstone delvis, i vinstsyfte. I sänkande 

riktning ställs då att hanteringen skett i relativt begränsad omfattning och inte utmärkts av 

någon särskild förslagenhet eller planering.
217

  

 

I sin bedömning för om brottet ska betraktas som grovt beaktade hovrätten i ett fall att var och 

en av de tilltalade haft en aktiv och betydelsefull roll i narkotikahanteringen. 

Narkotikahanteringen rörde dessutom en stor mängd, farlig narkotika som betingade ett högt 

ekonomiskt värde. Delaktigheten var inte missbruksrelaterad, utan hanteringen framstod som 

en ren affärsverksamhet där den ekonomiska vinsten tycktes vara anledningen för de 

tilltalades delaktighet.
218

 Resonemang om de tilltalades syfte med delaktigheten förs även i ett 

annat fall. Hovrätten jämför omständigheterna där, med de som förelåg i HDs mål nr B 1158-

12, om att brottet ska anses som grovt med hänsyn till den tilltalades utpräglade försäljnings- 

och vinstsyfte. Hovrätten fann att HDs resonemang i än högre grad kunde tillämpas på den 

brottslighet som en av de tilltalade gjort sig skyldig till i hovrättens fall. Den andre tilltalades 

brott ansågs däremot ha ett uppenbart samband med dennes missbruk.
219

 Utöver att det finns 

ett utpräglat vinstsyfte med en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, har hovrätten beaktat 

att verksamheten haft en hög omsättning, där import och försök till import av narkotika gjorts. 

Hovrätten har också beaktat distributionssättet för narkotikan. Då gärningspersonerna 

möjliggjort en snabb, närmast okontrollerad spridning av narkotika i landet och det inte varit 

möjligt att kontrollera om narkotikan såldes till minderåriga, har narkotikabrotten rubricerats 

som grova. I sin straffvärdesbedömning ansåg hovrätten att varje enskild tilltalads delaktighet 

och handlande skulle bedömas separat. Det konstaterades att en av de tilltalade bl.a. varit mer 

drivande och haft större ekonomiskt utbyte av verksamheten, vilket också fick utslag på 
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  Göta hovrätt dom, 2012-07-03, i mål nr B 1195-12. 
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  Hovrätten för övre Norrland dom, 2011-12-21, i mål nr B 859-11. 
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  Hovrätten över Skåne och Blekinge dom, 2012-04-17, i mål nr B 339-12. 
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  Hovrätten för övre Norrland dom, 2012-08-21, i mål nr B 546-11. 
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straffvärdet.
220

 Hovrätten har även i straffvärdesbedömningen beaktat att de tilltalade ansågs 

som huvudpersonerna bakom en omfattande verksamhet med internationella kopplingar med 

tillgång till betydande kapitalbelopp. De tilltalade bedömdes ha haft ett ekonomiskt utbyte av 

sin delaktiget i narkotikabrottsligheten, som rörde stora mängder narkotika av hög 

renhetsgrad.
221

 Detta är också det enda av de analyserade hovrättsavgörandena där ingen 

hänvisning till HDs nya praxis görs. 

 

3.1.4 Farlighetsbedömning 

Hovrätten gör i ett av fallen en relativ farlighetsbedömning av växtdrogen kat.
222

 Även om ett 

långvarigt missbruk av drogen ansågs medföra betydande medicinska och sociala problem, 

togs hänsyn till att drogen i första hand inte riktar sig till ungdomar och att användargruppen i 

Sverige är begränsad.
223

 I två fall påpekar hovrätten att HD uttalat att de straffnivåer (som är 

relaterade till mängd) som tillämpats för bl.a. amfetamin bör justeras ned.
224

 I fallet som 

handlar om 4-flouramfetamin gör hovrätten ingen farlighetsbedömning av narkotikan, till 

skillnad från fallet rörande kat. Substansen 4-fluoramfetamin anges vara en s.k. ”designer-

drog” avsedd att ersätta amfetamin. Hovrätten konstaterar att den osäkerhet som finns 

angående 4-fluoramfetamins relativa farlighet bör påverka straffvärdet i mildrande riktning.
225

  

 

I ett fall som handlar om mefedron angav hovrätten att utgångspunkten för 

straffvärdesbedömningen var HDs nya praxis där mefedron jämställts med amfetamin i 

farlighetshänseende.
226

 Hovrätten beaktade i ett annat fall att det rört sig om narkotika som i 

farlighetshänseende hör till de allra farligaste.
227

 En hovrätt menar att det måste iakttas 

särskild försiktighet med att lägga ett mängdresonemang till grund för bedömningen av 

rubricering då det rörde en typ av narkotika som inte finns återgiven i en schabloniserad tabell 

och att den farlighetsbedömning som åklagarmyndigheten gjort av preparatet inte utan vidare 
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 Hovrätten för övre Norrland dom, 2011-10-18, i mål nr B 739-11. 
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  Hovrätten över Skåne och Blekinge dom, 2012-02-27, i mål nr B 2944-11. 
222

  Kat, eller khat, (Ca´tha edu´lis) är en art i familjen benvedsväxter. Katinon är den huvudsakliga 

centralstimulerande substansen. Är angående struktur och effekter besläktad med amfetamin. 

Nationalencyklopedin, 2012. 
223

  Göta hovrätt dom, 2012-01-19, i mål nr B 3272-11. 
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  Göta hovrätt dom, 2012-01-16, i mål nr B 2995-11 och Göta hovrätt dom, 2012-01-31, i mål nr B 3280-11. 
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  Göta hovrätt dom, 2012-01-31, i mål nr B 3280-11. 
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  Göta hovrätt dom, 2011-10-24, i mål nr B 1242-11. 
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  Hovrätten för övre Norrland dom, 2012-08-21, i mål nr B 546-12. 
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kunde läggas till grund för bedömningen.
228

 Hovrätten gjorde dock ingen egen 

farlighetsbedömning. 

 

3.1.5 Renhetsgrad 

Renhetsgrad har också tidigare beaktats som en omständighet som kan tala för ett högre eller 

lägre straffvärde om det varit fråga om en särskilt hög eller låg renhetsgrad. I litteraturen har 

nu frågan lyfts om det mot bakgrund av HDs avgöranden finns ett större utrymme för att 

beakta ett konkret narkotikapartis farlighet, det vill säga renhetsgrad, vid den straffrättsliga 

bedömningen.
229

 I ett av de analyserade fallen beaktar hovrätten renhetsgraden av ett parti 

kokain som hade ca 7 % verksam substans, medan den normala renhetsgraden ansågs vara  

50 %. Straffvärdet skulle enligt hovrätten i princip halveras p.g.a. den särskilt låga 

renhetsgraden.
230

 Sett till hovrättens formulering är detta inget avsteg från den tidigare 

praxisen där domstolen kunde beakta särskilt hög eller låg renhetsgrad. Hovrätten ansåg vid 

sin rubricering för en av de tilltalade att mängden kokain i detta fall hade motsvarat ett 

straffvärde om tre år, utifrån ett rent mängdresonemang, om det hade det rört sig om en 

normal renhetsgrad. Eftersom straffvärdet ansågs behöva halveras rubricerade hovrätten 

brottet som av normalgraden.
231

 Hovrätten påpekade i ett annat avgörande att det med 

beaktande av HDs nya praxis om nyanserad bedömning kan tas hänsyn till narkotikans 

renhetsgrad om den är särskilt hög eller låg med hänvisning till den äldre praxisen, bl.a.  

NJA 1998 s. 512.
232

 I ett fall tar dock hovrätten hänsyn till låg renhetsgrad av narkotika i 

straffvärdesbedömningen. Hovrätten talar endast om låg renhetsgrad av det aktuella kokainet, 

med 10–11 % verksam substans, och ansåg att denna omständighet inte hade fått tillräckligt 

genomslag i tingsrätten.
233

 Hovrätten har i ett fall också beaktat att det saknas utredning om 

renhetsgraden av den narkotika som var aktuell i målet.
234

 

 

3.1.6 Den samlade bedömningen 

Endast i ett fall av de analyserade hovrättsavgörandena uttalas att det vid bestämmandet av 

straffvärdet ska göras en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet, med 
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 Hovrätten för övre Norrland dom, 2011-10-18, i mål nr B 739-11. 
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  Andersson m.fl., 2012, s. 53 och 70. 
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  Hovrätten över Skåne och Blekinge dom, 2012-01-30, i mål nr B 2271-11 (min kursivering). 
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  Hovrätten över Skåne och Blekinge dom, 2012-01-30, i mål nr B 2271-11. Hovrätten hänvisade sitt 

resonemang till RH 2008:69. 
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  Göta hovrätt dom, 2011-10-31, i mål nr B 2068-11. 
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  Svea hovrätt dom, 2012-04-27, i mål nr B 2495-12 (min kursivering). 
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  Hovrätten för övre Norrland dom, 2011-12-21, i mål nr B 859-11. 
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hänvisning till HDs avgöranden NJA 2011 s. 657 I och II och NJA 2011 s. 799 samt en 

uppräkning av de omständigheter som HD lagt vikt vid.
235

 I tre andra fall talar hovrätterna om 

att straffvärdesbedömningen ska grundas på samtliga relevanta omständigheter eller en 

sammanvägning av dessa för en nyanserad bedömning.
236

 I ett annat fall konstaterar hovrätten 

endast att straffvärdet vid en samlad bedömning inte ska bedömas på annat sätt än vad 

tingsrätten tidigare gjort.
237

  Inte i något annat av fallen formulerar sig hovrätten på ett sådant 

sätt i domskälen som jag tolkar som en förklaring av en samlad bedömning i det enskilda 

fallet. 

 

I en av de analyserade domarna görs en förhållandevis grundlig genomgång av de 

omständigheter som domstolen lägger till grund för sin bedömning. Dock använder hovrätten 

inte uttrycket ”samlad bedömning” i domsskrivningen. Hovrätten finner till att börja med att 

gärningen är att bedöma som narkotikabrott, med hänvisning till att den tilltalade ska dömas 

för den gärning som tingsrätten funnit ligger denne till last och att hovrätten värderat 

bevisningen i målet på väsentligen samma sätt som tingsrätten.
238

 Tingsrätten fann det, efter 

genomgång och värdering av bevisningen, ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade innehaft 

den i åtalet aktuella narkotikan och att den till viss del varit avsedd att överlåtas. Gärningen 

bedömdes som narkotikabrott som inte är grovt.
239

 I sin straffvärdesbedömning tog hovrätten 

fasta på att det rörde innehav av en ganska stor mängd narkotika som motsvarar ett stort antal 

missbruksdoser, som i vart fall till övervägande del innehafts för försäljning. Att det inte 

framkommit att försäljningsverksamheten varit av ett sofistikerat slag eller särskilt hänsynslös 

men att det måste antas att försäljningen skett i vinssyfte. Att brottet inte var 

missbruksrelaterat på ett sådant sätt att det påverkar straffvärdet. Hovrätten beaktade också 

narkotikans renhetsgrad, som varierade något.
240

 I ett av fallen som jag nämnde inledningsvis 

i detta avsnitt, ställer hovrätten upp sitt resonemang på ett liknande sätt men de tilltalades 

brott ansågs däremot som grova i såväl tingsrätt som hovrätt.
241

 För straffvärdesbedömningen 

beaktade hovrätten, liksom tingsrätten, att förfaringssättet tillsammans med mängden och 

arten narkotika talade för att brotten utgjort led i en organiserad brottslighet med 

internationella kopplingar och att samtliga tre tilltalade måste ha förstått detta. Att det med 
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  Göta hovrätt dom, 2012-05-10, i mål nr B 1288-12. 
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  Göta hovrätt dom, 2011-10-31, i mål nr B 2068-11, Svea hovrätt dom, 2012-04-27, i mål nr B 2495-12 och 

Göta hovrätt dom, 2012-06-21, i mål nr B 1134-12. 
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  Göta hovrätt dom, 2011-11-07, i mål nr B 1715-11. 
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  Svea hovrätt dom, 2012-04-27, i mål nr B 2930-12. 
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  Eskilstuna tingsrätt dom, 2012-03-15, i mål nr B 390-12. 
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  Svea hovrätt dom, 2012-04-27, i mål nr B 2930-12. 
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  Solna tingsrätt dom, 2012-02-29, i mål nr B 8830-11 och Svea hovrätt dom, 2012-04-27, i mål nr B 2495-12. 
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beaktande av mängden och tillvägagångssättet krävts större planering vilket tyder på en 

verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Hovrätten tittade också på de 

tilltalades enskilda delaktighet, vilken roll eller ställning de kunde sägas ha haft samt tog 

större hänsyn än tingsrätten till narkotikans låga renhetsgrad.
242

 

 

3.2 Hovrätterna om tabellerna 

Flera av domarna tar upp frågan om ”tabellerna” och deras tillämplighet efter HDs nya 

avgöranden, som jag förstår det är det Borgeke/Sterzel som åsyftas. Med hänvisning till bl.a. 

NJA 2011 s. 357 uttalas att de tabeller som hittills använts av domstolarna vid s.k. rena 

mängdresonemang behöver revideras då de ger uttryck för ett alltför strängt synsätt 

framförallt vad gäller de övre delarna av straffskalan.
243

 En av hovrätterna hänvisar till HDs 

avgöranden och uttalar att tabellerna och den praxis de både speglat och legat till grund för 

lett till för höga straffvärden i förhållande till mängden narkotika,
244

 också en av tingsrätterna 

till vilken hovrätten senare hänvisar tillämpar detta resonemang.
245

 I två fall har hovrätten 

använt amfetamintabellen som exempel för det faktum att de tillämpade straffnivåerna måste 

justeras ned.
246

 

 

I ett fall säger hovrätten att den tolkar HDs avgöranden på så vis att de inte tar ställning till 

om tabellerna för cannabis utgör en lämplig utgångspunkt för straffvärdet när narkotikabrott 

om just cannabis ska bestämmas. Hovrätten menar att de fall HD behandlat rör andra 

narkotikaslag och det faktum att HD gett uttryck för att tabellerna rörande dessa typer av 

narkotika varit för sträng inte ska innebära att HD tagit avstånd från all tidigare praxis som 

legat till grund för tabellerna.
247

 Denna dom kom alltså före HDs två cannabisdomar,
248

 men 

värt att notera är att HD i såväl NJA 2011 s. 357 som därpå efterföljande avgöranden talar om 

”tabellerna” rent generellt och inte specifikt rörande olika narkotikaslag.
249

 I senare avgörande 

har HD också särskilt poängterat att den mer nyanserade bedömning som eftersträvas med 
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  Göta hovrätt dom, 2012-01-31, i mål nr B 3280-11 och Göta hovrätt dom, 2012-05-10, i mål nr B 1288-12. 
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 Se bl.a. NJA 2011 s. 357 p. 23 och 25–28 
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den nya praxisen påverkar straffbedömningen för samtliga narkotiska preparat när det gäller 

grova brott.
250

 

 

3.3 Sammanfattande slutsatser 

I de flesta fall har hovrätterna angivit att de uppmärksammat HDs nya praxis angående en mer 

nyanserad bedömning där art och mängd inte utgör de enda bedömningsgrunderna. Mängden 

anges fortfarande kunna tala för ett överlåtelsesyfte, men hovrätterna verkar inte nöja sig med 

bara en stor mängd utan även andra omständigheter anges för att ”stärka upp” att ett 

överlåtelsesyfte faktiskt funnits, precis på samma sätt som jag tolkat HDs resonemang. 

Däremot framgår det inte alltid om hovrätterna använder mängd mer som ett bevisfaktum för 

något annat rekvisit eller om det ska ses som ett bevisat rekvisit i sig självt. 

 

När det gäller missbruksdos som en omständighet har HD i sina avgöranden ställt upp vissa 

kriterier som man ska förhålla sig till. Klart är att antalet missbruksdoser kan spela roll för 

såväl rubriceringen, då närmast som en del i mängdrekvisitet, som för straffvärdet. Men 

oavsett måste antalet missbruksdoser räknas fram på något sätt. Hur detta faller ut hos 

hovrätterna är svårt att dra några slutsatser om då det i de avgöranden som analyserats inte 

görs några beräkningar av antalet missbruksdoser i de enskilda fallen, däremot görs 

uppskattningar. Det framkommer dock inte hur domstolarna kommer fram till dessa 

uppskattningar. Jag sluter mig till att underlaget i detta arbete är för litet för att kunna säga 

någonting definitivt om hur hovrätterna hanterar frågan. Det är också möjligt, och högst 

troligt, att det ännu är för tidigt att kunna dra några bestämda slutsatser. Detsamma anser jag 

om renhetsgrad som omständighet. I hovrättsavgörandena har detta beaktats både efter hur det 

bedömts tidigare, särskilt låg, men hänsyn har också tagits till ”bara” låg renhetsgrad.  

 

Hovrätterna verkar rent generellt ha haft lätt att ta till sig hur den tilltalades roll i och syfte 

med narkotikahanteringen ska användas som bedömningsunderlag. Eget missbruk beaktas i 

enlighet med HDs uttalanden och var och ens delaktighet bedöms separat. Andra 

omständigheter, som jag i viss mån anser påverkas av vilken roll en tilltalad anses ha, t.ex. 

omsättningen av verksamheten, distributionssätt och om verksamheten kan sägas ha varit 

yrkesmässig m.m. beaktas också på de sätt som HD påtalat. Farlighetsbedömningar verkar 
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hovrätterna däremot vara ovilliga att göra. Om det beror på att det dessa är svåra att göra eller 

att det inte förs bevisning för detta i målen kan inte besvaras utifrån de material som använts i 

arbetet. Hur mycket bevisföring som behövs och vad som ev. kan hänföras till sådant som är 

allmänt veterligt, enl. 35 kap. 2 § RB, går inte heller att svara på av samma anledning och är 

heller inte inom uppsatsens syfte. Jag får sluta mig till att det inte går att dra några särskilda 

slutsatser i frågan utifrån detta arbete. 

 

I få av avgörandena talas det om att en samlad bedömning ska göras, vilket jag uppfattar som 

beklagligt då jag, efter vad som framkommit angående gällande rätt, kommit att betrakta detta 

som det viktigaste för hela bedömningen av ett narkotikabrott. Det räcker inte med att en 

hovrätt konstaterar en rubricering och att straffvärdet blir si och så många månader efter ”en 

samlad bedömning.” Domstolarna måste också skriva fram vilka omständigheter det är som 

beaktas (utan att då nödvändigtvis säga att de gör en samlad bedömning). Det viktigaste för 

den enskilde är ju inte att veta att domstolen gjort en samlad bedömning utan vad som faktiskt 

beaktats såväl för rubriceringen som vid straffvärdesbestämningen. 
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4 Diskussion 

Är då HDs nya praxis revolutionerande på det sätt som gjorts gällande i litteraturen?
251

 Mitt 

svar är både ja och nej. Praxisen är revolutionerande av den anledningen att HD sällan, för att 

inte säga aldrig, tagit upp så många mål för att behandla en prejudikatfråga. Men att HDs nya 

praxis skulle vara revolutionerande p.g.a. att HD inleder en ny inriktning i straffpraxis 

angående narkotikabrott anser jag är att förringa lagstiftningen. Med HDs nya praxis befästs, 

enligt mig, egentligen att lagtexten ska tolkas enligt dess lydelse. 3 § NSL kan inte läsas och 

appliceras på ett narkotikabrott utifrån sina olika delar, d.v.s. rekvisit, då det enligt mig leder 

till en högst orwellisk
252

 tolkning av lagen. Om bedömningen av ett brott ska grundas på en 

sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet kräver det också att en sådan 

bedömning görs. Jag anser inte att det går att tolka lagen på något annat sätt, vare sig man 

tillämpar en objektiv eller en subjektiv lagtolkningsmodell.  

 

HD har alltså inte förändrat tolkningen av någon del av lagstiftningen, vilket jag anser krävs 

för att kunna benämna ett agerande från HD som revolutionerande. Däremot försöker HD 

rätta till rättssystemets behandling av narkotikabrott genom att klargöra hur lagstiftningen ska 

tillämpas. Vilket jag mer ser som att HD tar sitt ansvar som prejudikatinstans på största allvar. 

Det är inte att ta i att säga att HD satt ner foten för hur underrätterna ska tillämpa 

lagstiftningen, vilket också kan vara en förklaring till det stora antalet avgöranden från HD. 

Det återstår dock ännu att se vilken slutlig effekt detta kommer ha på underrätternas hantering 

av rubricerings- och straffvärdesfrågorna, vilket också detta arbete påvisat. Det verkar ännu 

för tidigt att kunna avgöra om synen på bedömningen av många frågor har förändrats. 

 

4.1 Förutsägbarhet 

I min mening är vad som avses med rättssäkerhet eller ett rättssäkerhetsperspektiv beroende 

av såväl ens egen ideologi samt den åtgärd eller de omständigheter som diskuteras. 

Förutsägbarhet av rättens beslut brukar dock sägas ligga i rättssäkerhetens kärna.
253

 HDs 

inriktning avseende rubricering av och påföljd för narkotikabrott och grovt narkotikabrott 

sägs vara tydlig i och med den nya praxisen, men uppenbarligen finns det utrymme att tolka 

även denna. Annars skulle t.ex. inte sådana frågeställningar som ”varför HD blandar in 

omständigheter om varför brottet ska anses som grovt eller inte” uppkomma. Även om jag 
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  Asp, SvJT, 2011. 
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  En förenklad och förskönande tolkning. 
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  Zila, 1990, s. 284. 
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personligen inte tycker att det borde vålla några större problem för verksamma jurister att 

först kunna avgöra ett brotts rubricering för att sedan bestämma straffvärdet och den 

slutgiltiga påföljden, kan det vara så att HDs praxis visat på ett underliggande problem, något 

som analysen av hovrättsdomarna också tyder på. Motiven till reformen i brottsbalken med 

straffmätning och påföljdsval föreskriver inte hur narkotikabrott ska hanteras. Det uppges, 

som beskrivits tidigare, endast att spridningen över straffskalan är större än jämfört med andra 

brott.
254

 Att avgöra straffet för ett brott är en svår uppgift för domstolarna. Det är många 

faktorer som ska vägas in. Användandet av färdiga tabeller som till synes är objektiva blir då 

allt annat än främmande. Vad gäller förutsägbarhet kan väl knappast tabeller sägas vara annat 

än just förutsägbara. Denna förutsägbarhet blir dock problematiskt när proportionalitet ska 

vägas i den andra vågskålen. Det är genom ett proportionalitetsresonemang som 

förutsägbarheten med en linjär straffmätning enligt tabell kan påvisas vara illusorisk. Med ett 

rent mängdresonemang är användandet av tabeller utmärkt ut förutsägbarhetssynpunkt. Man 

kan fortfarande utgå från detta mängdresonemang även efter HDs nya praxis, men man kan 

inte stanna vid det och kalla det för en bedömning som grundats på en sammanvägning av 

omständigheterna i det enskilda fallet, vilket är vad många av hovrätterna gör i de analyserade 

avgörandena. Riktig förutsägbarhet grundas i att omständigheter som t.ex. att den åtalade köpt 

narkotikan gemensamt med andra, att den åtalades brott hänger samman med dennes egna 

missbruk eller att den åtalade utnyttjat andra personer för sin egen vinnings skull, har 

betydelse i såväl rubriceringen som straffmätningen. Brottets rubricering och straffet måste 

stå i proportion till de omständigheter som är aktuella i det enskilda fallet. Avgörandena från 

hovrätterna påvisar enligt mig att ett ”tabell-tänk” kvarstår, då frågor om rubricering och 

straffmätning/straffvärde fortfarande blandas på just det sätt som enligt HDs praxis ska 

frångås. I och med detta tror jag inte att rubriceringen och påföljden i ett enskilt fall kommer 

baseras på de aktuella omständigheterna och därmed heller inte stå i proportion till dessa. 

 

Tyvärr tror jag, som jag påpekat tidigare, att problemet med domstolarnas benägenhet att 

tillämpa statiska tabeller kommer kvarstå eller i varje fall återuppstå. Denna problematik 

bottnar i något mer än att domstolarna rent allmänt kan sägas ha svårt för att tillämpa 

påföljdslagstiftningen på det sätt det är tänkt. Praxisen för påföljder vid narkotikabrott har på 

flera sätt avvikit från de principer som annars tillämpas vad gäller påföljdsbestämningen för 

brott och dessa avvikelser är ur en straffrättslig utgångspunkt svåra att rättfärdiga.  
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Förklaringen kan ligga i att den s.k. svenska narkotikapolitiska linjen haft ett starkt inflytande 

på både narkotikastrafflagens utformning och tillämpning.
255

 Följden har blivit att 

domstolarna tillämpat tabellerna med motiveringen om förutsägbarhet i rättstillämpningen för 

att möta dessa krav, vilket i sin tur lett till att omständigheterna i det enskilda fallet inte fått 

tillräckligt utrymme. Men med en förändrad rättsutveckling, vare sig förändringen kommer 

från HD eller genom förändrad tillämpning i underrätterna, följer ett ansvar för domare att 

redovisa sina värderingar i domskälen. Likhet i bedömningar är inte alltid önskvärd. När det 

finns relevanta skillnader bör bedömningen tvärtom bli olika. Det viktiga för framförallt den 

enskilde är att få veta vilka dessa skillnader är.
256

 

 

4.2 Legalitet 

I likhet med att förutsägbarhet anses ligga i rättssäkerhetsbegreppets kärna, brukar en annan 

grundpelare i vad som avses med rättssäkerhet sägas vara att den offentliga makten utövas 

under lagarna,
257

 d.v.s. rättssäkerhet kräver legalitet. Medborgarna i ett samhälle ska enligt 

Zila kunna lita på att de materiella reglerna verkligen tillämpas och att de tillämpas utan 

godtycke. Utöver detta ska medborgarna också kunna lita på att de formella reglerna kommer 

att tillämpas.
258

 Jag håller med Zila om detta, med tillägget att även de formella reglerna ska 

tillämpas utan godtycke. För mig är detta viktigt att påpeka, då jag inte anser att formella 

regler är befriade från en godtycklig tillämpning. Även formella regler kan vara mer eller 

mindre komplicerade att tillämpa och därmed vara föremål för tolkning. Påföljdsrättens 

konstruktion och att den kategoriserats under brottsbalken tycker jag i sig är bevis för detta. 

För består påföljdsrätten av materiella eller formella regler?
259

 Men i kontexten av 

rättssäkerhet kan man som Gustafsson istället diskutera rättssäkerhetens materiella och 

formella sida. Den formella sidan innebär att staten ska motverka godtycke på formella 

kriterier d.v.s. att de specifika regler som är gällande ska följas utan att man ser till själva 

innehållet i regeln. Den materiella sidan innebär att reglernas innehåll inte ändras eller 

godtyckligt åtsidosätts. Regelns materiella värden ska följas (enligt mig syftet med 

lagstiftningen) och den rättsliga lösningen ska bli materiellt korrekt.
260

 Oavsett hur man väljer 

att se på rättssäkerhet eller konstruktionen av påföljdsrätten som materiell eller formell rätt 
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tror jag att det för den enskilde medborgaren inte spelar någon roll om en regel är materiell 

eller formell. Rättssäkerhet handlar om att ha tillit till rättssystemet i sig och i detta ligger att 

man ska kunna lita på att den gällande lagen efterföljs också av rättssystemet. Därmed hamnar 

man återigen i frågan om påföljdssystemets komplexitet som regelverk. 

 

Att tabellerna har uppkommit som en följd av att påföljdsregelverket är svårtillämpat och 

därmed motiverats med att påföljderna ska vara förutsägbara, är ur ett legalitetsperspektiv 

däremot svårmotiverat. Straffmätning och påföljdsval är inte någon tabellvetenskap, men 

tabeller kan lätt ge intrycket av att det finns ett numerärt korrekt svar på påföljdsfrågor. 

Tabellerna döljer därmed ofta hur svår påföljdsbestämning faktiskt är, då det inte framgår hur 

och varför vissa omständigheter påverkat bedömningen.
261

  Enligt mig ger tabellerna ett stort 

godtyckesutrymme för påföljdsbestämningen. Godtycket i detta fall handlar om att rätten inte 

ser till (alla) omständigheterna i det enskilda fallet utan endast följer den linjära tabellen. 

Godtycke kräver, enligt mig, inte ett aktivt handlande, utan kan också bestå i att rätten 

förhåller sig passiv till att utreda eller pröva de enskilda omständigheterna.  

 

I och med att påföljdsregelverket är svårtillämpat även för domstolarna, ska då den enskilde 

kunna förväntas förutse dess rättsliga konsekvenser? Den enskilde kan inte endast läsa 

lagtexten och därifrån bilda sig en uppfattning om hur lagen kommer tillämpas. Eftersom 

tabellerna återfinns i den juridisk litteratur kan dessa sägas vara, åtminstone delvis, 

otillgängliga för den enskilde individen som inte är juridiskt skolad. Den proaktive enskilde 

kan säkerligen ta reda på var tabellerna finns och givetvis har personer som i dessa fall åtals 

representation i form av en försvarare som bör vara insatt i hur domstolarna brukar resonera. 

Däremot torde det enligt mig vara svårt även för den mest erfarne försvarare att kunna 

förklara för sin klient varför domstolarna resonerar (eller låter bli att resonera) som de gör i 

det enskilda fallet, eftersom en nitisk följsamhet till tabeller knappast verkar för en 

förklarande domsskrivning. Det går givetvis att förklara att domstolen lutar sig mot tabellerna. 

Men ur rättvise- eller proportionalitetssynpunkt kan rättens agerande i det enskilda fallet te sig 

som oförklarligt. 
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4.3 Skyddsintresse 

Det sista benet i vad jag avser med rättssäkerhet i denna uppsats, skyddsintresse, bör också 

motiveras ytterligare. Att det är problematiskt att definiera rättssäkerhetsbegreppet och att 

begreppet är diffust är inte förvånande mot bakgrund av de olika och ofta motstridiga 

bakomliggande intressena beträffande en vidtagen åtgärd.
262

 Den eller snarare de åtgärder 

som är för handen är lagens utformning och dess tolkning i rätten. Det är i de bakomliggande 

motiven till lagstiftning som lagens avsedda skyddsintresse ofta framgår. Ibland finns det 

givetvis portalparagrafer som direkt i lagtexten anger detta, så är dock inte fallet med NSL. 

Vad eller vilka skyddsintressen är då föremål för NSL? Enligt EU:s rambeslut om olaglig 

narkotikahandel utgör gränsöverskridande olaglig narkotikahandel ett hot mot såväl 

unionsmedborgarnas hälsa, livskvalitet och säkerhet samt ett hot mot medlemsstaternas 

lagliga ekonomi, stabilitet och säkerhet.
263

 Detta kan ses som en sammanfattning av 

skyddsintressena och de omständigheter som ska beaktas vid grovt narkotikabrott kan sägas 

vara väl förenliga med en sådan uppfattning av lagens skyddsintressen.
264

 

 

Lagens skyddsintresse är viktigt ur den angreppsvinkeln att rättstillämparen enligt mig också 

bör ha i åtanke varför den lagregel som ska tillämpas faktiskt existerar. När man ställer en 

specifik lagregels skyddsintresse mot rättssystemets allmänna skyddsintresse blir 

diskussionen riktigt intressant. Rättssystemets allmänna skyddsintresse kan i detta fall utgöras 

av t.ex. att den enskilde ska vara fri från åtgärder från staten som kränker den enskildes 

grundläggande rättigheter. Detta om något borde motivera en domsskrivning där domstolen 

motiverar hur och varför den tillämpar reglerna på det sätt den gör. Den slutliga domen är 

allmänhetens möjlighet att kontrollera att domstolen ”gjort rätt”. Detta blir omöjligt om inte 

domstolens skäl för att döma som den gör framgår av domsskrivningen. De omständigheter 

och skäl som varit avgörande för en viss bedömning måste formuleras i ord för att kunna ge 

vägledning, eftersom både rubricering, straffmätning och påföljdsval består av komplicerade 

bedömningar och värderingar som förutsätter balanserade avvägningar.
265

 För att det ska 

finnas någon möjlighet att kontrollera deras ”riktighet” krävs det alltså att de också redovisas. 
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Som jag kommit in på tidigare så är det möjligt att de problem med rubricering och 

straffvärde vid narkotikabrott som HD nu försöker komma tillrätta med kanske inte utgör 

själva huvudproblemet utan är ett symptom på något underliggande. Desto mer jag sätter mig 

in i problematiken blir jag mer och mer övertygad om att huvudproblemet består i att 

domstolarna har svårt att tillämpa påföljdssystemet. Att det blir så tydligt just vid 

narkotikabrotten tror jag är en följd av att bedömningen varit så beroende ett enda rekvisit, 

d.v.s. mängdrekvisitet, som kan avgöras rent numerärt, till skillnad från andra brottstyper som 

inte har rekvisit som på samma sätt lämpar sig för att ställas upp i numerära tabeller. 
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