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Sammanfattning
Frågan huruvida en gärning skall kriminaliseras utgör straffrättens kärna. I
den här uppsatsen är avsikten att besvara frågan huruvida en kriminalisering
av eget bruk av narkotika är förnuftig eller inte. Då en konsumtion av
narkotika i de flesta fall föregås av ett innehav kommer även innehav av
narkotika för eget bruk behandlas.

Vid ett beslut om kriminalisering är det väsentligt att lagstiftaren har några
principer att följa. De principer som presenteras i uppsatsen visar att även
om de utvalda juristernas principer uttrycks olika är huvuddragen i dessa
gemensamma. Enligt min bedömning är slutsatsen den att endast gärningar
som orsakar en skada på ett skyddsvärt intresse och samtidigt är förkastliga
bör kriminaliseras. En viktig princip som också bör beaktas är att
kriminalisering är en primitiv form av social kontroll och bör därför endast
avse de mest förkastliga gärningarna och tillgripas endast i sista hand när
andra kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva.

Det är framförallt två skeden i narkotikapolitikens utveckling som direkt
tagit sikte på konsumtionen av narkotika. Lagändringen 1988 då själva
bruket av narkotika kriminaliserades och den straffskräpning som skedde år
1993, då fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan för eget bruk.
Det övergripande syftet med lagändringarna var att minska omfattningen av
narkotikamissbruk genom att för det första signalera ett kraftigt
avståndstagande mot all hantering av narkotika och för det andra ge polisen
ett redskap för att tidigare kunna upptäcka och beivra narkotikamissbruk. 

Den svenska narkotikapolitikens mål är ett narkotikafritt samhälle. I
uppsatsen konstateras att den svenska narkotikapolitiken inte varit förnuftig.
Konsumtion av narkotika kan inte anses uppfylla kraven för en gärning som
orsakar skada på ett skyddsvärt intresse och samtidigt är förkastligt. Inom
straffrätten finns dessutom en vedertagen princip som innebär att man inte
genom kriminalisering bör söka förhindra handlingar där man enbart
tillfogar sig själv skada. Det kan dock tänkas att man gör undantag från
denna princip. Detta kan gälla i fall där en person kan orsaka sig själv stor
skada och en kriminalisering medför en liten olägenhet för den enskilde. När
det gäller narkotika är olägenheten stor för den enskilde och undantaget kan
därför inte anses tillämpligt.

I uppsatsen utvärderas även vilka konsekvenser den svenska
narkotikapolitiken uppnått. Det fastställs att man inte har uppnått det som
man ville uppnå, det vill säga ett narkotikafritt samhälle. Enligt
undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
har resultaten istället visat på en markant ökning av narkotikabruk. Det
tillfälliga/experimentella bruket har fördubblats bland ungdomar sedan
1990-talet. En ökning av sådant bruk har även skett bland vuxna.



2

Utvecklingen av tungt missbruk har också ökat. Enligt BRÅ:s undersökning
från år 2000 fastställs att kriminaliseringen av eget bruk av narkotika samt
straffskärpningen av eget bruk inte haft någon avskräckande effekt på
ungdomars drogvanor och därmed heller inte minskat nyrekryteringen. Det
påpekas dock i undersökningen att det inte går att utesluta, att bruket hade
ökat ännu mer om inte denna lagstiftning kommit till stånd. 

Den svenska narkotikapolitiken och dess så kallade nolltolerans mot
narkotika leder vidare till att man motätter sig framgångsrika
behandlingsåtgärder som kan ge ”fel signaler”. Detta har gällt
metadonprogram, liksom de så kallade sprututbytesprogram. 

I många europeiska länder sker en avkriminalisering av narkotikabruket. En
alltmer humanitär syn på narkotikapolitiken förespråkas och alternativa
metoder för skademinskning som metadon och sprututbytesprogram
uppmuntras. Sverige bör enligt min mening följa denna utveckling.
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Förkortningar
ALU Andra lagutskottet
BRÅ Brottsförebyggande rådet
CAN Centralförbundet för alkohol- och

narkotikaupplysning
Ds Departementspromemoria
DsJu Departementspromemoria Justitiedepartementet
E.M.C.D.D.A. European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Addiction
E.C.N.N. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika

och narkotikamissbruk
HD Högsta domstolen
JuU Justitieutskottet
LSD Lysergic acid diethylamide
LVFS Läkemedelsverkets författningssamling 
NAD Nordiska nämnden för alkohol- och

drogforskning
NJA Nytt juridiskt arkiv
PCP Phencyclidine
Prop. Proposition
RÅ Riksåklagare
SFS Svensk författningssamling
SoU Socialutskottet
SOU Statens offentliga utredningar
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1 Inledning
Dövande och stimulerande medel har länge brukats och missbrukats i
världen. Kriminalisering av narkotika för eget bruk har varit ett centralt
spörsmål i den politiska debatten, inte bara i Sverige utan även
internationellt. Frågan huruvida en gärning skall kriminaliseras utgör
straffrättens kärna och det är därför betydelsefullt att kritiskt granska om ett
omdiskuterat straffbud är förnuftigt eller inte.

1.1 Frågeställning och syfte

Syftet med uppsatsen är att besvara frågan huruvida en kriminalisering av
eget bruk av narkotika är förnuftig eller inte. Då en konsumtion av narkotika
i de flesta fall föregås av ett innehav kommer även innehav av narkotika för
eget bruk behandlas.

Uppsatsen har även en andra dimension. Avsikten med denna är att generellt
avgöra vilka principer som bör gälla för kriminalisering. Vid bruk av
narkotika tillfogar den handlande sig själv skada. En central
diskussionspunkt är därför om det generellt sett är brottsligt att skada sig
själv. Uppsatsens över- och underrubrik är avsedd att spegla förhållande
mellan dessa två dimensionerna.  
  

1.2 Disposition

Uppsatsen är disponerad så att det inledningsvis redogörs för
narkotikabegreppet. Därefter behandlas några principer för kriminalisering
som presenterats av framstående nordiska jurister. Denna del är central för
besvarandet av uppsatsens frågeställningen då det för lagstiftaren torde vara
avgörande att tillämpa principer vid bestämmandet om en gärning skall
straffbeläggas. Nästföljande kapitel behandlar farmakologiska aspekter av
narkotika. Här redogörs för eventuella medicinska skador som olika
narkotika kan orsaka och som staten genom strafflagstiftning sökt skydda
den enskilde för. Avsikten med kapitlet ”Kriminalisering av eget bruk av
narkotika, de olika stegen” är att, förutom att ge en historisk tillbakablick,
beskriva den ideologiska bakgrunden till den svenska narkotikapolitiken. I
kapitlet om internationella konventioner redogörs för Sveriges
internationella åtagande vad gäller narkotikalagstiftningen. För att kunna
bedöma om den svenska narkotikalagstiftningen varit effektiv behandlas
även i ett separat kapitel vilka konsekvenser kriminaliseringen av eget bruk
fått i Sverige. Därefter görs en komparativ studie för att belysa hur andra
länder, framför allt nordiska men också övriga europeiska stater, hanterat
frågan om kriminalisering av eget bruk av narkotika. Det är vidare av värde,
vid bedömning om en kriminalisering är nödvändig, att beakta eventuella
alternativa metoder. Det är därför avsatt en kapitel i uppsatsen för detta
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ändamål. Många synpunkter både för och emot en mindre restriktiv
narkotikapolitik, har framförts i den narkotikapolitiska debatten. Det har
därför bedömts vara betydelsefullt att välja ut några synpunkter som kan
vara representativa för båda sidor och redogöra för dessa i uppsatsens
nästsista kapitel. I uppsatsens avslutande kapitel är avsikten att mot
bakgrund av redogjord fakta i tidigare kapitel besvara uppsatsens
huvudfrågan det vill säga, huruvida en kriminalisering av eget bruk av
narkotika samt innehav av narkotika för eget bruk är förnuftig eller inte. 

1.3 Metod och material

För att granska den lagstiftning som rör eget bruk av narkotika samt innehav
av narkotika för eget bruk används traditionell juridisk metod. Detta innebär
att resonemanget tar sin utgångspunkt i lagtext, förarbeten, doktrin samt
övriga rättskällor. Av stor vikt för uppsatsen är även litteratur som kritiskt
granskar narkotikalagstiftningen och strävar efter att ta upp olika
infallsvinklar och aspekter på kriminaliseringen. Rapporter från några
svenska myndigheter samt material hämtat från svenska och internationella
webbsidor har också inneburit betydelsefullt underlag för besvarandet av
uppsatsens frågeställning. Metoden i åttonde kapitlet går ut på att komparera
Sverige med andra europeiska rättssystem för att få perspektiv på den
svenska narkotikapolitiken. 

1.4 Avgränsningar

Av uppsatsen frågeställning framgår att utredningen endast omfattar den
befattning med narkotika som kan sägas utgöra eget bruk eller innehav för
eget bruk. I uppsatsen koncentreras främst på svenska förhållanden även om
vissa komparationer med nordiska samt andra europeiska rättssystem görs.
Under kapitlet ”Principer för kriminalisering” presenteras av utrymmesskäl
endast några författares principer för kriminalisering. De mest vedertagna
principerna torde dock inbegripas. I uppsatsens tionde kapitel redogörs för
några synpunkter om kriminalisering av eget bruk av narkotika. Av rubriken
framgår att det endast är en del åsikter som framförs. Avsikten är att de mest
representativa synpunkterna både för och emot en kriminalisering ska
komma till uttryck.                                  
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2 Narkotikabegreppet
Vid kriminalisering av narkotika utgår man dels från vilka ämnen som skall
betraktas som narkotika, dels från vilka gärningar som skall bedömas som
straffbara på narkotikaområdet. I narkotikadebatten har det oftast fokuserat
på den sistnämnda delen av narkotikakriminaliseringen. Frågan om vad som
definieras som narkotika har sannolikt inte känts lika angelägen. Trots det är
det av stor vikt vilka ämnen som skall betraktas som narkotika. Kan inte ett
ämne klassificeras som narkotika enligt narkotikastrafflagen är det också
utan mening hur många gärningar som anses straffbara och hur hög
straffsatsen är. En definition av narkotika bör därför vara klar och tydlig,
inte minst av rättssäkerhetsskäl.1

Ordet narkotika kan härledas från grekiskans narké, sömn, och narkoun,
göra inaktiv, avtrubbad eller okänslig. Sådana effekter har exempelvis
opium och morfin. Däremot är amfetamin och andra centralstimulerande
medel sedan länge narkotikaklassificerande, liksom hallucinogener som till
exempel LSD, trots att inget av dem är narkotiskt verksamt enligt den
ursprungliga betydelsen. ”Narkotika” är således numera främst ett juridiskt
begrepp.2

Vad som avses med narkotika enligt svensk rätt och vilka ämnen det gäller
anges i 8 § narkotikastrafflagen. Där sägs att med narkotika menas
läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper
eller euforiserande effekter eller ämnen  som med lätthet kan omvandlas till
varor med sådana egenskaper eller effekter. En ytterligare förutsättning är att
det är fråga om medel som på den nämnda grunden är föremål för kontroll
enligt en internationell överenskommelse som Sverige biträtt eller av
regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt
narkotikastrafflagen. De sistnämnda villkoren medför att man i
rättstillämpningen inte behöver ta ställning till frågan om ett ämne har de
egenskaper som karakteriserar narkotika. Samtliga de droger som enligt 8 §
narkotikastrafflagen utgör narkotika finnas i Läkemedelsverkets
förteckningar av narkotika, LVFS 1998:12.

I april 1999 ersattes begreppet ”starkt vanebildande” med ”euforiserande
effekter eller beroendeframkallande egenskaper”.3 Anledningen till
ändringen var att man menade att det tidigare begreppet föranledde att nya
ämnen på narkotikamarknaden under en övergångstid kunde falla utanför
narkotikalagstiftningens tillämpningsområde. En ersättning av ”starkt
vanebildande” med ”beroendeframkallande” innebar inte någon egentlig
skillnad i betydelse, utan det var främst med tillägget ”euforiserande

                                                
1 Sävås S, Restriktiv och liberal narkotikapolitik- en jämförelse mellan Sverige och
Danmark, examensarbete vid Lunds universitet vt 1999, s 15.
2 Ds 1997:70 s 47 f.
3 SFS 1999:43.
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effekter” som man syftade fånga upp ämnen som enligt den gamla
definitionen skulle ha fallit utanför lagens tillämpningsområde. Eftersom en
drogs euforiserande effekter kan fastställas innan det kan klarläggas att den
är beroendeframkallande, menade man att det nya begreppet skulle medföra
att fler droger skulle omfattas av narkotikalagstiftningen.4

                                                
4 Ds 1997:70 s 99 och s 107 ff.
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3 Principer för kriminalisering
Kriminalisering, det vill säga att belägga vissa gärningar med straff innebär
ett politiskt beslut. Naturen känner inga brottslingar; samhället väljer dem
och valet kan bli mycket olika i olika kulturer. För att kunna avgöra om
kriminalisering är en lämplig åtgärd för en viss handling är det nödvändigt
att se på några av de teorier som behandlar kriminaliseringens syften och
principer.5

3.1 Principer enligt Nils Jareborg

Nils Jareborg, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, har presenterat
en teori om kriminaliseringens syften och principer som skall redogöras för
nedan. 

3.1.1 Kriminaliseringens syfte

Kriminaliseringens syfte är enligt Jareborg att staten genom social kontroll
kan förmå samhällsmedborgarna att företa respektive avstå från handlingar.
Kriminalisering är en bland många olika former av social kontroll. Inte
sällan betonas att kriminalisering bör utgöra den sista utvägen att komma
tillrätta med ett problem, eftersom straff är en kraftig och relativt primitiv
samhällsreaktion. I praktiken, menar Jareborg, tar man gärna till
kriminalisering i första hand, i vart fall när straffet bestäms till böter,
eftersom en sådan åtgärd i regel kräver jämförelsevis lite insats från
myndigheternas sida och således är bekvämare och billigare än de flesta
andra former för social kontroll.6 

Enligt Jareborg kan huvudsyftet med kriminalisering vara att bidra till att
avskräcka människor från visst beteende. Existensen av lagens straffhot
skall påverka människors handlande i önskvärd riktning. Risken att drabbas
av straff skall verka som ett handlingsskäl och motverka de skäl den
enskilde har att handla på ett för andra eller samhället skadligt sätt. Att ett
straffhot ändå är ineffektivt kan beror på många saker enligt Jareborg.
Medborgarnas okunnighet om vad de är skyldiga att göra, låg upptäcktsrisk
och begränsade resurser för polisiära insatser är några faktorer som nämns.7 

Straffhotets existens har vidare en moralbildande och vanebildande inverkan
på medborgarna. Jareborg menar att normer rörande vad som är förkastligt
”internaliseras”, blir privata, främst genom familj, skola och
arbetsgemenskap. Denna internalisering är av särskild betydelse, eftersom
det är relativt sällsynt att man noggrant överväger skäl för och emot en
handling innan man företar den. Även om kriminaliseringens moral- och

                                                
5 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 45.
6 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 45 f.
7 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 47.
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vanebildande verkan är viktig kan den knappast uppföras som ett huvudsyfte
med kriminaliseringen, påpekar Jareborg. Det finns för detta ändamål
åtskilligt bättre metoder än straffhot att använda. Det går emellertid att
förena moral- och vanebildning med allmän avskräckning som huvudsyfte,
om en kriminalisering sägs ha ett allmänpreventivt syfte.8

Därutöver betonar Jareborg kriminaliseringens expressiva funktion eller
symbolfunktion. Genom att kriminalisera en gärning utpekas den som
socialt förkastlig. Det finns inget påtagligare sätt för statsmakten att tala om
för folk, att vissa handlingssätt inte är förenliga med en önskvärd social
ordning, än att lägga ut det rättsliga mönstret brott-straff. Inte heller
symbolfunktionen duger emellertid till att ensam motivera utnyttjandet av
kriminalisering.9

3.1.2 Skyddsintressen 

Avsikten med kriminalisering är sammanfattningsvis enligt Jareborg att
påverka medborgarnas beteende. Men det måste finnas en anledning att
använda denna metod, ett behov för regleringen. Så är fallet om det finns
något värde eller intresse som det finns anledning att skydda. De värden och
intressen som skyddas av strafflagstiftningen kallas skyddsintressen eller
skyddsobjekt. Uppenbara exempel på sådana är liv, frihet och hälsa.10

Även om det finns ett intresse som är värt att skydda är det inte givet att det
bör skyddas genom kriminalisering. Erforderligt skydd kan ofta beredas på
annat sätt exempelvis genom kontrollåtgärder av skilda slag samt genom
upplysning. Enligt Jareborg måste således en presumtion om att en viss
gärningstyp inte skall klassificeras som brott vederläggas. Som huvudprincip
för avgörandet när en gärningstyp är straffvärd, det vill säga att det finns
goda skäl att belägga den med straff, gäller att kriminaliseringen bör avse
särskilt skyddsvärda intressen.11

Vid avgörandet av om en gärningstyp bör beläggas med straff är också att
beakta att en kriminalisering bör vara någorlunda effektiv. Det bör därmed
även avgöras om skyddsintresset verkligen skyddas med en
kriminalisering.12

3.1.3 När kriminalisering bör ske

En viktig princip är att kriminalisering bör avse de mest förkastliga
gärningarna och annars tillgripas endast i sista hand när andra
kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva. Det kan vidare påtalas att man
                                                
8 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 47 f.
9 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 48.
10 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 51.
11 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 52.
12 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 52.
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genom ett straffhot främst bör söka förhindra sådant som rimligen kan kallas
för skada på ett skyddsvärt intresse. Därmed avses exempelvis skada som
drabbar annan individ. I princip bör man inte genom kriminalisering söka
förhindra de fall då en individ enbart tillfogar sig själv skada. Det kan dock
finnas goda skäl för undantag från den skisserade principen som kan
motiveras med exempelvis effektivitetsavgöranden. Vinsterna med en
kriminalisering vägs då mot kostnaderna för kontroll. Om det är möjligt att
med ett relativt lindrigt tvång få människor att mycket effektivt sänka
riskerna för allvarlig skada kan ett ingripande med straffhot framstå som
motiverat, menar Jareborg.13 

3.2 Principer enligt Erland Aspelin

Erland Aspelin, hovrättslagman och dubbel hedersdoktor14 vid Lunds
universitet, har i en festskrift till Nils Jareborg15 uttalat sig om sin teori för
kriminalisering. Aspelin menar att brottskategorin bör vara strikt begränsad
till beteenden som förbinds med skadlighet eller med kränkning av
individers, gruppers eller kollektiva intressen. Det bör också förutsättas att
en gärning konstituerar brott då den når upp till en viss ”förkastlighet” eller
moraliskt ogillande. Många beteenden i samhällslivet kan av folk i
allmänhet uppfattas som stötande eller stridande mot den ordning som gäller
för samhället men måste likväl tolereras därför att de skador som åsamkas
eller intressen som berörs inte är tillräckligt skyddsvärda.16 Denna teori
tycks stämma väl överens med den som Jareborg förespråkar. 

3.3 Principer enligt Svein Slettan

Svein Slettan var lektor i straffrätt vid universitetet i Oslo och skrev i ovan
nämnda festskrift till Nils Jareborg om principer för kriminalisering. Ett
grundvillkor för kriminalisering bör enligt Slettan vara att handlingen är
straffvärdig. Straffvärdighet är enligt Slettan ett komplicerat och mångsidigt
begrepp. Det som i huvudsak menas med straffvärdighet är att en handling
är klandervärdig samtidigt som den är skadlig för andra eller för samhället.17

Det är inte straffvärdigt att skada sig själv, förklarar Slettan, förutsatt att
personen därvid inte skadar andra. Det kan hävdas att en person som skadar
sig själv alltid orsakar samhället skador genom de kostnader som uppstår på
grund av skadan. En alkoholist eller en narkotikamissbrukare kan på så sätt
representera en räkning för samhället. Detta påstående bemöter Slettan med
att rätten över det egna livet inte kan beräknas i kronor och öre. Det kan
                                                
13 Jareborg N, Allmän kriminalrätt, 2001, s 53 f.
14 Erland Aspelin är hedersdoktor vid juridiska fakulteten samt medicinska fakulteten.
15 Aspelin E, Kriminaliseringens gränser, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils
Jareborg, 2002, s 45-57.
16 Aspelin E, Kriminaliseringens gränser, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils
Jareborg, 2002, s 55.
17 Slettan S, Hva bor straffes?, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002,
s 569 f. 
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vidare påstås att den som skadar sig själv orsakar en smittoverkning av det
dåliga exemplet. Detta besvarar Slettan med två frågeställningar som
markerar hans ståndpunkt. Måste alla självdestruktiva handlingar som kan
ha smittoverkningar nödvändigtvis bekämpas med kriminalisering? Är dessa
handlingar verkligen straffvärda?18

Slettan menar vidare att straffvärdigheten är ett nödvändig men inte
tillräcklig villkor för att en handling skall kunna kriminaliseras. Det finns
andra begränsande faktorer som avgör om en handling bör kriminaliseras.
Fyra frågeställningar är centrala för detta avgörande.19 

Den första frågeställningen är om kriminaliseringen kan medföra oönskade
sidoverkningar som uppväger fördelarna med densamma. Den kanske
viktigaste negativa effekten är enligt Slettan, att en överkriminalisering
minskar respekten för straffrätten. Vid införande av varje straffbud måste
man ha detta i minnet. Bruk av straff kan vidare slå skevt och skada de
svagaste medborgarna och föra dem ytterligare utanför samhället. Här tar
Slettan den norska narkotikapolitiken som exempel. Den norska
narkotikapolitiken går precis som den svenska under parollen ”ett
narkotikafritt samhälle”. Medlet har även i Norge varit kriminalisering.
Slettan menar att långtkomna missbrukare behöver hjälp, inte straff.
Kriminalisering kan också verka mot sitt syfte. Den verksamhet lagstiftaren
söker att förhindra kan komma att fortsätta i mer dolda och farligare former.
Ett förbud kan vidare ge grogrund till ny och mer omfattande brottslighet.
Här nämner Slettan brännvinsförbudet efter första världskriget i bland annat
Norge och USA. Detta förbud ledde till ökad kriminalitet kopplat till
förbudet i form av smuggling, hembränning och korruption. I USA
expanderade maffian och den organiserade brottsligheten. Slettan menar att
dagens narkotikapolitik har en liknande olycklig kedjereaktion.
Kriminalisering av narkotika skapar brottslingar. Dessa tvingas att begå
vinningsbrott, såsom prostitution för att kunna betala droger. Drogerna  är
dyra för att de är illegala, vilket leder till att den organiserade verksamheten
kring narkotikahandeln blomstrar.20

Den andra frågeställningen som enligt Slettan bör beaktas vid
kriminalisering är om straffbudet kan kontrolleras och uppfyllas utan att
andra viktigare intressen kränks. Slettan nämner rätten till skydd för privat-
och familjeliv och rätten till frihet som exempel. Att göra undantag från
kontrollen och låta straffbudet ha en signaleffekt är enligt Slettan inte

                                                
18 Slettan S, Hva bor straffes?, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002,
s 573.
19 Slettan S, Hva bor straffes?, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002,
s 570.
20 Slettan S, Hva bor straffes?, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002,
s 575 ff.
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aktuellt. Symboliska straffbud är ett missbruk av straffrätten. Dessutom är
det ofta kontrollen som gör att straffbudet blir verkningsfullt.21

Den tredje frågeställning som bör beaktas vid kriminalisering är om en
överbelastad straffrättsapparat skall användas för det ifrågavarande
ändamålet. Slettan förklarar att om straffrättsapparaten får för många
uppgifter klarar den inte av den allvarligaste brottsligheten. Detta innebär att
det inte bör kriminaliseras mer än att myndigheterna kan hantera det som är
graverande.22

Den slutliga frågeställningen som enligt Slettan bör beaktas vid
kriminalisering är om huvudföremålet kan nås med alternativa metoder. De
finns olika metoder som kan användas för att förmå människor att handla på
ett önskvärt sätt. Enligt Slettan bör man välja andra metoder än straff om
dessa kan vara mer eller lika verkningsfulla som kriminalisering.
Kriminalisering bör endast ske för handlingar som är så allvarliga att de bör
markeras med ett straffbud. På detta sätt bevaras respekten för straff
eftersom straffrätten inte blir utnyttjad och straffrättsapparaten får färre
uppgifter.23

3.4 Av riksdagen antagna principer

De principer för kriminalisering som är antagna av riksdagen stämmer i
huvudsak överens med dem som Jareborg presenterar. I proposition
1994/95:23 om ett effektivare brottmålsförfarande gjorde regeringen också
den bedömningen att kriminalisering som en metod för att söka hindra
överträdelse av olika normer i samhället bör användas med försiktighet.
Rättsväsendet bör inte belastas med sådant som har ringa eller inget
straffvärde. Vidare påpekas det att kriminalisering inte är det enda och heller
inte alltid det mest effektiva medlet för att motverka oönskade beteenden.
Det allmännas resurser bör enligt propositionen, koncentreras på sådana
förfaranden som kan föranleda påtaglig skada eller fara och som inte kan
bemötas på annat sätt.24

Avslutningsvis anfördes i propositionen att för att en kriminalisering skall
framstå som befogad måste vissa faktorer föreligga. Dessa faktorer var att
ett beteende kunde föranleda påtaglig skada eller fara, att alternativa
sanktioner inte stod till buds, inte var rationella eller skulle kräva
oproportionerligt höga kostnader, att straffsanktion krävdes med hänsyn till
gärningens allvar, att straffsanktionen skulle utgöra ett effektivt medel för
att motverka det icke önskvärda beteendet och slutligen att rättsväsendet

                                                
21 Slettan, Hva bor straffes?, i Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002, s
578 f.
22 Slettan, Hva bor straffes?, Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002, s 579.
23 Slettan, Hva bor straffes?, Flores juris et legum. Festskrift till Nils Jareborg, 2002, s 580.
24 Prop 1994/95:23 s 52 ff.
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skulle ha resurser att klara av den eventuella ytterligare belastning som
kriminalisering innebär.25

Vid behandling i justitieutskottets betänkande instämde utskottet i princip i
de uttalande som gjorts i propositionen om att kriminalisering som en metod
för att söka hindra överträdelse av olika normer i samhället bör användas
med försiktighet.26

                                                
25 Prop 1994/95:23 s 52 ff.
26 JuU bet 1994/95:02 s 6 f.
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4 Farmakologiska aspekter av
narkotika
Narkotika har som tidigare nämnts, blivit ett juridiskt begrepp, som saknar
medicinsk innebörd. De ämnen och produkter som klassificeras som
narkotika har varierande egenskaper. Uppgifter om hur farliga olika typer av
narkotika är varierar betydligt. Här nedan presenteras främst information
från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Det bör inledningsvis anmärkas att effekten av en drog beror på mängden
och sättet den intas på. Tidigare erfarenheter av drogen spelar in, liksom den
stämning man befinner sig i vid själva intaget. Effekten av drogen påverkas
vidare om den tas i kombination med alkohol eller annan narkotika.27

4.1 Amfetamin och kokain

Amfetamin och kokain är centralstimulerande medel som påverkar det
centrala nervsystemet. Mindre doser amfetamin och kokain framkallar ett
rus, som ger känslor av ökad energi, förstärkt vakenhet och en ökad
sinnesmedvetenhet. Kokainruset varar i upp till 40 minuter medan
amfetaminruset varar i flera timmar. Mindre doser kan också innebära sämre
aptit, ökad andnings- och hjärtverksamhet, förhöjt blodtryck samt en
utvidgning av pupillerna. Större doser amfetamin och kokain kan medföra
torr mun, feber, svettning, huvudvärk, otydlig syn och yrsel. Andra fysiska
symptom är högre hjärtverksamhet, snabbare andning, högre
kroppstemperatur, svettning och blekhet. Mycket höga doser amfetamin och
kokain kan orsaka rodnad, blekhet, mycket snabb eller oregelbunden
hjärtverksamhet, darrningar, bristande koordination och kollaps. Även
dödsfall har inträffat. 

De psykiska effekter som uppnås efter en kort tids användning av amfetamin
och kokain är känslor av ökad livlighet och energi, minskad trötthet samt en
känsla av välbefinnande. Dessa känslor ersätts dock efter några dagars eller
veckors missbruk av utbrändhet och abstinens.
Långtidseffekterna uppträder efter upprepat bruk under lång tid.
Många av de fysiska effekterna av långvarigt missbruk är desamma som de
som uppkommer efter en kort användningstid, till exempel aptit- och
viktförlust. På grund av att amfetamin och kokain undertrycker hunger, äter
vanligen kroniska missbrukare inte tillräckligt och utvecklar därför olika
sjukdomar, som har samband med vitaminbrist och undernäring. Inte sällan
påverkas balans och kroppsrörelser innebärande exempelvis stereotypt
sysslande och pillande med något är vanligt. Hos kroniska missbrukare av
                                                
27 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Amfetamin och kokain,
 http://www.can.se, 030325.
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amfetamin och kokain ersätts ruset gradvis av rastlöshet, extrem retlighet,
sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer och
vanföreställningar, till exempel att insekter och maskar kryper under huden.

Effekten av en intravenös injektion av amfetamin och kokain är kortvarig,
av kokainsniffning ännu kortare. Därför krävs täta doser för att behålla ruset.
Regelbunden användning av amfetamin ökar toleransen28, i kombination
med ett psykiskt beroende.29 Tolerans och fysiskt beroende30 av kokain
anses dock i allmänhet inte uppträda. Däremot ett starkt, tvångsmässigt,
psykiskt behov. 31

4.2  Cannabis

Hasch och marijuana kommer från växten Cannabis Sativa. I cannabis finns
kemiska ämnen, cannabinoider, som framkallar berusning. De vanligaste,
och vetenskapligt belagda, negativa ruseffekterna av cannabis är ångest,
olust, panikkänslor och förföljelsemani, speciellt bland nybörjaranvändare.
Ytterligare effekter är försämrad tankeförmåga under berusningsperioden.
Vid långvarigt dagligt bruk av cannabis uppstår skador i andningsorganen
och sårbara individer löper en sex gånger högre risk att få psykotiska
symtom. Livmoderkakan utvecklas till reservoar för cannabis vilket leder till
en ökad risk för barnet att födas underviktiga och drabbas av motoriska
störningar. 

Cannabinoiderna försämrar individens förmåga att utnyttja sin intellektuella
kapacitet och förmågan att reflektera över sig själv, vilket bland annat
medför att den psykiska mognaden hos ungdomar går långsammare. Denna
störning anses långt farligare än risken för kroppsliga komplikationer.
Cannabis försämrar vidare korttidsminnet och förmågan till logiskt
tänkande. De som i åratal har missbrukat cannabis blir avtrubbade och
passiva, får inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Det misstänks även
att cannabis kan vara en faktor vid utveckling av allvarliga
förvirringsstillstånd. Vidare kan cannabis påverka hormonbalansen både hos
män och kvinnor. Då cannabis innehåller stora mängder tjära löper
missbrukarna en ökad risk att få lungcancer, kronisk bronkit och andra
lungsjukdomar. 

Om cannabis används regelbundet ökar toleransen. Cannabismissbruk kan

                                                
28 Tolerans innebär att man behöver öka dosen för att uppnå samma effekt som tidigare.
29 Ett psykiskt beroende uppstår när själva drogen blir det centrala i en persons tankar,
känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.
30 Ett fysiskt beroende är ett tillstånd där kroppen har anpassat sig till drogen och
abstinenssymptom uppträder om man plötsligt slutar använda den.
31 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Amfetamin och kokain,
 http://www.can.se, 030325.
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leda till såväl fysiskt som psykiskt beroende. Det fysiska beroendet anses
dock inte särskilt uttalat och de kroppsliga abstinenssymptomen är vaga.32

4.3 Ecstasy

Ecstasy är det vanligaste namnet på den drog som kemiskt går under
beteckningen, 3,4-metylendioximetamfetamin, MDMA. Ecstasy, liksom den
kemiskt besläktade drogen MDA (love drug), anses ge rusupplevelser som
inte finns hos övriga droger.

De negativa korttidseffekter som kan orsakas av ecstasy är psykisk
överstimulering följd av trötthet, sömnsvårigheter, depression, ångest och
tillfälliga psykoser. Av de fysiska effekterna märks bland annat
pupillvidgning, muntorrhet, ofrivilliga käkrörelser, darrningar, svettningar
och kramp, särskilt i käkarna. Kroppstemperaturen förhöjs också påtagligt,
vilket kan leda till kollapser, värmeslag och dödsfall. Vid högre doser kan
hjärtklappning och högt blodtryck uppträda. Mycket allvarliga tillstånd med
hög feber, blödningar och njursvikt har inträffat.

Ecstasy kan medföra hallucinogena effekter vid högre doser. Syn- och
hörselupplevelser förändras starkt. Ansikten och kända föremål förvrids och
får skrämmande proportioner, lysande föremål tycks röra sig framför en. I
samband med "maratondans" på så kallade rave-fester förstärks effekten.
Dödsfall har inträffat i sådana sammanhang.

Sannolikt kvarstår flera av de beskrivna effekterna under lång tid hos de
flesta missbrukare. Med erfarenhet av djurförsök har man börjat misstänka
att de svårare psykiska följderna av ecstasymissbruk hänger samman med att
preparatet åstadkommer störningar i hjärnans signalsubstanssystem.

Ett vanligt mönster vid ecstasyanvändning är att rusupplevelsen är mycket
intensiv de första gångerna man använder drogen. En viss toleranseffekt hos
drogen gör att doserna kan behöva höjas efterhand av den som använder
drogen ofta. En avmattning inträder emellertid relativt snabbt och ruset blir
mindre uttalat och ger till och med upphov till negativa känslor. Följden kan
bli att man antingen slutar använda droger, eller går över till andra preparat.
Kliniska erfarenheter talar inte för ett tvångsmässigt regelbundet missbruk.33

4.4 Heroin och andra opiater

Opium är intorkad mjölksaft som utvinnes från frökapslarna på
opievallmon, Papaver somniferum. Av detta råopium kan man framställa

                                                
32 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Cannabis,
 http://www.can.se, 030325.
33 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Ecstasy,
 http://www.can.se, 030325.
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morfin och ur morfinet, heroin och kodein. Opiater har sedan lång tid
använts både som läkemedel och berusningsmedel och har visats vara så till
vida ogiftiga, att en människa kan missbruka dem i stora doser varje dag i
hela livet utan att drabbas av några bestående skador i några kroppsliga
organ.34

Opiater ger en kortvarig stimulans och hämmar därefter aktiviteten i det
centrala nervsystemet. Dödsfall kan inträffa på grund av allvarligt nedsatt
andningsförmåga och hjärtstillestånd. Vid överdoser hämmas andningen
alltmer. Vid mycket stora doser kan personen inte väckas upp, pupillerna är
sammandragna, huden är kall, fuktig och blåaktig.

En viktig riskfaktor är själva injiceringstekniken. Åtskilliga
heroinmissbrukare har smittats med gulsot och hiv på grund av att man delat
sprutor med andra missbrukare En felaktig injiceringsteknik kan också ge
upphov till infektioner i hjärtvävnaden, leversjukdomar och stelkramp.

En effekt av längre tids heroinmissbruk är att missbrukaren underlåter att
behandla många kroppsliga symptom, såsom tandvärk, inflammationer och
infektioner, eftersom de döljs av heroinets smärtstillande effekter.
Självmord på grund av depressioner, som framkallats av missbruket, är en
vanlig dödsorsak vid långvarigt missbruk av heroin och andra
morfinpreparat.

Vid regelbunden användning av opiater ökar toleransen snabbt och större
doser krävs för samma effekt. Opiatmissbruk leder till såväl fysiskt som
psykiskt beroende.35

4.5 LSD

LSD, meskalin, psilocybin och PCP är narkotika som kallas hallucinogener.
De ger speciella effekter som liknar vissa psykotiska fenomen. De förvrider
sinnesintrycken och framkallar hallucinationer.

LSD och PCP är verksamma även i mycket små doser och kan leda till
psykisk upplösning som yttrar sig som ett förvirringstillstånd. Preparaten har
kraftiga effekter på psyket. Hjärnan påverkas av LSD så att tanke- och
uppfattningsförmågan förändras. De fysiska symptomen hos missbrukaren är
förstorade pupiller, illamående, rodnad, ökat blodtryck och hjärtverksamhet,
darrningar, svaghet, yrsel och frossbrytningar. Minst 3-4 dagar är
nödvändiga för fullständig återhämtning. PCP påverkar hjärnan på ett mer
komplicerat sätt än LSD. Man blir likgiltig för alla fysiska förnimmelser och
känner ingen smärta. Missbrukarna blir också starkt upprörda och uppför sig
                                                
34 Bejerot N, Narkotika: Farmakologiska aspekter, i Narkotika og Kontrolpolitik,
seminarrapport 1985, s 43.
35 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Heroin och andra opiater,
 http://www.can.se, 030325.
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irrationellt och konstigt när de återhämtar sig från bedövningen. Under
själva ruset blir missbrukaren förvirrad och våldsam. Vid höga doser kan
missbrukaren försjunka i koma.

De effekter som kan utlösas efter upprepat bruk under lång tid av LSD är
framförallt psykoser, på grund av den akuta förgiftningen, svåra
depressioner och förändrad uppfattningsförmåga. LSD-psykosen kan också
åtföljas av en svår depression med självmordsrisk.
 
Efter några dagars användning av LSD ökar toleransen och det krävs en
högre dos för att få effekt. Fysiskt beroende av LSD är inte känt. Däremot
ger drogen troligen ett psykiskt beroende.36

4.6 En jämförelse mellan å ena sidan narkotika
och å andra sidan alkohol och tobak

Det finns undersökningar som visat att cannabis är mindre skadligt än
sådana doger och rusmedel som godkänns av samhället. Vissa medicinska
jämförelser mellan cannabis och alkohol som beaktat de negativa
verkningarna av bruk konkluderar att cannabis orsakar mindre skador än
alkohol vad gäller organskador, akut giftighet, fosterskador och
aggressionsframkallande verkningar.37

Hjärnskador är relativt vanliga hos människor som druckit stora mängder
alkohol under många år i följd. Balanssvårigheter och nedsatt förmåga att
samordna muskelrörelser kan uppträda. Alkohol ger ofta magkatarrer med
smärtor och kräkningar. Också magsår är relativt vanligt.

Levern är det organ i kroppen som ser till att alkoholen förbränns och
försvinner ur kroppen. Redan efter några dagars alkoholdrickande kan
levern bli svullen och öm. Cellerna skadas och fungerar sämre.
Risken för benbrott ökar då benstommen blir skörare. Nervsystemet kan
drabbas vilket ger smärtor, känselbortfall och förlamningar. I samband med
leverskador kan man få åderbråck i nedre delen av matstrupen med
livshotande blödningar som följd. Regelbundet alkoholdrickande skadar
hjärtmuskeln med hjärtsvikt som följd.

Konsumtion av alkohol leder till att bukspottskörteln drabbas av
inflammationer, med svåra buksmärtor och försämrad förmåga att
tillgodogöra sig födan som följd. Det föreligger även en risk för en form av
diabetes. Alkohol leder vidare till hormonpåverkan och störd sexuell

                                                
36 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, LSD,
 http://www.can.se, 030325.
37 Ege P, Narkotika set i relation til psykofarmaka og alkohol, i Narkotika og
Kontrolpolitik, seminarrapport, 1985, s 45.
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funktion samt kan orsaka en särskild sjukdom, myopati, som medför att hela
muskler kan förstöras. 

Vid alkoholförtäring i stora mängder under en längre tid utvecklas ett
beroende som gör att det blir svårare att kontrollera alkoholkonsumtionen.38 

Tobak innehåller nikotin som är en beroendeframkallande drog.
Tobaksrökning är en av de viktigaste orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar.
Epidemiologiska studier visar genomgående att ju mer man röker, desto
större är risken för kranskärlssjukdom. Rökning minskar också
blodplättarnas (trombocyternas) överlevnad och ökar deras tendens till
hopklumpning.

Risken för lungcancer ökar linjärt med den tobaksmängd som röks dagligen
och risken ökar med antalet år av regelbunden rökning. Tjärhalten i tobaken
har ett direkt samband med risken för lungcancer. Tobaksrökning är den
vanligaste orsaken till cancer i struphuvudet och en viktig orsak till cancer i
munhåla, svalg och matstrupe.

Ett stort antal studier har även visat på sambandet mellan passiv rökning och
lungcancer, riskökningen för hjärtkärlsjukdom.39

Tobaken ger årligen upphov till ca 9000 dödsfall i Sverige. Motsvarande
siffra för alkoholen är bortåt 6000 personer varje år i landet. Ungefär 300
personer dör på grund av narkotikamissbruk årligen i Sverige.40 Douglas N.
Husak redogör för skadeverkningar av å ena sidan bruk av illegal narkotika
och å andra sidan tobak och alkohol. Husak redogörelse gäller för
situationen i USA men resonemanget torde även vara tillämpligt i den
svenska narkotikapolitiska diskussionen. Husak menar att det inte finns
någon korrelation mellan att en drog är kriminaliserad och sannolikheten för
att drogen leder till dödsfall. Nikotinet som finns i tobak orsakar väsentligt
mycket mer dödsfall än alla andra droger, både legala och illegala,
tillsammans. Den nästhögsta dödsiffran står alkohol för. Dessa siffror kan
tyckas vara mindre alarmerande om det beaktas att det är långt fler som
brukar nikotin och alkohol jämfört med illegala droger. Husak förklarar att
även då dödstalen uttrycks i antal döda per användare visar det sig att
nikotin är den betydligt dödligaste drogen. Ungefär 25% av alla ungdomar
som röker ett paket cigaretter om dagen förlorar i genomsnitt tio till femton
år av sina liv. Motsvarande siffror för illegala droger framstår som lindriga,
men det får då beaktas att uppgifterna om illegala drogers långtidseffekter är
mindre tillförlitliga. Det fanns 1992 inga kända dödsfall i USA orsakade av

                                                
38 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Alkohol,
 http://www.can.se, 030325.
39 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Tobak,
 http://www.can.se, 030325.
40 Rådgivningsbyrån, Psykiatriskt Centrum, Verksamhetsområde Resurs Lunds Universitetssjukhus,
http://www.droginfo.com/droger-.htm 030503.
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marijuana, trots att drogen då använts av 51 miljoner invånare sedan femton
år tillbaka. 41

Husak menar avslutningsvis att bruk av illegala droger inte är en
extraordinär farlig aktivitet. Husak jämför kokainmissbrukare med antalet
amerikaner som dog i motorcykelolyckor 1987 och konstaterar att
dödligheten är högre bland motorcykelförare trots att dessa till antal är färre
än kokainmissbrukare. Riskerna med tillfälligt bruk av narkotika kan i grova
drag jämföras med riskerna vid bergsklättring. Vidare hävdar Husak att
illegala droger troligtvis är långt mindre riskfyllda än boxning och
bilracing.42 

                                                
41 Husak D, Drugs and Rights, Cambridge 1992, referat ur Träskman P O, Dragens ägg-
Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D, Varning för straff. Om vådan av den
nyttiga straffrätten, 1995, s 151.
42 Husak D, Drugs and Rights, Cambridge 1992, referat ur Träskman P O, Dragens ägg-
Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D, Varning för straff. Om vådan av den
nyttiga straffrätten, 1995, s 152.
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5 Kriminalisering av eget bruk
av narkotika, de olika stegen

5.1 1968 Första narkotikastrafflagen

Den första svenska narkotikastrafflagen43 hade två huvudsyften. För det
första skulle den betona allvaret med narkotikamissbruket och klargöra att
det var ett oönskat problem som samhället borde ägna betydande resurser åt.
För det andra avsåg lagen att skilja mellan försäljare å ena sidan och
missbrukare å den andra sidan. Missbrukarna skulle inte drabbas av den nya
lagen utan tanken var att minska tillgången på narkotika.44

I förarbetena45 till narkotikastrafflagen från 1968 uppmärksammas
problematiken kring kriminalisering av innehav av narkotika för eget bruk.
Sverige hade ratificerat FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961.
Enligt den svenska tolkningen av denna skulle innehav av narkotika, varmed
då åsyftades endast de av konventionen omfattade medlen, utan vederbörligt
bemyndigande inte vara tillåten och utgöra ett brott. Härav följde att Sverige
genom sin anslutning till konventionen ansåg sig vara förpliktade att
kriminalisera olovligt innehav, även ringa sådant.46 

Mot en kriminalisering av innehav av narkotika anfördes att bestämmelsen
skulle inverka negativt på vårdmotivationen på så sätt att en missbrukare
skulle dra sig för att söka vård av rädsla för påföljd i anledning av innehavet.
Häremot anfördes dels att några belägg för en sådan inverkan veterligen inte
framkommit, och dels att missbrukare som vänder sig till läkare har
anledning att lita på dennes tystnadsplikt. För kriminalisering torde enligt
propositionen tala såväl grundsynen i konventionen som de allt intensivare
ansträngningar att komma åt de allvarliga illegala förfarandena på området.
Från polis- och åklagarhåll betonades att man från en ”innehavare” kunde
komma fram till de personer man mest önskade nå, nämligen storförsäljarna.
En inskränkning av möjligheterna att närmare undersöka innehavaren skulle
leda till minskade möjligheter att skaffa bevis mot langarna, menade man.
Det allmänna önskemålet att straffbestämmelsen inte skulle tillämpas på
rena bagatellfall torde, kunna tillmötesgås genom åtalsunderlåtelse.47 Vidare
anförde departementschefen som argument för en kriminalisering av ringa
innehav att det i motsatt fall skulle vara svårt att göra en rimlig
gränsdragning mellan tillåtet ringa innehav och otillåtet innehav.48

                                                
43 SFS 1968:64.
44 Sävås S, Restriktiv och liberal narkotikapolitik- en jämförelse mellan Sverige och
Danmark, examensarbete vid Lunds universitet vt 1999, s 6.
45 Prop. 1968:7, SOU 1967:41.
46 Prop. 1968:7 s 84.
47 Prop. 1968:7 s 84 f.
48 Prop. 1968:7 s 112.
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Effekterna av det sagda modererades genom andra lagutskottets utlåtande.
Där anfördes att man i möjligaste mån fick söka röja undan de olägenheter
som kunde uppstå genom att missbrukare drog sig för att söka vård.
Utskottet hänvisade därvidlag till reglerna om rätten för åklagare att inte
väcka talan för brott.49 Riksåklagaren tolkade det sagda så att
åtalsunderlåtelse fick ske i fall av ringa mängd narkotika för eget bruk.50

Skärpningar av narkotikakontrollen genomfördes under slutet av 1970-talet.
Från och med denna tid uppställdes ”ett narkotikafritt samhälle” som en
officiell målsättning för kontrollpolitiken. Målformuleringen gäller
fortfarande.51

5.2 1982-83 Utredningar mot kriminalisering

1982 förklarade justitieutskottet i anledning av en motion i vilken ifrågasatts
om inte också konsumtion av illegal narkotika borde kriminaliseras, att det
inte fanns någon anledning att överlägga en sådan ordning.52

Frågan om kriminalisering av själva missbruket av narkotika togs också upp
i en BRÅ-promemoria53. Utgångspunkterna där var följande. Den
omedelbara skada som uppkommer genom missbruk drabbar missbrukaren
själv. Det är en grundläggande princip i modern strafflagstiftning att angrepp
mot den egna personen eller mot eget intresse normalt inte bör
straffbeläggas. Endast om gärningen samtidigt innebär ett angrepp också
mot något annat intresse kan det bli aktuellt med straffansvar. Därefter
framförs uppfattningen att narkotikamissbruk inte riktar sig mot annat
intresse på sådant sätt att en kriminalisering framstår som motiverad.54 Det
sägs dock inget om vilka andra intressen det skulle röra sig om. Ytterligare
ett skäl mot kriminalisering nämns, nämligen att det åtminstone vid
avancerade former av missbruk föreligger ett sådant medicinskt beroende att
det framstår som utsiktslöst att genom hot om straff söka reglera
missbruket.55

I proposition 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen uttalade
departementschefen att det var klart att olika skäl av betydande styrka talade
mot en kriminalisering av missbruk av narkotika. En sådan straffbeläggning
skulle enligt departementschefen kunna få konsekvenser för
narkomanvården som var svåra att överblicka. Det var inte önskvärt att
narkomaner av rädsla för att bli utsatta för polisingripande skulle undvika att
                                                
49 ALU utl 1968:1 s 46.
50 Hoflund O, Narkotikabrotten, 3:e uppl. 1993, s 59. Se även RÅ cirkulär C 43 s 1.
51 Träskman P O, Nakotikapolitik och brottskontroll, i Tham H, i Forskare om
narkotikapolitiken Kriminologiska institutionens rapport 2003:1, s 23.
52 JuU bet 1981/82:47 s 16.
53 BRÅ PM 1982:2 Narkotikabrott. Översynen av lagstiftning mot organiserad och
ekonomisk brottslighet.
54 BRÅ PM 1982:2 s 71.
55 BRÅ PM 1982:2 s 71 f.
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söka vård. Vidare menade departementschefen att det skulle kunna uppstå
problem i förhållande till bruk och missbruk av preparat som föreskrivits
inom ramen för den legala narkotikahanteringen. Han ansåg dock att dessa
och andra skäl självfallet inte uteslöt att det kunde vara motiverat med en
kriminalisering om väsentligen positiva effekter därigenom kunde uppnås.
Frågan bedömdes vara av sådan principiell betydelse att den inte kunde
avgöras då.56

Justitieutskottet hade istället tillfälle att ånyo ta ställning till yrkanden om att
själva nyttjandet av narkotika skulle kriminaliseras. Sex motioner innehöll
en sådan framställning. Majoriteten av utskottet ansåg sig inte ha skäl att
inta en annan uppfattning än den som redovisades i det ovan nämnda
utlåtandet från 1982, det vill säga att det inte fanns anledning att överväga
en ordning som innebar att narkotikamissbruket som sådant straffbelades.57 

Minoriteten av utskottet ansåg dock att övervägande skäl talade för en
kriminalisering av själva nyttjandet av illegal narkotika. I reservationen till
utredningen argumenterade minoriteten på följande sätt: En kriminalisering
av nyttjandet av narkotika borde inte motiveras av ordningsskäl, det var inte
själva berusningen som borde tillmätas betydelse. En straffbeläggning
påkallades däremot av behovet att ge uttryck för samhällets avståndstagande
till varje olovlig befattning med narkotika. En bestämmelse som
straffbelägger själva missbruket skulle enligt utskottet fylla en betydelsefull
preventiv funktion inte minst bland ungdomar och andra som befinner sig i
riskzonen för att bli missbrukare. Genom att själva missbruket var straffritt
spreds sig bland dessa grupper lätt en föreställning  om att missbruket inte
heller kan vara särskilt fördärvligt. Det var olyckligt med en sådan ordning
och den borde inte bibehållas. Därtill kom att möjligheterna att bereda
missbrukarna vård kunde antas komma att öka genom att en kriminalisering
medför en ökad uppmärksamhet på saken från myndigheternas sida. De
negativa effekter av en kriminalisering som anförts i tidigare förarbeten
påtalades också men slutsatsen var ändå den att en straffbeläggning av själva
nyttjade borde komma till stånd.58

Den svenska Narkotikakommissionen tog upp frågan om kriminalisering till
allsidig bedömning 198359. Den nämnde att det utöver de skäl för
kriminalisering som gavs i reservationen ovan, också brukade pekas på de
bevissvårigheter som föreligger när det gäller att styrka att den som antas
missbruka narkotika vid viss tidpunkt varit innehavare av drogen. Det skulle
vara enklare att visa att denne använt narkotika.

Kommissionen anmärkte vidare att de fall då enligt domstolspraxis någon
kunde använda narkotika utan att inneha den var sällsynta. Konsumtionen
föregås normalt av straffbart innehav. Det var bara i enstaka fall, främst när
                                                
56 Prop. 1982/83:141 s 12.
57 JuU bet 1982/83:37 s 16.
58 JuU bet 1982/83:37 s 29 f.
59 Narkotikastrafflagen m m, Narkotikakommissionen PM nr 8, december 1983.
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någon blivit bjuden på narkotika direkt ur en spruta eller i en pipa, som en
konsumtion utan föregående straffbart innehav kunde föreligga. Problemet
skulle praktiskt sett vara av mycket begränsad betydelse. Det torde därför
kunna sägas, menade kommissionen, att tanken att en kriminalisering skulle
krävas för att markera samhällets avståndstagande från narkotikamissbruket
innebar en våldsam överskattning av den lilla straffria zon som fanns.
Narkotikakommissionens uppfattning var den att det för ungdomar som
kände sig lockade att pröva narkotika stod fullkomligt klart att samhället
ogillade narkotikamissbruk. Det avgörande för dem som ändå försökte var,
menade kommissionen, den utomordentligt lilla upptäcktsrisken.60

Narkotikakommissionen ansåg att bevisfrågorna vägde tungt såväl när det
gällde argumenten för som argumenten mot en kriminalisering. Det synes
som om det mest avgörande därvidlag var att sådana nödvändiga åtgärder
som tagande av urinprov och blodprov ansågs vara kraftigt
integritetskränkande. Det skulle ansåg, kommissionen, krävas en ganska hög
grad av misstanke för att en sådan provtagning skulle kunna tillgripas.
Kommissionen gjorde en jämförelse med de prov som tas vid misstanke om
trafiknykterhetsbrott och menar att de väl kan motiveras utifrån den mycket
betydande trafikfara som en rattonykter person utgör medan den som
konsumerar narkotika bara skadar sig själv. Kommissionen ansåg även att
en kriminalisering skulle få utpräglad karaktär av klasslagstiftning.
Väletablerade personer som brukade narkotika torde sällan påträffas under
omständigheter där det skulle vara befogat att underkasta dem provtagning.
Sådana skulle bli reserverade för personer på gatan eller i knarkkvarter.61 

Narkotikakommissionen tog också upp frågan om de konsekvenser en
kriminalisering skulle få för narkomanvården. Kommissionen ansåg att det i
debatten tämligen lättsinnigt sagts att detta problem skulle klara sig genom
att berörda myndigheter hade tystnadsplikt. Missbruket skulle därför inte
komma till polisens kännedom. Kommissionen ansåg resonemanget
principiellt tvivelaktigt, om missbruket är kriminaliserat är det väl också
meningen att det skall leda till straff, och förklarade dessutom att det stred
mot tankegångar om att missbruket endast kan avhjälpas i samverkan mellan
olika samhällssektorer. Den som vänder sig till socialtjänst eller sjukvård för
att få behandling för sitt missbruk skall inte redan genom sitt tillstånd
behöva ange sig själv för brott och de sociala och sjukvårdande myndigheter
skall inte behöva ha till principiell utgångspunkt att skydda sina klienter för
polisen.62

Kommissionen ansåg att det nämnda och andra synpunkter när det gällde
bevisfrågor med styrka talade för att nyttjandet av narkotika inte skulle
kriminaliseras. Det skulle enligt dess bestämda mening endast bli en av

                                                
60 Narkotikastrafflagen m m, Narkotikakommissionen PM nr 8, december 1983 s 8 f.
61 Narkotikastrafflagen m m, Narkotikakommissionen PM nr 8, december 1983 s 10 f.
62 Narkotikastrafflagen m m, Narkotikakommissionen PM nr 8, december 1983 s 11.
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dessa åtgärder på narkotikapolitikens område där man försökte markera
handlingskraft utan att egentligen göra någonting och sådant ledde i
allmänhet till mer skada än nytta.63

5.3 1984-85 Ytterligare utredningar mot
kriminalisering

I proposition 1984/85:46 om förslag till lag om ändring i
narkotikastrafflagen framfördes i likhet med narkotikakommissionen förslag
att själva konsumtionen av narkotika även fortsättningsvis skulle lämnas
utanför det straffbelagda området. Den anförda argumentationen stämde i
huvudsak överens med narkotikakommissionens. Departementschefen
anförde, som ytterligare skäl mot en kriminalisering, att angrepp som riktar
sig mot gärningsmannen själv, till exempel försök till självmord, enligt
vedertagna straffrättsliga principer normalt inte beläggs med straff. 

Departementschefen påpekade vidare att det i rättspraxis ibland hade
uppkommit tvekan om hur straffriheten för konsumtion förhåller sig till
kriminalisering av innehav. Frågan hade varit uppe i två avgörande som HD
meddelade strax efter det att narkotikakommissionen lämnade det ovan
nämnda förslaget. 

I NJA 1983 s 887 åtalades Henrik C bland annat för innehav av vissa
kvantiteter cannabis och amfetamin. Henrik C invände att han av kamrater
blivit bjuden på cannabis. Konsumtionen hade ägt rum i omedelbar
anslutning till att han mottagit piporna. Det framkom vidare att Henrik C
bjudits på amfetamin löst i vatten som Henrik C omedelbart druckit. HD
diskuterade i domen olika skäl som kunde ligga bakom att konsumtion men
inte innehav av narkotika lämnas utanför det straffbara området. Ett skäl
som HD nämnde var att om innehav för eget bruk hade lämnats straffritt så
skulle det ur bevissynpunkt ofta ha blivit svårt eller omöjligt att beivra
innehav som faktiskt varit avsedd för försäljning. Sådana bevisproblem
uppstod inte, menade HD, när det gällde ett handhavande av narkotika i
direkt anslutning till konsumtion och som överhuvud kännetecknas av att
konsumtion var det helt dominerande inslaget i vederbörandes hantering av
narkotika. HD ansåg att, mot bakgrund av det anförda, övervägande skäl
talade för att ett sådant handhavande inte utgör innehav i
narkotikastrafflagens mening. Henrik C:s befattning med narkotika ansågs
således inte vara att bedöma som innehav. Det kan tilläggas att HD här
nämnde som exempel på konsumtion utan innehav dels att någon får
narkotika injicerad av annan dels att någon drar ett bloss på en pipa som en
annan person håller i. Båda situationer avsåg klarare fall än de som förelåg
till bedömning.

                                                
63 Narkotikastrafflagen m m, Narkotikakommissionen PM nr 8, december 1983 s 12.
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I NJA 1983 s 893 hade Karin N dragit ett bloss på en med cannabis stoppad
pipa som tillhandahållits av en kamrat. Den befattning Karin N tagit med
narkotikan i anslutning till konsumtionen hade i ett godkänt
strafföreläggande för narkotikaförseelse bedömts som innehav av narkotika.
RÅ anhöll att HD skulle bevilja resning till förmån för Karin N och
undanröja strafföreläggandet, då detta uppenbart stred mot lag. Med
hänvisning till ovan nämnda dom förklarade HD att, trots att övervägande
skäl fick anses tala för ett nekande svar på frågan om innehav i
narkotikastrafflagens mening kunde föreligga vid ett handhavande av
narkotika i direkt anslutning till konsumtion, en på den motsatta
ståndpunkten grundad rättstillämpning inte kunde anses uppenbart strida
mot lag. Resningsansökan lämnades därför utan bifall.

Departementschefen i prop. 1984/85:46 menade att dessa två domar inte
skulle ge upphov till några problem i praktiken men att behovet av
lagstiftningsåtgärder fick övervägas om utvecklingen i rättspraxis skulle ge
anledning till det.64

När justitieutskottet ånyo hade att ta ställning till frågan om kriminalisering
av narkotikabruk gick det återigen inte att uppnå någon enighet. Majoriteten
gick på den linje som föreslagits i proposition 1984/85:46. Slutsatsen
byggde på i huvudsak de argument för och emot som
narkotikakommissionen anfört.65

I minoritetens reservation finns de argument kvar som framfördes 1983. Det
är enligt minoritetens uppfattning av allra största betydelse att samhällets
narkotikapolitik med fasthet och konsekvens tar avstånd från allt olovligt
narkotikabruk. Det påpekas återigen att en av de viktigaste uppgifterna i
kampen mot narkotikamissbruk är att hindra ungdomarna från att börja
använda narkotika. Här framhålls att det därför är viktigt att samhället
reservationslöst ger till känna sitt avståndstagande till missbruk av narkotika
genom en kriminalisering härav. I reservationen hänvisas även till att
Finland och Norge redan infört en sådan lagstiftning. I frågan om
konsekvenserna för narkomanvården vid en eventuell kriminalisering av
narkotikabruk hänvisas återigen till läkarnas tystnadsplikt. Därutöver menar
minoriteten att det bör beaktas att det dels är förhållandevis få narkomaner
som frivilligt söker vård och dels att de vårdsökande normalt har så långt
gånget missbruk med därav föranledd kriminalitet av skilda slag att det helt
torde sakna betydelse om de dessutom gjort sig skyldiga till ett straffbelagt
missbruk.

Reservanterna påstod vidare, som argument för en kriminalisering, att även
om konsumtion normalt föregås av innehav så finns det inte så få fall där det
kan förekomma konsumtion utan föregående innehav och där
narkotikahanteringen inte kan beivras. Det ansågs vara ett uttryck för en

                                                
64 Prop. 1984/85:46 s 12.
65 JuU bet 1984/85:12 s 27 ff.
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cynisk och inskränkt syn på narkotikaproblemet att avfärda önskemål om en
kriminalisering av detta område med argumentet att frågan hade begränsad
betydelse. Reservanterna menade att det oftast torde vara inom detta område
som ett missbruk inleds, till exempel genom att lättledda ungdomar bjuds på
narkotika av kamrater. Narkotikakommissionens kritik av uppfattningen att
en kriminalisering inte skulle påverka detta beteende bemöts inte utan det
tidigare anförda argumentet att en sådan skulle få beaktansvärd psykologisk
betydelse för att motverka det nämnda missbruket upprepas endast. 

När det gäller det argument mot en kriminalisering som innebär att angrepp
på gärningsmannens egen person av principiella skäl inte bör straffbeläggas
anförde reservanterna inledningsvis att det är en felsyn att tro att denna
princip vid stiftande av strafflag undantagslöst kan appliceras på varje
angrepp som riktar sig mot gärningsmannen själv. Principen bygger
nämligen, enligt reservanterna, på tanken att gärningsmannen genom att
angripa sig själv eller sin egendom avstår från det skydd som ett straffhot
kan innebära. Denna tanke kan inte appliceras på frågan om konsumtion av
narkotika bör kriminaliseras. Genom att konsumera narkotika kan ju
gärningsmannen inte anses ha avstått från det skydd mot narkotikans
skadeverkningar som strafflagstiftningen kan ge. Att principen inte kan
tillämpas beträffande konsumtion av narkotika följer också av att
missbrukaren genom sin befattning med narkotika äventyrar inte bara sitt
eget liv utan också andras välfärd.66

5.4 1986 Första förslaget för en kriminalisering

Justitieutskottet yttrade sig åter i frågan i mars 1985 i anledning av motioner
om kriminalisering av all icke-medicinsk befattning med narkotika.
Utskottet fann att önskemålen inte nämnvärt skilde sig från dem som
utskottet tidigare tagit ställning till och att de överväganden som gjordes
alltjämt ägde full aktualitet. Utskottet ansåg sig därför sakna anledning att
göra en annan bedömning än då. Även nu fogades en gemensam borgerlig
reservation till betänkandet. På skäl som angivits i 1984 års betänkande
önskades att all icke-medicinsk befattning med narkotika skulle
kriminaliseras.67

I maj 1985 uppdrog regeringen åt RÅ att efter samråd med rikspolisstyrelsen
undersöka om det i praxis vid tillämpning av narkotikastrafflagen hade
uppkommit svårigheter att bestämma gränsen för det straffbara området när
det gällde innehavsbrotten.68 RÅ redovisade i november resultatet av
undersökningen i en skrivelse till justitieministern. Där förklaras bland annat
att de ovan nämnda HD-avgörandena från 1983 syntes ha blivit vägledande
för domstolar, åklagare och polis. Av de domar som RÅ undersökt drogs
slutsatsen att det fanns ett visst utrymme för olika bedömningar av var
                                                
66 JuU bet 1984/85:12 s 39 ff.
67 JuU bet 1984/85:26 ss 20 och 25 f.
68 DsJu 1986:8.
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gränsen går mellan innehav och konsumtion, men att utrymmet är begränsat.
RÅ ansåg att det i strikt mening inte förelåg några svårigheter att tillämpa
narkotikastrafflagen på grund av innehållet i de angivna domarna från HD. I
en något vidare mening var det emellertid uppenbart, menade RÅ, att såväl
åklagare som polis ansåg att svårigheter förelåg i så måtto att ett visst
område lämnats straffritt vid konsumtion av narkotika. Det hade pekats på
rent straffprocessuella svårigheter när det gällde bevisningen och
användningen av tvångsmedel. RÅ:s uppfattning när det gällde
bevissvårigheter, det vill säga att missbrukare påstod konsumtion för att
undgå innehav, var att denna svårighet förekom vid alla brottstyper och var
inte något specifikt just för tillämpningen av narkotikastrafflagen. När det
gällde tvångsmedel menade RÅ att då konsumtion av narkotika ofta var
förenat med misstanke om innehav eller överlåtelse vara det endast
undantagsvis som det skulle saknas möjligheter att använda sådana. RÅ var
därför tveksam om de straffprocessuella svårigheterna kunde anses vara av
sådan allvarlig art att kriminalisering av narkotikakonsumtion var
nödvändig. RÅ misstänkte också att gränsdragningsproblem och
bevissvårigheter inte skulle försvinna genom en kriminalisering. Snarare
kunde man förvänta sig att nya likartade svårigheter skulle uppstå vid en
straffbeläggning av narkotikakonsumtion. Sammanfattningsvis ansåg RÅ att
det från straffprocessuell eller rent teknisk straffrättslig synpunkt inte förelåg
sådana allvarliga svårigheter vid tillämpning av narkotikastrafflagen när det
gällde innehav att enbart utifrån dessa utgångspunkter straffbelägga
konsumtion av narkotika.69

Trots de upprepade ställningstagandena i riksdagen mot att kriminalisera
själva användningen av narkotika utarbetades ändå 1986 inom
justitiedepartementet en promemoria med förslag till ändringar i
narkotikastrafflagen. Under rubriken ”All befattning med narkotika bör
kriminaliseras” ägnas avsevärt utrymme åt synpunkter som anses tala för en
kriminalisering av konsumtionen, medan när det gäller skälen mot, endast
ett synes vara av den vikt att det inte utan vidare kan avfärdas. Det är att en
straffbeläggning av konsumtionen skulle motverka det, enligt promemorian,
grundläggande intresset av att de som blivit beroende av narkotika söker
vård. Vidare berörs också frågan om principen att strafflagstiftning inte bör
användas för att skydda enskilda personer mot egna åtgärder. I promemorian
menar man att denna princip inte utgör ett hinder mot kriminalisering med
hänsyn till att sådana åtgärder kränker även andra skyddsvärda intressen. Det
skyddsvärda intresset är enligt promemorian att om narkotikamissbrukets
utbredning i samhället ska motverkas är det nödvändigt med en generell
straffbeläggning av all spridning och allt innehav av narkotika. Eftersom
konsumtion av narkotika ofta föregås av ett straffbart innehav menar man att
även detta förfarande skall kriminaliseras.70 Kriminaliseringen ansågs
enklast komma till stånd genom att 1 § p 6 narkotikastrafflagen

                                                
69 DsJu 1986:8 s 18 f.
70 DsJu 1986:8 s 29 ff.
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kompletterades så att den också skulle gälla annan befattning med narkotika
än innehav.

5.5 1987-88 Kriminalisering av eget bruk av
narkotika införs

I proposition 1987/88:71 lämnades ett förslag om kriminalisering av
konsumtion och andra befattningar med narkotika. Departementschefen ger i
förslaget positiva omdömen till den behandling narkotikamissbrukare får
inom kriminalvården. Han menar att det är angeläget att de offensiva
satsningarna inom narkomanvården fortsätter och utvecklas vidare. Det är i
detta perspektiv som frågan om det straffbara områdets gränser när det gäller
befattningen med narkotika måste bedömas, fortsatte departementschefen.
Eventuella ändringar på området skulle utformas så att de blev en naturlig
del av en konsekvent narkotikapolitik.71

Departementschefen erinrade om att majoriteten i JuU senaste våren 198572

uttalade att de skäl som talade mot en kriminalisering vägde tyngre än de
som talade för, men att de samtidigt framhållit att lagstiftningsåtgärder
måste övervägas om det straffria området skulle visa sig vara större än som
var motiverat av de skäl som talade mot en kriminalisering.73

Det togs i förslaget vidare fasta på att det av den ovan nämnda RÅ-
undersökningen framgick att en betydande antal regionala och lokala
åklagar- och polismyndigheter betonat att det förhållandet att konsumtion av
narkotika inte var kriminaliserad medförde olika typer av svårigheter. Även
om dessa inte var av allvarligt slag, enligt departementschefens mening, i
förening med de kriminalpolitiska fördelar en kriminalisering kunde
innebära, fanns anledning att åter överväga en straffbeläggning av
konsumtionen av narkotika.74

Till förmån för tanken på en kriminalisering talade vikten av att
narkotikapolitiken utformats så att någon tvekan inte uppkom om att
samhället med fasthet och konsekvens tagit avstånd från allt olovligt
narkotikabruk. Det fästes också vikt vid att en straffri zon, även om den i
den praktiska hanteringen var av mindre betydelse, kunde tänkas föra med
sig fara för en bristande tilltro till rättsväsendets och rättsordningens
möjligheter att motverka narkotikamissbrukets utbredning. Vidare, ansåg
departementschefen, att det inte kunde uteslutas att en kriminalisering som
också omfattar konsumtionen som sådan kunde ha ett psykologiskt värde
och en preventiv funktion bland framförallt ungdomar och andra som
befinner sig i riskzonen för att bli narkotikamissbrukare eller som överväger

                                                
71 Prop. 1987/88:71 s 14 f.
72 JuU bet 1984/85:26.
73 Prop. 1987/88:71 s 15.
74 Prop. 1987/88:71 s 15 f.
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att använda narkotika av okunnighet eller lättsinne. Det anfördes i detta
sammanhang att det var av intresse att undvika att de väsentliga inslagen i
samhällets narkotikapolitik skyms undan av åsiktssplittring i frågor av mer
begränsad betydelse för det praktiska arbetet. Debatten kring frågan om
konsumtionens kriminalisering kunde lätt ge det felaktiga intrycket att det
skulle finnas djupgående motsättningar i den grundläggande synen på
narkotikapolitikens utformning. Om man kunde nå enighet när det gällde
ifrågavarande kriminalisering och avföra den som debattämne skulle
utrymmet öka för att inrikta det praktiska arbetet på andra och mer centrala
frågor.75

Departementschefen drog slutsatsen att nämnda skäl otvivelaktigt talade för
en kriminalisering, men att de måste vägas mot de invändningar som riktas
mot en sådan. Vikten av dessa invändningar var i sin tur beroende av i vad
mån det visar sig möjligt att genom lagstiftningens utformning motverka de
olägenheter som en kriminalisering befaras medföra.76

En av dessa invändningar var att en straffbeläggning av handlingar som är
riktade mot egen rättssfär inte står i överensstämmelse med svenska
straffrättsliga principer. Den bemöttes av departementschefen med att
principen inte kunde gälla undantagslöst och att den självfallet inte kunde få
hindra att självdestruktiva åtgärder kriminaliseras om de kränker också
andra skyddsvärda intressen.77 Vad som skulle kunna utgöra skyddsvärda
intressen som kränks i förevarande fall nämns inte. Istället hävdade
departementschefen att eftersom innehav av narkotika är kriminaliserat och
konsumtion endast i undantagsfall inte föregås av innehav, frågan om
konsumtionen ska kriminaliseras knappast har med nämnda princip att göra
utan snarare gäller om vissa befattningar med narkotika skall vara straffbara
eller inte. Det var ju, tillade departementschefen, inte själva
berusningstillståndet som skall kriminaliseras utan befattningen med
narkotika.78 

En invändning som enligt departementschefen har väsentligt större betydelse
var att en utvidgad kriminalisering skulle kunna inverka negativt på
missbrukares ambitioner och ansträngningar att söka vård. Det var i själva
verket synpunkter av det slaget som gjorde att departementschefen tidigare
inte kunde ställa sig bakom förslaget av kriminalisering av konsumtionen.
Den lösning departementschefen förordade för att man skulle kunna komma
till rätta med detta problem var en regel om ansvarsfrihet. Den skulle gälla i
de fall då gärningen uppdagats genom att den misstänkte sökt eller
underkastat sig vård eller behandling.79  Regeln intogs sedermera också i

                                                
75 Prop. 1987/88:71 s 16.
76 Prop. 1987/88:71 s 16 f.
77 Prop. 1987/88:71 s 17.
78 Prop. 1987/88:71 s 17.
79 Prop. 1987/88:71 s 22.
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förslagets 2 § om ringa brott men utmönstrades när paragrafen ändrades
1993.80

En tredje invändning som diskuterades var att förslaget skulle komma att
leda till tillämpningsvårigheter och bli för resurskrävande. Dessa farhågor
ansågs vara betydligt överdrivna.81

Sammantaget ansågs således att en kriminalisering borde komma till stånd.
Det ledde till att 1 § p 6 narkotikastrafflagen ändrades till att gälla den som
innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. Ändringarna
härvidlag innebar att både konsumtion av narkotika och sådant handhavande
av den som äger rum i omedelbar anslutning till narkotika kriminaliserades.
All tillförsel av narkotika till människokroppen ansågs härmed medföra
straffansvar oavsett om tillförseln skett genom att någon sväljer, snusar,
röker eller injicerar. Även den som låter någon annan injicera narkotika i sig
ansågs därigenom ha tagit befattning med narkotika.82

En majoritet inom justitieutskottet ställde sig bakom propositionen.83

Påföljden bestämdes till böter och utskottet ville också instämma i
departementschefens uttalanden att man inte fick motverka den enskildes
vårdansträngningar. Minoriteten ansåg däremot att det inte var motiverat
med en särskild straffskala för eget bruk. De framhöll det angelägna i att
straffet för ett brott speglade dess straffvärde och de fann det självklart att
konsumtionen av en viss mängd narkotika inte hade ett lägre straffvärde än
innehav av samma mängd. Den straffskala som gällde vid innehav var väl
avvägd och borde även tillämpas vid eget bruk. Det borde också, fortsatte
reservanterna, i vissa fall vara möjligt att använda kroppsbesiktning vid
misstanke om eget bruk av narkotika, något som förutsatte fängelse i
straffskalan.84 Fem av utskottsledamöterna reserverade sig även mot
förslaget till en regel om ansvarsfrihet. Enligt dessa ledamöter var
farhågorna om negativa verkningar för narkomanvården kraftigt överdrivna.
Regeln var dessutom främmande för rättssystemet, eftersom den var kopplad
till omständigheter som saknade anknytning till gärningen. I de fåtaliga
situationer som var aktuella fick man istället lita till reglerna om
åtalsunderlåtelse och påföljdseftergift.85

Riksdagen följde majoriteten inom justitieutskottet och antog lagändringen
såsom den utformats i propositionen. Straffet för eget bruk av narkotika
sattes till böter.

                                                
80 Prop. 1992/93:142 s 19.
81 Prop. 1987/88:71 s 17.
82 Prop. 1987/88:71 s 18.
83 JuU 1987/88:13.
84 JuU 1987/88:13 s 19 f.
85 JuU 1987/88:13 s 21 f.
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5.6 1992-93 Straffskärpning för eget bruk av
narkotika införs

Riksdagen hade vid åtskilliga tillfällen behandlat frågan om den särskilda
regleringen av eget bruk.86 En minoritet inom justitieutskottet hade då
tillstyrkt de motioner som kritiserat den lägre straffskalan med enbart böter.
De skäl som åberopades i motionerna anfördes även i utskottets betänkande.
Enligt motionerna hade straffskalan lett till att kriminaliseringen av det egna
bruket blivit verkningslöst, eftersom erforderliga tvångsmedel kan komma
ifråga endast då fängelse föreskrivs i straffskalan. De ansåg också att
straffskalan för eget bruk måste svara mot gärningens straffvärde jämfört
med andra brott. 

I Ds 1992:19 föreslogs att den lägre straffskalan i 2 § narkotikastrafflagen
för eget bruk utmönstras och den allmänna straffskalan med böter eller
fängelse i högst sex månader skulle gälla även för eget bruk av narkotika.
Som skäl för detta förslag anfördes inledningsvis att utgångspunkten borde
vara att straffskalan speglar brottets straffvärde. Närmast skulle det bli fråga
om att se på straffskalan för jämförbara brott. En naturlig parallell, enligt
förslaget, stod att finna i annan straffbar hantering av narkotika som var
avsedd för eget bruk, främst innehav. Här gällde att hanteringen i sådana fall
bedöms mildare än hantering som syftar till eller innefattar spridning av
narkotika. Detta förhållande kom dock inte till uttryck i straffskalorna utan
beaktades vid straffmätning och påföljdsval inom ramen för de allmänt
tillämpliga straffskalorna.87 

Det påpekades i promemorian att det visserligen förelåg en mindre skillnad
mellan innehav för eget bruk och bruket i sig såtillvida som innehavaren har
möjlighet att ändra sina planer och överlåta narkotikan till någon annan
medan förbrukad narkotika inte kunde ges någon spridning. I
påföljdshänseende ansågs det enligt promemorian, vara naturligt att
innehavsbrottet kunde behandlas något strängare än eget bruk, men
skillnaden kunde knappast anses så betydande att den motiverade olika
straffskalor. I förslaget tillades även att skillnaden mellan innehav och bruk
ibland kan bli mycket liten därför att innehavet endast utgör ett förled till en
konsumtion som för gärningsmannen är ändamålet med innehavet. Gränsen
mellan gärningsformerna är då ganska artificiell. I sådana fall fick typen av
gärning marginell betydelse för straffmätningen och skillnaden i fråga om
straffskalor kunde då framstå som alltför teoretisk.88

Det anfördes vidare att det fanns vägande skäl för en mer differentierad
påföljdspraxis. Huvudregeln borde alltjämt vara att eget bruk skulle
bestraffas med böter. Det kunde nämligen tänkas att det fanns fall där
påföljden för narkotika som var avsedd för eget bruk inte kunde stanna vid
                                                
86 Se JuU 1989/90:16, 1989/90:30, och 1990/91:32.
87 Ds 1992:19 s 55 f.
88 Ds 1992:19 s 56.
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böter. Här nämns återfall i brott som exempel. En mer differentierad
påföljdspraxis förutsatte att straffskalan skulle innehålla fängelse.89

Likaså föreslogs i promemorian att den särskilda ansvarsfrihetsregeln skulle
slopas. Motivet för ansvarsfrihetsregeln är detsamma som för den lägre
straffskalan, något som enligt förslaget talade för att båda föreskrifterna
skulle behandlas på samma sätt. Den kritik som riktades innebar att regeln
var främmande för det straffrättsliga systemet, eftersom den inte var knuten
till några omständigheter vid brottet utan till förhållande som kunde inträffa
långt senare.90

De skäl som anförs i proposition 1992/93:142 för en straffskärpning och
upphävandet av ansvarsfrihetsregeln överensstämmer med
departementspromemorians förslag. Genom att fängelse infördes i
straffskalan kunde polisen genomföra kroppsbesiktning i form av urin- eller
blodprov vid skälig misstanke om bruk av narkotika. Syftet med
straffskärpningen påpekades framförallt vara att ge möjligheter att ingripa
tidigt och med kraft förhindra att unga människor fastnade i missbruk och
till att förbättra behandlingen av de missbrukare som avtjänade straff.91

I JuU 1992/93:17 delade majoriteten av ledamöterna de bedömningar som
gjordes i senast nämnda propositionen angående avskaffandet av
särregleringen i 2 § narkotikastrafflagen. Den fråga som utskottet lade mest
tyngdpunkt vid var vilka konsekvenserna en lagändring kunde få för
narkomanvården. Det påpekades i förslaget att kriminalisering av
narkotikakonsumtion inte medförde några påtagliga nackdelar för
narkomanvården.92 Med detta menas troligtvis att inte heller en
straffskärpning eller ett slopande av ansvarsfrihetsregelns skulle innebära
några negativa följder för narkomanvården. De allmänna reglerna om
åtalsunderlåtelse ansågs vara tillräckliga i detta fall.

I praktiken bestäms straffet numera för eget bruk vanligen till böter, oftast
30 dagsböter, medan innehav av något större mängder leder till strängare
straff.93

                                                
89 Ds 1992:19 s 56.
90 Ds 1992:19 s 58.
91 Prop 1992/93:142 s 18 ff.
92 JuU bet 1992/93:17 s 6.
93 Träskman P O, Kontroll och behandling av personer som brukar narkotika i Sverige, i
NAD-publikation 40, Skyldig eller sjuk? Om valet av påföljd för narkotikabruk, 2001,
s 94.
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6 Internationella konventioner
FN:s generalförsamling har det yttersta ansvaret för den internationella
narkotikakontrollen.94 Den internationella narkotikalagstiftningen baseras på
tre FN konventioner från 1961, 1971 och 1988. Sverige har ratificerat
samtliga konventioner. 

6.1 Den allmänna narkotikakonventionen 1961

1961 kom alla tidigare konventioner att ersättas av FN:s allmänna
narkotikakonvention.95 Den allmänna narkotikakonventionen kontrollerar
främst de traditionella, växtbaserade, narkotiska medlen. De varor som
omfattas finns upptagna i fyra till konventionen fogade förteckningar.
Huvudsakligen avses opium, opiumalkaloider, syntetiska
morfinersättningsmedel, cannabis, kokablad och kokain. Någon
övergripande förklaring till vad som ska avses med narkotika ges inte. Enligt
artikel 4 skall konventionsparterna vidta sådana lagstiftnings- och
administrativa åtgärder som erfordras bland annat att i överensstämmelse
med konventionens föreskrifter för att begränsa innehav av narkotika till
uteslutande medicinska och vetenskapliga ändamål. Enligt artikel 33 skall
parterna inte tillåta innehav av narkotika utan vederbörligt bemyndigande.

6.2 Konventionen om psykotropa ämnen 1971

Konventionen om psykotropa ämnen96 kontrollerar syntetiska substanser.
Genom den här konventionen expanderade den internationella
drogkontrollen avsevärt. Hallucinogener, såsom LSD och amfetamin kom
nu att omfattas. Samtliga ämnen som regleras i konventionen finns upptagna
i konventionens fyra förteckningar. I vilken förteckning ett ämne upptas
beror på relationen mellan två variabler, dess terapeutiska värde och risken
för folkhälsan. Det följer av artikel 2 p.1 i konventionen att konventionspart
kan initiera införandet av nya ämnen i förteckningarna. Det centrala organet
för narkotikakontroll, narkotikakommissionen fattar sedan beslut om sådant
införande. För ett sådant beslut krävs enligt artikel 2 p.4 i konventionen, att
ämnet har egenskapen att framkalla beroendetillstånd och stimulerande eller
lugnande effekt på det centrala nervsystemet, som leder till hallucinationer
eller störningar i motoriska funktioner eller tankeverksamhet eller beteende
eller varseblivning eller sinnesstämning. Alternativt erfordras att ämnet har
egenskapen att framkalla liknande missbruk och liknande skadeverkningar
som ämnen i de fyra förteckningarna. I båda fallen måste det dessutom
finnas tillräckliga belägg för att ämnet är eller sannolikt kommer att bli

                                                
94 Ds 1997:70 s 43.
95 The Single Conevntion on Narcotic drugs, 1961. (Finns intagen i sin helhet i SOU
1967:41).
96 Convention on Psychotropic Substances, 1971.
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missbrukat, så att det uppstår allmänt hälso- och socialt problem av sådant
slag som utgör en berättigad anledning att placera ämnet under internationell
kontroll.

Konventionen från 1961 och 1971 använder sig således av två olika
begrepp: narkotika och psykotropa ämnen. Någon helt klar distinktion 
mellan begreppen låter sig inte göras på annat sätt än genom att hänvisa till
förteckningarna i respektive konvention. De båda konventionernas syfte är
att medverka till att narkotika endast används för medicinska och
vetenskapliga ändamål, att förebygga missbruk och att i vart fall begränsa de
skadliga effekterna av missbruk. Konventionsparterna åtar sig främst att
begränsa tillverkning och import till vad som behövs för legal förbrukning
samt åläggs att genomföra olika former av kontroll för tillverkning, handel
och distribution. Kontrollnivån är kopplad till de olika förteckningarna och
vilken kontroll som gäller för en viss vara beror på i vilken förteckning den
är upptagen.97

Enligt artikel 22 i konventionen om psykotropa ämnen åläggs parterna att
straffbelägga vissa förfaranden för att motverka illegal narkotikahantering. I
artikel 2 p.7 föreskrivs dock att parterna alltid har rätt att införa striktare
eller strängare kontrollbestämmelser än vad konventionen föreskriver. 

6.3 Narkotikabrottskonventionen 1988

Narkotikabrottskonventionen98 tillskapades för att förstärka det
internationella samarbetet ytterligare och för att effektivisera insatserna mot
den internationella narkotikabrottsligheten. I artikel 3 p.2 föreskrivs att de
undertecknande länderna skall beteckna innehav av narkotika för personligt
bruk som brott. Tanken som ligger till grund för kravet att beteckna innehav
av narkotika för personligt bruk som ett brott är att stärka kampen mot
internationell narkotikahandel snarare än att kriminalisera
narkotikamissbrukarna.99

6.4 Konventionernas betydelse

De medlemstater som skrivit på konventionerna förbinder sig att följa dessa.
Konventionerna lämnar samtidigt utrymme för tolkningar. Alla länder är
heller inte ense om hur konventionerna skall förstås. Sverige gör en mycket
restriktiv tolkning genom att betona att all användning av narkotika är
förbjuden enligt FN:s narkotikakonvention. Sveriges officiella tolkning
                                                
97 Ds 1997:70 s 45.
98 United Nation Convention against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic
Substances, 1988.
99 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. ECNN,
2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf,
030325.
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förefaller vara att även själva bruket måste vara kriminaliserat, en tolkning
som delas av få EU-stater.100

En forskargrupp vid Gents universitet i Belgien har i en analys av FN:s
konventioner gjort en bedömning av vad som är bindande för
medlemsstaterna och vad som är föremål för tolkning och där praxis därför
kan variera. Gruppen pekar bland annat på att konventionerna inte kräver
kriminalisering av konsumtionen, att administrativa påföljder kan tillämpas
istället för straffrättsliga och att åtalsunderlåtelse kan användas. Parterna är
dock förpliktade att kriminalisera innehav av narkotika för eget bruk. FN:s
konventioner lämnar samtidigt betydande utrymme för parterna att utveckla
skilda policys i narkotikafrågan. Införandet av sanktioner är en fråga för
parternas nationella lagstiftning. Detta innebär att parterna kan välja mellan
en straffrättslig eller en administrativ reaktion, vilket öppnar upp för en
avkriminalisering av överträdelser. FN:s konventioner lämnar utrymme för
ytterligare eller alternativa åtgärder, exempelvis behandling eller social
återanpassning i dömandet eller straffandet på alla nivåer i
straffrättssystemet. Teoretiskt sett strider utbyte av nålar och sprutor mot
FN:s konventioner. Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör det dock anses vara
tillåtet. Både heroinförskrivning och metadonprogram är tillåtet inom ramen
för medicinska och vetenskapliga ändamål.101

                                                
100 Tham H, Narkotikapolitik och brottskontroll, i  Tham H, Forskare om
narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionens Rapport 2003:1, s 65.
101Tham H,  Narkotikapolitik och brottskontroll, i  Tham H, Forskare om
narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s 65 ff.
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7 Konsekvenser av
kriminaliseringen av eget bruk
av narkotika
Det är framförallt två skeden i narkotikapolitikens utveckling som direkt
tagit sikte på konsumtionen av narkotika. Lagändringen 1988 då själva
bruket av narkotika kriminaliserades och den straffskräpning som skedde år
1993, då fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan för eget bruk.
Det övergripande syftet med lagändringarna var att minska omfattningen av
narkotikamissbruk genom att för det första signalera ett kraftigt
avståndstagande mot all hantering av narkotika och för det andra ge polisen
ett redskap för att tidigare kunna upptäcka och beivra narkotikamissbruk.
Den svenska narkotikapolitikens mål är ett narkotikafritt samhälle. Detta
slogs senast fast våren 2002 då riksdagen antog en proposition om nationell
handlingsplan mot narkotika. Det är då intressant att utvärdera vilka
konsekvenser förändringarna av narkotikastrafflagen år 1988 och 1993 fått
för narkotikamissbruket.  

7.1 Undersökning från Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning102  har gjort en
undersökning där drogutvecklingen i Sverige kartlagts sedan 1960-talet. Här
kan således narkotikamissbrukets utveckling sedan införseln av första
narkotikastrafflagen följas. Då narkotikamissbruket innefattar mycket
skiftande former av narkotikaanvändning, alltifrån konsumtion vid enstaka
tillfällen till regelbunden, långvarig och daglig användning har
redovisningens olika konsumtionsmönster särredovisats och en uppdelning i
tillfällig/experimentell användning och i tungt missbruk har gjorts. Med det
förstnämnda avses konsumtion vid ett begränsat antal tillfällen, eller
åtminstone mindre regelbunden användning. Någon enkel och entydig
definition för tungt narkotikamissbruk är enligt rapporten svår att fastställa.
En vanlig definition är allt injektionsmissbruk, oavsett medel och all daglig
eller nästan daglig användning av narkotika, oavsett intagningssätt.
Omfattningen av det missbruk som inte bara är tillfälligt men som inte kan
betecknas som tungt saknas det nästan helt uppgifter om.103

                                                
102 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002.
103 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 29 f.
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7.1.1 Utvecklingen av tillfälligt/experimentellt missbruk

De undersökningar som visar på utvecklingen och omfattningen av
befolkningens narkotikavanor, så kallat tillfälligt/experimentellt bruk,
kommer från intervju- och enkätundersökningar. De viktigaste
undersökningarna för denna behandling är den bland ungdomar då det är
framförallt dessa och andra riskgrupper som lagstiftningen söker att skydda
mot narkotikamissbruk.104

7.1.1.1 Utvecklingen bland ungdomar

Några rikstäckande data som fortlöpande speglar narkotikans utbredning i
Sverige under 1960-talet finns inte. Enligt nationella besöksintervjuer
utförda av SIFO ökade dock andelen ungdomar i åldern 12-24 år som någon
gång prövat narkotika från 5% år 1968 till 9% år 1971.

Skolundersökningar i årskurs 9 visar att det under 1970-talets inledande år
var en relativt stor andel av eleverna som någon gång prövat narkotika, cirka
14%. Andelen sjönk därefter och omfattade runt 8% till och med 1982,
varefter de sjönk ytterligare och kom att uppgå till cirka 3-4% under 1990-
talets början. Sedan dess har andelen skolelever som prövat narkotika mer
än fördubblats. År 2001 svarade 10% av pojkarna och 9% av flickorna att de
prövat narkotika.105 

Undersökningar har också gjorts bland mönstrande 18-åringar. Utvecklingen
bland dessa är förhållandevis likartad som den bland skoleleverna. Andelen
som någon gång prövat narkotika låg under åren 1971-1982 runt 17%,
därefter sjönk den successivt och uppgick till 6% 1988. Sedan 1992 har
dock andelen mönstrade som prövat narkotika ökat och 2001 var andelen
närmare 18%. De senaste årens värde är således av samma storleksordning
som gällde under 1970-talet.106

Narkotikaerfarenheten har huvudsakligen utgjorts av cannabisanvändning
hos såväl skolelever som mönstrande. Under senare år har närmare 60% av
dem med narkotikaerfarenhet i dessa undersökningar enbart använt
cannabis, medan 5-10% enbart hade använt annan narkotika än cannabis.
Det nästvanligaste medlet var amfetamin, även om ecstasy och LSD alltmer
kommit med i bilden bland ungdomar.107

                                                
104 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 115.
105 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 115 f.
106 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 116.
107 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 116.
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7.1.1.2 Utvecklingen bland vuxna

Mellan 1988 och 2000 har frågor om narkotikaanvändning ställts vid
besöksintervjuer i riksrepresentativa urval av befolkningen 15-75 år. Enligt
dessa studier har andelen som prövat narkotika ökat från 8 till 12 % under
denna tid. I det aktuella åldersintervallet motsvaras detta av omkring 
785 000 personer år 2000. I de allra flesta fall gäller erfarenheten cannabis.

Den största andelen som prövat narkotika återfinns i åldersgruppen 30-49 år,
vilket var 17% år 2000. I denna grupp har det endast skett en liten ökning
1988-2000. Bland  15-29-åringar minskade andelen som prövat narkotika
mellan 1988 och 1990-talets första hälft, men har därefter ökat och uppgick
till 13% 2000. Bland dem över 50 år är narkotikaerfarenhet mera sällsynt,
även om det skett en liten ökning också i denna grupp till 5% år 2000.108

7.1.2 Utvecklingen av tungt missbruk

Under senare hälften av 1960-talet ökade allvarligare former av
narkotikamissbruket påtagligt. Tre stycken antalsräkningar av tunga
narkotikamissbrukare har genomförts i Sverige, åren 1979, 1992 och 1998.
Undersökningarna bygger på uppgifter från bland annat polis, socialtjänst,
behandlingssektor och kriminalvård. Undersökningen 1979 var en
totalundersökning medan de andra baserades på urval av kommuner. Även
om undersökningen 1998 baserades på ett ännu mindre urval än den från
1992, och därmed kan betraktas som den osäkraste ur antalsskattnings-
synpunkt, har det bedömts vara möjligt att ge en skattning även utifrån
denna.109

Antalet tunga missbrukare enligt dessa undersökningar var 1979 15 000110,
1992 19 000111 och 1998 beräknades antalet tunga missbrukare uppgå till 
26 000112. Utifrån dessa uppgifter blir den genomsnittliga årliga
ökningstakten 2% 1979-1992 och 6% 1992-1998. Under den första perioden
var den totala årliga ökningen 800 missbrukare och under den andra 1 900
missbrukare. Det betyder att nyrekryteringen har varit relativt stor under
1990-talet. Samtidigt är det många äldre kvar i missbruk, vilka använt
narkotika relativt länge. I 1979 års antalsräkning hade 19% en missbrukstid
på 10 år eller längre. Åren 1992 och 1998 var motsvarande andelar 47
respektive 52%.113

                                                
108 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 119.
109 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 121.
110 Med ett intervall på 13 500 – 16 500.
111 Med ett intervall på 17 000 – 20 500.
112 Med ett intervall på 24 500 – 28 500.
113 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige,
Rapport nr 68, 2002, s 122.
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7.2 Undersökning från Brottsförebyggande
rådet

I en BRÅ-rapport114 från år 2000 utvärderas vilka konsekvenser
kriminaliseringen av bruk av narkotika och den efterföljande
straffskärpningen år 1993, haft när det gäller rättsväsendets arbete mot
narkotikamissbruk. Det är i huvudsak två frågeställningar som belyses i
denna rapport. För det första hur polisens strategier har utvecklats i samband
med lagändringarna och för det andra i vilken utsträckning tidigare inte
kända missbrukare identifierats efter lagändringarna.115        

I rapporten konstateras att kriminaliseringen år 1988 medförde att polisens
arbete i högre utsträckning än tidigare inriktades mot innehav och bruk av
narkotika. Lagändringen resulterade emellertid inte i någon betydande
ökning av antalet personer lagförda för narkotikabrott. Den huvudsakliga
orsaken till att inte fler missbrukare lagfördes var polisens begränsade
möjligheter att kunna bevisa brott. I och med straffskärpningen 1993 fick
polisen ett instrument för att kunna tillämpa lagstiftningen mot eget bruk av
narkotika. Som en följd av detta ökade antalet domar och strafföreläggande
avsevärt.116 Detta resultat måste naturligtvis sättas i relation till hur
narkotikamissbruket utvecklades under samma period. De nationella skol-
och mönstringsundersökningarna som redovisats för ovan visar att bruket av
narkotika bland ungdomar fördubblades under 1990-talet. Ökningen av
antalet ungdomar som lagförts för ringa narkotikabrott följer relativt väl
utvecklingen av ungdomars narkotikabruk.117

I enlighet med lagstiftarens intentioner visar BRÅ-rapporten att polisen i
stor utsträckning prioriterar ringa narkotikabrott, främst bland ungdomar.
Majoriteten av alla polismyndigheter uppger i sin verksamhetsredovisning
för år 1999 att insatser mot narkotika är ett mål för området narkotika-
brottslighet. Denna prioritering blir också tydlig vid jämförelse av den
polisanmälda narkotikabrottsligheten. Antalet anmälningar avseende
innehav och eget bruk av narkotika ökade markant efter straffskärpningen
1993. Det förändrade arbetssättet inom polisen har även inneburit att antalet
personer lagförda för grova narkotikabrott minskat något efter straff-

                                                
114 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser.
115 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 11 f.
116 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 17.
117 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 37.
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skärpningen.118 Avsikten med lagändringen var troligtvis inte att polisens
resurser skulle fördelas på det sätt som skett.119 

Möjligheten till urin- eller blodprovstagning vid skälig misstanke om
narkotikabrott har även nyttjas i allt större utsträckning. Mellan åren 1994
och 1998 fördubblade antalet prov från 6 000 till 12 000. Allt fler av dem
som tas med för provtagning är ungdomar. Majoriteten av dessa ungdomar
kan bindas till brott, men för en tredjedel kan narkotikan inte påvisas.
Jämfört med övriga åldersgrupper, där omkring tio procent är negativa måste
detta betraktas som en hög andel.120 Den integritetskränkning som
provtagningen kan medföra och som uppmärksammades i förarbetena till
straffskärpningen, påpekas enligt BRÅ-rapporten, givetvis beaktas även när
det gäller ungdomar.121         

En central frågeställning i BRÅ:s undersökning var om polisens insatser
resulterade i att allt fler personer som inte tidigare varit kända för
narkotikabrott identifierats eller om de personer som lagförts redan var
kända för sådan brottslighet. Ett syfte med straffskärpningen var ju att
polisen så tidigt som möjligt skulle upptäcka ett begynnande
narkotikamissbruk, särskilt bland ungdomar. Analyserna visar att ökningen
av antalet personer lagförda för ringa narkotikabrott är störst bland äldre
personer som tidigare varit lagförda för narkotikabrott respektive bland
ungdomar som inte tidigare varit kända för narkotikabrott. I rapporten
konstateras att ungdomar under 25 år som lagförts för ringa narkotikabrott
och som inte tidigare varit kända för sådan brottslighet mer än
fördubblats.122

Det avslutade diskussionen i rapporten rör den övergripande frågan om
lagändringarna bidragit till att narkotikamissbruket minskat i samhället.
Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga om narkotikamissbrukets
utveckling finns det, enligt rapporten, inga entydiga tecken på att
kriminaliseringen och straffskärpningen skulle ha haft någon avskräckande
effekt på ungdomars drogvanor och därmed minskat nyrekryteringen.
Andelen ungdomar som uppger att det prövat narkotika har ökat under
1990-talet. Det går dock inte att utesluta, enligt BRÅ, att bruket bland
ungdomar hade ökat ännu mer om inte denna lagstiftning kommit till
stånd.123

                                                
118 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 11 36.
119 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 39.
120 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 37.
121 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 39.
122 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 38.
123 BRÅ-rapport 2000:21, Kriminalisering av narkotikabruk En utvärdering av
rättsväsendets insatser, s 40.
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8 Komparativ studie

8.1 Narkotikasituationen i Norden   

Det finns många gemensamma drag i de nordiska ländernas narkotikapolitik,
men också klara skillnader. Gemensamt för länderna är betoningen av att
insatserna mot narkotikamissbruk måste vara sammansatta och balanserade
och bestå av förebyggande insatser, behandling och kontroll. Likaså har
vikten av det generella arbetet inom social- och hälsovården ofta betonats.
Bakgrunden till insatserna mot narkotika är den gemensamma övertygelsen
om att narkotikamissbruk leder till skador både för samhället i stort och för
individen.124 

8.1.1 Målsättning och lagstiftning

Den överordnande målsättningen med de narkotikapolitiska insatserna
skiljer sig något mellan länderna. 

I Danmark har det påpekats att en utgångspunkt är att narkotikaproblemet
inte kan avskaffas och att insatserna skall riktas mot att begränsa
spridningen av narkotika samt att minska de skador som följer med
missbruket.125 Denna målsättning kan uppfattas som en kompromiss mellan
olika narkotikapolitiska strategier. Det är en indirekt avvisning av restriktiv
narkotikapolitik, byggande på ett narkotikafritt samhälle, samtidigt som en
prohibitionistisk linje fasthålles.126 

Inte heller Finland använder begreppet ”narkotikafritt samhälle” som en
realistisk målsättning. Enligt 1996 års narkotikapolitiska  kommission bör
målet för den finska narkotikapolitiken vara att förebygga användningen och
spridningen av narkotika på så sätt att de ekonomiska, sociala och
individuella skador som narkotikamissbruk och narkotikabekämpning
förorsakar blir så små som möjligt. En restriktiv narkotikapolitik är bästa
sättet att nå detta mål, menar man.127   

Norge har fört en mycket restriktiv narkotikapolitik med en stark betoning
på den allmänpreventiva effekten av en sträng lagstiftning. Ett överordnat
politiskt mål är vikten att hålla fast vid ett samhället fritt från missbruk av

                                                
124 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 33.
125 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 33 f.
126 Laursen L…, Narkotikakontrol i de nordiske lande – aendringer i lovgrundlag og
retspraksis, i NAD-publikation nr 41, Bruk, missbruk, marknad och reaktioner, 2001, s 65.
127 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 34.
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narkotika. Man menar att det inte är realistiskt att tro att narkotikaproblemet
skall kunna avskaffas inom överskådlig framtid. Detta innebär dock inte att
den norska politiken liberaliseras, men man öppnar i större utsträckning än
tidigare för olika insatser av skadereducerande karaktär, såsom till exempel
underhållsbehandling med metadon.128  

Island som hittills haft mycket begränsade problem med tung narkotika, har
höjt ambitionsnivån på sina narkotikapolitiska insatserna och i februari 1997
skrev regeringen, Reykjaviks kommun och organisationen European Cities
Against Drugs under ett samarbetsavtal om projektet ett narkotikafritt Island
år 2002.

I praktiken skiljer sig dock inte de narkotikapolitiska insatserna så mycket
mellan de olika länderna. När det gäller grövre narkotikabrott är både
lagstiftning och rättstillämpning relativt likartad. När det gäller ringa
narkotikabrott, i första hand eget bruk av narkotika och innehav av mindre
mängder cannabis, intar Danmark en särställning. I överensstämmelse med
svensk rätt är bruket i sig straffbart i Finland och Norge, även om
fängelsestraff enbart för eget bruk utdöms mycket sällan. I Danmark och
Island är eget bruk inte straffbart. I princip bör inte förundersökning inledas
i Danmark om brottsmisstanken enbart gäller innehav av cannabis för eget
bruk.129    

8.1.2 Omfattning av narkotikabruk

Under åren 1993-1995 gjordes en samnordisk survey-undersökning i
Danmark, Finland, Norge och Sverige om narkotikabrukets utveckling i
dessa länder.130 För Islands del föreligger inga motsvarande
undersökningar.131 

De data som redovisats i de nationella rapporterna visar tydligt att Danmark
intar en särställning när det gäller tillfälliga och experimentella former av
narkotikabruk. I Finland, Norge och Sverige ligger andelen som någon gång
prövat cannabis på likartade nivåer. Omkring nio av tio har aldrig använt
droger. I Danmark är situationen annorlunda, i synnerhet för personer under
                                                
128 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 34.
129 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 34 f.
130 Överhuvudtaget måste försiktighet iakttas när slutsatser dras utifrån survey-
undersökningar. Bortfall och tveksamhet att sanningsenligt uppge känsliga handlingar som
bruk av narkotika gör resultaten osäkra. Benägenheten att uppge sådant bruk kan variera
med graden på moraliskt fördömande av narkotika. Det betyder att man i Danmark, med
mera positiva attityder, i högre grad en andra nordiska länder medger eget bruk av narkotika
och att de skillnader som redovisas därför framstår som större än de i verkligheten är. Trots
denna felkälla är enligt undersökningen skillnaden mellan narkotikabruk i Danmark och
övriga nordiska länder stor.  
131 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 9.
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40 år av vilka nästan hälften använt cannabis. I alla länder är
narkotikaerfarenheten främst knuten till åldersgrupper under 40 år. Bruk av
narkotika bland allmänheten i de nordiska länderna är relativt sällsynt. I
Danmark har visserligen ganska många prövat cannabis, men få fortsätter till
mera regelbundna former eller övergår från cannabis till andra tyngre
droger.132

Undersökningarna som gjordes på ungdomar under 20 år, visar att 1990-
talet inneburit ett klart trendbrott efter en nedgång eller stagnation i
narkotikabruket under 1970-talet och 1980-talet. Ökningen är tydligast i
Finland och Sverige, men också i Norge sker en klar ökning. Danmark utgör
här ett undantag, med relativt små ökningar. Liksom för befolkningen i
övrigt gäller att den övervägande delen av bruket av narkotika bland
ungdomar rör cannabis och att narkotika använts sporadiskt eller endast vid
något enstaka tillfälle. Parallellt med ett ökat experimentellt bruk av
narkotika bland ungdomar kan man skönja en ökad nyfikenhet på droger och
en något mera positiva attityder till bruket av dem.133

För att beräkna eller uppskatta omfattningen av det tunga narkotika-
missbruket måste andra källor än survey-undersökningar användas. Någon
helt säker metod för detta finns inte och de nordiska länderna bygger sina
skattningar på olika material. Dessutom används olika definitioner på vad
som menas med tungt missbruk.134

Enligt tillgänglig data är omfattningen på tungt missbruk störst i Danmark.
De uppskattningar som gjorts av antalen på 1990-talen ligger mellan 12 500
– 13 600 personer. I Finland har inga särskilda undersökningar gjorts för att
uppskatta antalet tunga narkotikamissbrukare. Mot bakgrund av antalet
narkotikarelaterade dödsfall och en antagen årlig dödlighet bland
narkomaner torde antalet tunga narkotikamissbrukar under 1990-talet till
mellan uppgå 2 000 – 4 000 personer. Det måste dock understrykas att dessa
skattningar är mycket osäkra.  I Norge uppskattades på basis av
dödlighetstal, narkotikarelaterade polisarresteringar, samt bruttotillväxten av
injektionsmissbrukare, den tunga missbrukargruppen bestå av något mer än
5 000 personer under samma tidsperiod. För Islands del föreligger ingen
data som möjliggör skattningar av det tunga missbruket. I Sverige hade vid
tidpunkten för dessa undersökning endast två av de tre ovan redovisade
landsomfattande case-finding undersökningarna genomförts. 1992 års
undersökning visade på att antalet tunga missbrukare låg runt 19 000.135 

                                                
132 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 12 f.
133 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 14 och 22.
134 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 15.
135 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 15 f
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För Danmark, Norge och Sverige tycks det ha skett en ökning av det tunga
narkotikamissbruket under 1990-talet. Även de varierande indikatorer som
finns tillgängliga för Finland och Island pekar mot att en viss ökning
inträffat där. Nivåerna på det tunga missbruket är dock betydligt lägre än i
övriga nordiska länder.136

Det bör dock anmärkas i sammanhanget att den svenska definitionen av
tungt missbruk är den mest omfattande och den enda som innefattar frekvent
bruk av cannabis. Dessutom domineras den svenska liksom den finska
gruppen av amfetaminmissbrukare, medan det tunga missbruket i Danmark
nästan helt domineras av heroin eller annat opiatmissbruk. Även norsk data
pekar på att heroin dominerar det tunga missbruket.137

8.2 Lagstiftningen i EU:s medlemstater

De lagar som reglerar bruk och innehav för bruk av narkotika varierar i hög
grad från ett EU-land till ett annat. I vissa länder är sådana gärningar
kriminaliserade och bestraffas med fängelse. I andra länder är dessa
gärningar också förbjudna, men påföljderna är ofta mildare. I övriga länder
betraktas inte narkotikabruk och innehav för eget bruk som en straffbar
handling. Under de senaste fem åren har medlemstaterna utvecklat liknande
lagar och riktlinjer för narkotikamissbrukare inom sina rättssystem, vilka
märkbart går i riktning mot mildare åtgärder när det gäller personligt
narkotikabruk.138

Detta är tydligt i Portugal, där bruk och innehav av narkotika för eget bruk
inte längre utgör brott. I stället inrättade man i juli 2001 kommissioner för
förebyggande av narkotikamissbruk Kommissionerna består av tre
medlemmar139, en teknisk grupp på fem experter140 samt administrativ
personal. Varje missbruksfall bedöms individuellt och de tekniska
gruppernas rapporter stöder medlemmarnas beslut om nödvändiga åtgärder
och sanktioner.141

I Spanien och Italien har innehav av narkotika för personligt bruk sedan ett
decennium inte medfört några straffrättsliga påföljder. När en person blir

                                                
136 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 18.
137 Olsson B, Stymne A, Narkotika i Norden i jämförande perspektiv, i NAD-publikation nr
32, Narkotikasituationen i Norden, 1997, s 17.
138 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf,.
139 Medlemmarna utnämns av justitie- och hälsodepartementen och regeringsföreträdaren
som ansvarar för narkotikamissbruksfrågor.
140 De fem experterna utgörs av psykologer, socialarbetare, och juridiska experter.
141 E.C.N.N., Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och
Norge 2002, http://annualreport.emcdda.eu.int/pdfs/2002_0458_SV.pdf, s 33.
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påkommen med en liten mängd narkotika och polisen inte har någon
misstanke om att några allvarligare brott är ifråga, som exempelvis
försäljning eller smuggling, beslagtas narkotikan.142 Påföljderna tenderar
istället att vara administrativa; en varning, böter eller i synnerhet i Italien
indragning av körkortet. 143

I april 2001 sänkte Luxemburg straffet för cannabisrelaterade brott genom
att ta bort möjligheten att döma till fängelse för innehav av cannabis för eget
bruk och för konsumtion av cannabis. I undantagsfall kan fängelsestraff
komma ifråga exempelvis då cannabis konsumeras framför minderåriga, i
skolan eller på arbetsplats. Man tillkännagav också en policy som innebar att
åklagaren i fortsättningen skulle koncentrera sig enbart på problematiskt
missbruk.144 

I januari 2001 beslutade den belgiska regeringen i en politisk skrivelse att
oproblematisk användning av cannabis inte skulle bestraffas. Syftet med
skrivelsen var att domstolen inte längre skulle blanda sig i människors
användande av cannabis för eget bruk, såvida denna inte orsakade skada
eller beroende. Inget åtal skulle heller väckas för innehav av cannabis.145

I Irland och England är innehav av cannabis straffbart med böter vid första
eller andra domen, men ett fängelsestraff kan bli följden från och med tredje
lagbrottet. Andra substanser narkotika kan dock leda till fängelsestraff redan
vid första domen.146

Sedan januari 1998 har möjligheten att underlåta åtal för mindre innehav av
cannabis underlättats i Österrike. Möjligheten till åtalsunderlåtelse föreligger
då det inte bedöms finnas ett vårdbehov och inget liknande brott begåtts de
närmaste fem åren.147

                                                
142 E.M.C.D.D.A., Decriminalisation  in Europe? Recent developments in legal approaches
to drug use, 2001, http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 3.
143 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002.
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf.
144 E.C.N.N., Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och
Norge 2002, http://annualreport.emcdda.eu.int/pdfs/2002_0458_SV.pdf, s 33 och
E.M.C.D.D.A., Decriminalisation in Europe? Recent developments in legal approaches to
drug use 2001, http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 3.
145 E.M.C.D.D.A., Decriminalisation in Europe?, Recent developments in legal approaches
to drug use 2001, http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 3 f.
146 E.C.N.N., Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och
Norge 2002, http://annualreport.emcdda.eu.int/pdfs/2002_0458_SV.pdf, s 33 och,
E.M.C.D.D.A., Decriminalisation in Europe? Recent developments in legal approaches to
drug use, 2001, http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 3 f.
147 E.M.C.D.D.A., ., Decriminalisation in Europe? Recent developments in legal
approaches to drug use, 2001,
http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 3 f.
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I Nederländerna är innehav av små mängder cannabis för personligt bruk
förbjudet, men kan tolereras av myndigheterna under vissa
omständigheter.148

I Tyskland beslutade den federala domstolen 1994 att åtal vid innehav av
små kvantiteter cannabis kunde underlåtas i regel vid fall av tillfällig
konsumtion och då det inte föreligger någon fara för annan.149

I Frankrike rekommenderar ett direktiv från 1999 endast en varning för
lagbrott som gäller narkotikabruk.150

I Danmark är innehav av narkotika som ovan nämnts kriminaliserat. Enligt
de riktlinjer som finns är avsikten dock inte att kriminalisera konsumtion
och innehav av narkotika för eget bruk. Förstagångsförbrytare straffas som
regel inte för olagligt innehav av narkotika, i synnerhet cannabis. De
uppmanas istället att i fortsättningen avstå från droger, ofta med
varningar.151 

Det ovan redovisade läget i de olika EU-medlemstaterna visar en trend i
lagstiftning som syftar till att skapa en tydligare gränslinje mellan dem som
missbukar narkotika och andra narkotikabrottslingar och mellan cannabis
och andra olagliga droger. Det håller på att ske en avkriminalisering i
Europa. Trenden är emellertid inte en allmängiltig inom EU. I Grekland,
Finland och Sverige omfattar strafflagen såväl innehav för eget bruk som
konsumtion av narkotika och cannabis är inte undantaget. I Finland gjordes
sommaren 2001 en ändring i strafflagen som innebar att möjligheten till
åtalsunderlåtelse för narkotikabrott som inte ansågs kränka lagen togs bort
och åklagaren fick möjlighet att genomföra en summarisk process utanför
domstolen med böter eller högst sex månaders fängelse som påföljd. Det
finns dock fortfarande bestämmelser som tillåter att avstå från åtal eller
straff om brottet anses obetydligt.152

Polisens insatser varierar både inom och mellan länderna. I Norge, Finland
och Sverige anses att målinriktade polisinsatser har starkt avskräckande

                                                
148 E.C.N.N., Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och
Norge 2002, http://annualreport.emcdda.eu.int/pdfs/2002_0458_SV.pdf, s 33.
149 E.M.C.D.D.A., ., Decriminalisation in Europe? Recent developments in legal
approaches to drug use, 2001,
http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparative_analyses.cfm, s 6.
150 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002.
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf.
151 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002.
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf.
152 E.C.N.N., Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och
Norge 2002, http://annualreport.emcdda.eu.int/pdfs/2002_0458_SV.pdf, s 33.



48

verkan på narkotikamissbruk. I övriga länder i Europa ingriper polisen om
narkotikabruk på offentlig plats stör den allmänna ordningen. Data fram till
år 2000 visar att antalet gripanden för bruk av narkotika och innehav för eget
bruk ökar i flera EU-medlemstater. I flera länder gäller merparten av
gripandena för narkotikabrott bruk eller innehav för eget bruk, medan
gripandena för brott relaterade till narkotikalangning eller narkotikahandel
är långt mindre vanliga. Ungefär 60-90 % av gripandena för samtliga
narkotikabrott i Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Irland, Österrike,
Finland, Sverige och England görs med anledning av bruk av narkotika eller
innehav för bruk.153

                                                
153 Ballotta D…, Fokus på narkotika Narkotikamissbrukare och lagstiftning i EU:s
medlemsstater, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002.
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb1_3/pb02_sv.pdf.
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9 Alternativa metoder för
skademinskning
I de flesta europeiska länder tillämpas vid sidan av lagstiftningen alternativa
metoder för att reducerar skadorna orsakade av narkotikamissbruket. Dessa
metoder har ofta varit kontroversiella i den svenska narkotikapolitiska
debatten där kritikerna hävdat att åtgärderna strider mot den svenska
målsättningen om ett narkotikafritt samhälle.

9.1 Sprututbytesprogram

Injektionsmissbruk är inte vanligt förekommande i varken Sverige eller
övriga Europa. Även om detta missbruk är begränsat till en minoritet utgör
injektionsmissbruket en hälsorisk för drogmissbrukare i form av
narkotikarelaterade dödsfall och infektionssjukdomar som exempelvis hiv,
hepatit B och C och tuberkulos. Högriskbeteendet hänger samman med
bristen på rena sprutor, bristande hygien samt att injektioner sker snabbt i
det fördolda.154

1986 inleddes ett sprututbytesprogram vid infektionskliniken i Lund och
något senare vid infektionskliniken i Malmö. Målet med sprututbytes-
programmet var att minska smittspridning av framför allt hiv men även
hepatit, samt att motivera narkomaner till vård. Sprututbytesmottagningar
går ut på att narkomaner kan byta sina använda sprutor mot rena.
Narkomaner som vill byta sina använda sprutor mot rena måste följa
klinikens regler. En åldersgräns på tjugo år uppställs, missbrukaren ska
kunna visa stickmärken, ha behandlats för sitt missbruk men misslyckats
med att sluta knarka och ha haft kontakter med socialtjänsten. Projektet
pågår ännu 2003, men har sedan starten varit utsatt för kritik. En av de
kritiska synpunkterna är att ett sprututbytesprogram i Sverige strider mot 1 §
p 6 narkotikastrafflagens som förbjuder allt brukande av narkotika.
Sprututbytesprogrammets personal är fullt medvetna om att en patient som
får en spruta kommer att begå brott mot narkotikastrafflagen.155 

I ett betänkande från socialutskottet156 skulle försöksverksamheten med 

                                                
154 Hartnoll R…, Fokus på narkotika Injektionsmissbruk utgör en utmaning för
hälsopolitiken, Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N.
2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/Policy_briefings/pb4_6/pb_04_SV.pdf. 
155 Hallberg T, Sprututbytesprogram- utvärdering av ett försök i Sverige.
http://www.ecad.net/rep/report1.html, 030425.
156 SoU bet 1997/98:12.
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sprututbytesprogrammet i Skåne utvärderas för att få till stånd en från de
svenska konflikterna fristående bedömning av resultaten. Efter att uppdraget
antagits offentliggjorde Världsbanken sin rapport "Confronting aids, public
priorities in a global epidemic". Världsbanken redovisade i rapporten sin
värdering av olika sprututbytesprogram och drog slutsatsen att där man
tillämpar sprututbytesprogram eller möjliggör tillgång till rena sprutor
minskar spridningen av hiv utan att narkotikamissbruket ökar. Då en
internationell utredning av värdet av sprututbytesprogram genomförts ansågs
någon sådan inte behöva göras i Sverige, utan det förutsattes att
Socialstyrelsen i sin fortsatta bedömning av sprututbytesprogrammen
beaktade Världsbankens utredning.157

Socialutskottet har därefter vid ett flertal tillfällen under 1990-talet
behandlat frågan om försök med sprututbytesprogram skall fortsätta och
uppfattningen har varit den att verksamheten inte bör avbrytas. 

I socialutskottets betänkandet 1999/2000:10 behandlades återigen frågan
sprututbytesverksamhet fortsatta existens. Socialstyrelsen utfärdade en
skrivelse med anledning av betänkandet. Socialstyrelsen ansåg att frågan om
sprututbyte inte kunde bedömas på grundval av tillgängliga fakta. Utsikterna
för att nå full kunskap i fråga om sprututbytets hiv-preventiva effekter var
små, bland annat med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma ett
kontrollgruppsförfarande och att antalet hiv-fall är för få för statistiskt säkra
slutsatser. Även om det vore möjligt att belägga positiva effekter och så att
säga avgöra frågan på strikt vetenskaplig grund har frågan om sprututbyte
även en etisk och politisk dimension, menade Socialstyrelsen. Något
entydigt svar på frågan om målet med försöksverksamheterna, att förhindra
spridningen av hiv bland intravenösa missbrukare, kunde anses vara
uppfyllt, kunde inte ges.

Socialstyrelsen prövade även om de fakta som fanns om verksamheterna
stod i strid med centrala narkotikapolitiska mål. För det första bedömdes om
sprututbytesprogrammen motverkade målet om ett narkotikafritt samhälle.
Enligt Socialstyrelsen bedömning kunde inte sprututbyte i den form de givits
i Malmö och Lund anses motverka detta mål. De intravenösa
narkotikamissbrukare som utnyttjar programmen utgjorde en starkt
marginaliserad och vårdbehövande grupp som inte på egen hand förmår
bryta sitt missbruk. För det andra försökte Socialstyrelsen värdera om
försöksverksamheterna förhindrar eller bidrar till nyrekryteringen till
missbruk. Det konstaterades att det tyngre missbruket ökat under senare år i
storstadsregionerna. Det gällde inte minst i Malmö- och Lundregionen. Det
fanns dock inget stöd för antagandet att sprututbytesprojektet påverkat
nyrekryteringen av tunga missbrukare i varken den ena eller andra
riktningen.

                                                
157 SoU bet 1997/98:12 s 1.
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Slutligen belystes om försöksverksamheterna innebar att fler missbrukare
upphörde med sitt missbruk. Bedömningen var att verksamheterna utgjorde
en kontaktyta och innebar ett väl upparbetat kontaktnät med hälso- och
sjukvård, och i viss mån även med andra vårdgivare som rimligtvis borde
haft betydelse för patienternas motivation för behandling av sitt
narkotikamissbruk. Socialstyrelsen menade att det fanns två tänkbara
förhållningssätt till försöken med sprututbyte. Antingen förbjuder
lagstiftaren sprututbyte genom lag eller förordning, vilket skulle innebära att
försöksverksamheterna upphör och verksamheten läggs ned. Alternativt
upphör verksamheten som försök och blir accepterad. Socialstyrelsen tog
dock inte ställning till vilken alternativ som var lämpligast utan överlät detta
åt riksdag och regering.158

Under våren 2002 beslutade riksdagen enligt regeringens handlingsplan mot
narkotika att försöksverksamheten skulle få fortsätta. Enligt en motion159 till
riksdagen föreslås att ett mer långsiktigt beslut om verksamhetens framtid
borde fattas då projektverksamhet pågått under snart 20 år. I motionen
påpekas att om engagerade människor ska orka fortsätta sitt arbete och om
kompetent personal ska välja att satsa sitt engagemang, måste de veta att
deras arbete inte ständigt är nedläggningshotat. Det är föreslås även att låta
andra sjukhus i Sverige utveckla liknande verksamhet som i Malmö och
Lund. I motionen kritiseras farhågorna att sprututbyte under kontrollerade
former skulle innebära att man kapitulerar inför narkotikan.
Sprututbytesverksamheten handlar om att förbättra situationen för
människor som sitter fast i ett tungt missbruk. Ett av skälen till
försöksverksamheten var att hindra smittspridningen av hiv. I motionen
påpekas att även om det är omöjligt att dra fullständigt säkra slutsatser om
detta, kan det konstateras att nyrekryteringen av hiv-positiva är i det
närmaste obefintlig i Malmö- Lundområdet, vilket kunde jämföras med ett
högt antal hiv-positiva i till exempel Stockholm och Köpenhamn. I
motionen understryks även att sprututbytesmottagningen skapar en
samhällelig kontaktyta och ökar motivationen för missbrukare att söka vård.
Dessa argument talar enligt motionären starkt för att permanenta och utöka
verksamheten.

9.2 Substitutionsbehandling

Substitutionsbehandling är en form av medicinsk vård som ges till
opiatmissbrukare, i första hand heroinmissbrukare och som utgår ifrån ett
ämne som liknar eller är identiskt med den drog som används. Behandlingen
förekommer i två former. Vid underhållsbehandling får missbrukaren
tillräckligt mycket av ämnet för att reducera ett riskfyllt eller skadligt
beteende. Den andra formen är avgiftning där drogmängden minskas undan
                                                
158 Socialstyrelsens skrivelse med anledning av SoU bet 1999/2000:10 om vissa
narkotikafrågor m.m.
159 Motion till riksdagen 2002/03:fp207 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Utöka sprututbytesprogrammet.
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för undan för att till slut vara noll. Inom EU är det vanligt att
problemmissbrukare får substitutionsbehandling. 160  

Mot slutet av 1960-talet inleddes substitutionsförsök med främst metadon.
Metadon är klassat som narkotika, men är svagare än heroin och har
framförallt längre verkningstid. Metadon ger inga ”kickar” och verkar i 24-
36 timmar. Samtidigt blockerar det hjärnans mottagningsställen för andra
opiater varför en heroindos under metadonbehandling inte får avsedd
verkan.161 Vetenskapliga bevis tyder på att substitutionsbehandlingen kan
bidra till att minska hiv-överföring, drogmissbruk, risk för överdoser och
antalet drogrelaterade brott, samt till att förbättra narkomanens allmänna
hälsotillstånd. Det finns emellertid de som hävdar att den inte är något
botemedel utan en halvhjärtad insats som inte ger någon verklig lösning på
missbruksproblemet.162

Metadon är det huvudsakliga substitutionsämne som används i Europa.
Frankrike utgör ett undantag där det i de flesta fall rör sig om buprenorfin.163

Substitutionsbehandlingen är begränsad i Sverige och kriterierna för att få
behandlingen är strikta, då det anses att denna inte harmoniserar med den
svenska målsättningen om ett narkotikafritt samhälle. För att beviljas
metadonbehandling krävs enligt socialstyrelsens föreskrifter bland annat ett
minst fyraårigt dokumenterat intravenöst opiatmissbruk, att missbrukaren
prövat drogfri behandling och fyllt 20 år samt inte är arresterad, häktad,
dömd till fängelse eller intagen i kriminalvårdsanstalt.164  I andra länder till
exempel Danmark, Spanien, Italien och Nederländerna är de enda kriterierna
opiatberoende och önskan om behandling.165

                                                
160 Nilson M…, Fokus på narkotika substitutionsbehandlingens roll i missbrukarvården,
Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N. 2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/ Policy_briefings/pb1_3/pb01_SV.pdf.
161 Metadonbehandling,
http://www.kvarnbergsskolan.huddinge.se/antmapp/Narkotika/opiater/metadon.htm,
030325.
162 Nilson M…, Fokus på narkotika substitutionsbehandlingens roll i missbrukarvården,
Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N. 2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/ Policy_briefings/pb1_3/pb01_SV.pdf.
162 Metadonbehandling,
http://www.kvarnbergsskolan.huddinge.se/antmapp/Narkotika/opiater/metadon.htm,
030325.
163 Nilson M…, Fokus på narkotika substitutionsbehandlingens roll i missbrukarvården,
Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N. 2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/ Policy_briefings/pb1_3/pb01_SV.pdf.
164 Socialstyrelsens föreskrifter 1990:16.
165 Nilson M…, Fokus på narkotika substitutionsbehandlingens roll i missbrukarvården,
Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N. 2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/ Policy_briefings/pb1_3/pb01_SV.pdf.
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9.3 Faciliteter för drogkonsumtion

Konsumtionsrum har inrättats i bland annat Tyskland, Spanien och
Luxemburg. Målen för konsumtionsrummen, de tjänster som erbjuds och
utnyttjandet av rummen är att bidra till mindre sanitära olägenheter för
allmänheten, bättre tillgång till och utnyttjande av hälsovård och övrig
socialvård, mindre risk för opiatrelaterad överdos och mindre risk för
blodburna virus.166 Sverige har än så länge bestämt motsatt sig införandet av
injektionsrum då detta anses strida mot den svenska politiken om
nolltolerans mot narkotika.167

                                                
166 Nilson M…, Fokus på narkotika substitutionsbehandlingens roll i missbrukarvården,
Byrån för Europeiska Gemenskapernas officiella publikationer. E.C.N.N. 2002,
http://www.emcdda.org/multimedia/publications/ Policy_briefings/pb1_3/pb01_SV.pdf.
167 Billger O, Brande T, Sverige pressas till ny droglinje, Svenska Dagbladet 2 november
2003.
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10 Några synpunkter om
kriminalisering av eget bruk av
narkotika

10.1 Per-Ole Träskman

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet, har uttalat sig
om sin syn på kriminalisering av innehav av narkotika för eget bruk samt
konsumtion av detta. Vad gäller principerna för en kriminalisering
överensstämmer Träskman med Jareborgs ovan redovisade teori. Träskman
menar att när man överväger att kriminalisera en gärning bör man först och
främst värdera den nyttan man kan uppnå genom kriminaliseringen och
jämföra den med de samhälleliga kostnader som den medför samt väga
dessa mot alternativa åtgärder. För att en kriminalisering skall vara befogad
förutsätts det att gärningen är uppenbart skadlig för samhället och att den
därtill är förkastlig.168

Träskman menar att kriminalisering av olika narkotikarelaterade gärningar
motiveras vanligen med att användningen av narkotika medför stora
medicinska och sociala skador. Narkotikan anförs leda till ett starkt fysiskt
och psykiskt beroende, som i sin tur medför ett behov av allt större doser
och att detta med tiden bryter ner brukarens hälsa. Brukaren blir oförmögen
till arbete och till ett ordnat socialt liv. Vidare hänvisas till alla de fall då en
narkotikados lett till döden. Det man enligt Träskman önskar skydda genom
en kriminalisering är således de potentiella brukarnas hälsa och välfärd, alla
andra människors hälsa och trygghet mot akuta faror som kan uppstå då de
möter narkotikapåverkade personer samt samhällets sociala och medicinska
nätverk som kan överbelastas av människor som slagits ut till följd av
missbruk. 

Träskman förkastar den generalistiska syn på narkotikans verkningar och
menar att den ofta skisserade bilden av narkotikans skador är en kliché som
inte i alla avseenden är riktig. De ämnen och produkter som klassificeras
som narkotika har varierande egenskaper. Farmakologiskt sett är en del av
dem ganska ofarliga. Träskman hänvisar här till Nils Bejerot, Peter Ege och
Douglas N Husak och menar att det inte är riktigt att helt generellt och
schematiskt beteckna ”narkotika” som något entydigt skadligt. Att
schablonmässigt kriminalisera alla narkotikarelaterade gärningar för att
narkotika är skadligt är därför omotiverat.169

                                                
168 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 149.
169 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 150 ff.
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Träskman går därefter vidare och behandlar det andra villkoret i Jareborgs
kriminalpolitiska modell, nämligen gärningens förkastlighet. Den enskilde
användarens bruk kan enligt menige man framstå som klandervärt.
”Junkiens” gärning består ju i att han injicerar gift i sin kropp och det slår ut
honom som en god samhällsmedlem. Detta får sedan de andra ”goda”
samhällsmedborgarna betala för. Träskman menar att denna syn är färgad av
att narkotikarelaterade gärningar redan är kriminaliserade. Bedömningen blir
på så sätt grundad på ett simpelt cirkelresonemang. De narkotikarelaterade
gärningarna är förkastliga därför att de är straffbara. Det väsentliga och
avgörande för kriminaliseringsfrågan är om gärningarna är förkastliga utan
att vara straffbelagda. 

Enligt Träskman är detta inte fallet då det gäller användning av narkotika.
Det finns inte enligt Träskman någon allmänt accepterad moralkodex som
ger stöd för uppfattningen att det exempelvis är förkastligt att tugga
kokablad eller att använda cannabisprodukter. Träskman hänvisar till en
dom från den tyska författningsdomstolen från 1994 där det fastslås att en
person som anskaffar och besitter små mängder cannabisprodukter för eget
bruk utvisar en så liten personlig skuld och är således förkastlig i så liten
grad att det i allmänhet inte finns något skäl att straffa honom trots att
gärningen som sådan är kriminaliserad. Vidare noterar Träskman att
Europaparlamentet i en rapport170 i januari 1994 ansåg att det inte skulle
vara straffbart att för eget bruk inneha och själv använda små mängder
narkotika.171

Träskman behandlar vidare vad man har uppnått genom den narkotikapolitik
som man valt att föra i Sverige. Inledningsvis konstateras det uppenbara, det
vill säga att ett narkotikafritt samhälle inte uppnåtts. Däremot har man i viss
mån lyckats begränsa användningen av narkotika. Men samtidigt har man
uppnått något helt annat, menar Träskman.

Narkotikakontrollen påverkar både direkt och indirekt den faktiska
brottssituationen, det vill säga brottslighetens art och mängd. Då användning
och innehav av narkotika för eget bruk kriminaliseras innebär detta
självklart att den narkotikarelaterade brottsligheten ökar. Kriminaliseringen
leder således till att en mycket stor grupp människor som inte annars skulle
vara det blir förbrytare. Kriminalisering av de narkotikarelaterade
gärningarna leder också till följdkriminalitet, menar Träskman.
Kriminalisering av narkotika innebär ju att det är omöjligt att komma över
narkotika på lagligt sätt och det i sin tur betyder att priset på den enda, den
illegala marknaden, blir högt. En narkotikabrukare kan därför ofta finansiera
sitt eget bruk bara genom att begå brott. En väsentlig del av de traditionella
egendomsbrotten begås för att få resurser för narkotikainköp och en stor del
                                                
170 European Parlament, Report of the Committe on Civil Liberties and Internal Affairs on
Drug Policy, Session Documents 25 January 1994 (A3-0018/94).
171 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 152 ff.
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av dem som säljer eller annars distribuerar narkotika gör det för att
finansiera eget bruk.172

Det är inte heller osannolikt fortsätter Träskman, att narkotikakontrollen i
Norden har bidragit till en ”import” av organiserad brottslighet. Genom att
hela narkotikamarknaden samtidigt är både illegal och färdigt etablerad,
finns det något att komma till för alla dem som önskar använda marknaden
för utbyte av någon slags svartabörsvaror.173

Den narkotikapolitik som man valt i Sverige medför också höga
kontrollkostnader konstaterar Träskman. Träskman stöder sitt resonemang
på den ovan redovisade BRÅ-rapporten från 2000. Polisen har under senare
år allt tydligare prioriterat den ringa narkotikabrottsligheten, där eget bruk
utgör en betydande del. Samtidigt har detta bidragit till att annan grövre
narkotikabrottslighet såsom exempelvis försäljning av narkotika kommit att
åsidosättas.174

En väsentlig del i kontrollverksamhet kring det egna bruket av narkotika
utgörs av urin- och blodprov som allt oftare riktats mot unga personer.
Dessa ökade polisresurser var i stor utsträckning ett resultat av polisens egen
aktiva politik för att kunna markera handlingskraft. Utan möjlighet till urin-
och blodprov saknades nämligen sådana bevismedel som behövdes för att
göra kriminaliseringen av eget bruk effektiv. Det uttalades av
Rikspolisstyrelsen i ett narkotikamanifest från 1989 att möjligheten att ta
urin- och blodprov vid misstanke om narkotikapåverkan var något som
skulle användas för att göra det jobbigt att vara missbrukare. Detta
upprepades även i flera andra sammanhang. Träskman kritiserar att ingrepp i
den personliga integriteten medvetet skall användas i punitivt syfte samt att
polisinsatser bygger på en trivial skrämseltaktik.175

Träskman menar vidare att den svenska narkotikapolitiken ger en felaktig
bild om kriminaliteten. Den bild man presenterar är att narkotikan är det
enda onda och detta onda skall på alla sätt bekämpas av det goda. En sådan
kamp berättigar till att använda mycket starka medel. Man har således
underlåtit att göra en sannfärdig analys av narkotikarelaterade gärningars
skadlighet och förkastlighet. Man har inte heller, enligt Träskman, öppet
vägt olika alternativa handlingsmodeller mot varandra för att sedan välja den
förnuftigaste. Målet har varit ett narkotikafritt samhälle och metoden har
varit att använda straffrättsliga medel. Då denna handlingslinje visat sig
                                                
172 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 155.
173 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 155.
174 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 156 och Träskman P O,
Narkotikapolitik och brottskontroll, i Forskare om narkotikapolitiken, Kriminologiska
institutionen Rapport 2003:1, s 24 f.
175 Träskman P O, Narkotikapolitik och brottskontroll, i i Tham H, Forskare om
narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s 27.
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felaktig, det vill säga då man inte uppnått ett narkotikafritt samhälle utan
narkotikabruket snarare ökat, har man hållit fast vid grundkonceptet och
menat att ”medicinen är riktig men dosen för svag”. På detta sätt har det
straffrättsliga inslaget eskalerat.176

Träskman hävdar att flera fördelar med säkerhet kan uppnås i riktning mot
en mer rationell och human narkotikapolitik genom en avkriminalisering av
eget bruk inklusive mindre mängder för eget bruk. Med hänvisning till
rationalitet menar Träskman att missbruksproblem inte kan lösas effektivt
genom en strafflagstiftning. Det är inte heller homogent att i ett liberalt
samhälle kriminalisera självdestruktivt beteende eller beteende som
egentligen endast är uttryck för sådant som vissa uppfattar som omoral.
Framförallt menar Träskman att avkriminalisering kan motiveras med
hänvisning till humanitet. Missbrukare skall inte stressas och behandlas som
människor från en främmande oönskad värld. Träskman ansluter sig till
professor Johs Andenaes linje och konstaterar att avkriminalisering av eget
bruk och innehav för eget bruk handlar om rättfärdighet och med-
mänsklighet i förhållande till en starkt belastad grupp människor.177

10.2 Henrik Tham

Henrik Tham är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. I likhet
med Per-Ole Träskman ifrågasätter Tham den svenska narkotikapolitiken.
Tham konstaterar att ökningen av bruk och missbruk av narkotika har skett
trots en omfattande expansion av straff- och tvångslagstiftning. Tham menar
att det således är svårt att hävda att tillskottet av kontrollåtgärder sedan
1970-talet haft en positiv effekt på narkotikamissbruket i Sverige. 

Tham hävdar att den svenska narkotikapolitiken har varit förenad med
kostnader och har inte varit varken förnuftig eller humanistisk. Lagstiftning
har införts som vårdar vuxna människor under tvång just därför att de
använder narkotika. Rättsväsendets resurser har bundits upp i kampen mot
narkotikan. Allt fler narkotikamissbrukare sitter i fängelse utan att få någon
hjälp med sitt missbruk. Hållningen till substitutionsprogram och
sprututbytesprogram har varit så restriktiv att det inte kan uteslutas att den
svenska politiken bidragit till stigande dödstal, påpekar Tham. 

Genom straff för konsumtion och vägran att tillåta sprututbytesprogram har
man markerat att samhället inte tolererar narkotika. Denna politik har
försvarats med att den verkar avskräckande på allmänheten. Men
drogberoende är avskräckande i sig menar Tham. Ingen vill bli narkoman.
Däremot har politiken betingat ett högt pris som inte betalas av allmänheten
utan av missbrukarna. Den förda politiken innebär att missbrukarnas
                                                
176 Träskman P O, Dragens ägg- Den narkotikarelaterade brottskontrollen, i Victor D,
Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten,1995, s 157 ff.
177 Träskman P O, Narkotikapolitik och brottskontroll, i Tham H, Forskare om
narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s 28.
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livssituation försämras och att deras liv och hälsa äventyras. Det är utslagna
människor som förvägras sprutor, som kastas ut från vårdprogram, som inte
får den hjälp av socialtjänsten de behöver och som i stor utsträckning
tillbringar sina liv i fängelse.

Ingen kan med säkerhet säga vilken narkotikapolitik som är den rätta eller
vilka metoder som ger störst effekter på missbruket och samtidigt innebär
minst kostnader. Tham betonar dock att parollen ”ett narkotikafritt
samhälle” innebär att möjligheterna minskar att öppna en mer
förutsättningslös debatt om en effektiv och humanistisk narkotikapolitik.178

10.3 Leif Lenke och Börje Olsson

Det har kritiserats att den svenska narkotikapolitiken och dess så kallade
nolltolerans mot narkotika leder till att man motätter sig behandlingsåtgärder
som kan ge ”fel signaler”. Detta har gällt metadonprogram, liksom de så
kallade sprututbytesprogram. Detta framför bland annat Leif Lenke,
professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Börje Olsson,
professor i alkohol- och narkotikapolitik vid Stockholms universitet. De
båda författarna menar att information om olika behandlingsmetoder ofta
snedvrids för att bättre överensstämma med de svenska metoderna att uppnå
ett narkotikafritt samhälle. Ett exempel tas ur en artikel i Svenska Dagbladet
där författaren skrev att Sverige håller på att få ett nytt narkotikamissbruk,
nämligen av det metadonliknande medlet Subutex. Denna substans hade
enligt artikelförfattaren ”skapat 50 000 missbrukare i Frankrike”. Lenke och
Olsson menar att detta nämns utan att man samtidigt berör förhållandet att
det rör sig om en behandlingsmetod som bidragit till att minska
narkotikadödsfallen med bortåt 80 % under de senaste åren i Frankrike.
Vidare kritiserar Lenke och Olsson att metadonprogrammet, som av alla
experter anses sänka dödligheten, hålls med relativt stränga regler som man
inte avser ändra på. I Sverige har man bortsett från att metadonprogrammet
minskar dödligheten med bortåt 10 %. Lenke och Olsson hävdar således att
den svenska narkotikapoltiken ökar antalet narkotikarelaterade dödsfall.179

10.4 Markus Heilig

Markus Heilig, docent vid Karolinska Institutet, menar också att den
svenska dogmatismen dödar narkotikamissbrukare. Tydligast är detta vad
gäller de heroinberoende patienterna, för vilka det finns behandling i form
av främst metadon som förbättrar patienternas situation vad gäller att
reducera drogmissbruk, social funktion och kanske viktigast att minska

                                                
178 Tham H, Ett narkotikafritt Sverige?, i Tham H, Forskare om narkotikapolitiken,
Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s 69 f.
179 Lenke L, Olsson B, Den narkotikapolitiska relevansen av narkotikarelaterade dödsfall, i
Tham H, Forskare om narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s
61 f.
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dödligheten. Trots dessa data fortsätter den svenska modellen av ideologiska
skäl att undanhålla verksam behandling för flertalet, cirka 90 %,
heroinberoende patienter, menar Heilig. En oro att metadon och liknande
läkemedel ska leda till nyrekrytering av missbruk bottnar enligt Heilig i
okunskap. Primärt metadonberoende är en raritet även i länder där tillgången
till metadon är i stort sett fri, förklarar Heilig. Viktig är insikten om att varje
narkoman är en spridningskälla för droger, eftersom langning är en del av
syndromet. Varje narkoman som genom verksam behandling kan fås bort
från gatan bidrar till att minska tillgången på narkotika. Således menar
Heilig, finns det varken medicinska, allmänpreventiva eller ekonomiska
argument för den svenska linjen. Positioneringen drivs av aktörernas
politiska behov, inte av patienternas medicinska hävdar Heilig.180

10.5 Orvar Olsson

Sociologen Orvar Olsson menar att förändringar av narkotikapolitiken i
liberal riktning vid många tillfällen på olika håll i världen visat att denna
leder till en ökad användning av narkotika. Detta förklarar Olsson skedde i
exempelvis i Sverige på 1960-talet då drogliberalismen vann terräng och
drogmissbruket ökade och under 1950-talet i Japan då tillgången på
narkotika ökade samtidigt som många japanska soldater fick
amfetamintabletter för att bli bättre soldater. På samma sätt hävdar Olsson
att den ökade användningen av droger under kriget i Vietnam, efter
lagändringarna i Oregon 1975, Kalifornien 1975, Alaska 1982 och i Zürich i
slutet av 1980-talet berodde på den liberala narkotikapolitiken. 181 Olsson
anför även att förändringar i restriktiv riktning på olika håll i världen lett till
en minskande användning av narkotika. Detta menar Olsson skedde
exempelvis bland eleverna i stockholmsskolor i början av 1970-talet, i
början av 1980-talet bland niondeklassarna i samtliga grundskolor i Sverige
och i USA då åtgärder infördes för att begränsa läkarnas rätt att skriva ut
opiater samt åtgärder för att minska tillgången på heroin i USA och i Japan
då påföljderna skärptes för narkotikabrott.

Olsson hävdar att sambandet mellan tillgång och efterfråga är tydligt och
enkelt när det gäller narkotika. Är det lätt att få tag på narkotika så kommer
många fler bli narkotikamissbrukare. Olsson menar att ju mer tillgänglig
narkotika är, desto fler kommer att pröva av dem som inte är ”benägna”, det
vill säga, vilkas personliga disposition exempelvis i fråga om arv,
uppväxtförhållande, miljö eller personlighet inte är så påtagliga. Om det
däremot krävs ansträngning för att få tag på narkotika, om samhället har en
restriktiv hållning så ligger endast de riskzonen vilkas personliga

                                                
180 Heilig M, Dum dogmatism dödar. Om substitutionsbehandling i Tham H, Forskare om
narkotikapolitiken, Kriminologiska institutionen Rapport 2003:1, s 41 f.
181 Olsson O, Effekter av en liberal respektive en restriktiv narkotikapolitik, 2002, s 55.
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förhållanden på ett avgörande sätt disponerar för att pröva och missbruka
narkotika.182

Ett av de syften som förts fram för en legalisering är att det härigenom
skulle gå att tillhandahålla billigare narkotika och därigenom minska
behovet av illegalt förvärvade pengar till att betala narkotikan med. Detta är
enligt Olsson, en möjlig men inte självklar effekt. Den effekt som säkerligen
är möjlig är att om narkotikan blir billig ökar användning och missbruk.
Priset påverkar således inköp och konsumtion. Stigande priser gör att inköp
och konsumtion minskar. Detta gäller enligt Olsson för alkohol och borde
med säkerhet även gälla narkotika. Priset på narkotika påverkar på  detta sätt
även nyrekryteringen av narkotikamissbrukare, anser Olsson.183 

Ett vanligt argument för en avkriminalisering är att den skulle leda till färre
brott. Detta gäller med stor sannolikhet inte en avkriminalisering av innehav
av cannabis, vilket är det som man vanligen argumenterar för. Den enda
effekten på kriminaliteten som en avkriminalisering av cannabisinnehav
skulle ha, är förmodligen en ökande kriminalitet, menar Olsson. En
avkriminalisering av ett narkotiskt medel skulle leda till ett större antal
missbrukare på grund av den ökade tillgängligheten samt den lägre
marknadsanpassade priset. På grund av medlets effekter och en ökande
användning av ett större antal personer skulle våldsbrottslighet och
trafikbrottslighet öka.184 

Vidare påstår Olsson att de samhällsgrupper som kommer att påverkas
negativt av en avkriminalisering är de som redan idag är överrepresenterade
bland missbrukarna, det vill säga de som har en osäker uppväxtmiljö och
tidigare har registrerats för kriminalitet. Det är enligt Olsson sannolikt att det
bland ungdomar med en liknande bakgrund som de flesta missbrukarna
skulle rekryteras vid en avkriminalisering. Utslagningen i denna grupp
skulle då öka.

10.6 Pelle Olsson

Pelle Olsson är redaktör för Riksförbundets narkotikafritt samhälles tidskrift
Narkotikafrågan och har gett ut en serie böcker om narkotikan i Europa.
Olsson menar att konsumtion och innehav av narkotika för eget bruk bör
fortsättningsvis vara straffbart. Olsson hävdar att konsumenten är den enda
oersättliga länken i narkotikahanteringen. Odlarna, fabrikanterna,
grossisterna och detaljisterna kommer alltid att ersättas av nya aktörer så
länge efterfrågan på varorna är så suveränt lönsam att tillfredsställa. Det är

                                                
182 Olsson O, Effekter av en restriktiv narkotikapolitik, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 55.
183 Olsson O, Effekter av en restriktiv narkotikapolitik, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 58.
184 Olsson O, Effekter av en restriktiv narkotikapolitik, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 61 f.
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missbrukaren på gatan som utgör drivkraften för hela den gigantiska
affärsverksamheten. Av det skälet ska man, enligt Olsson, inte lämna en
frizon längst ner på narkotikapyramiden. En tydligt avståndstagande
lagstiftning, även mot små innehav och liten konsumtion, är juridiskt
effektivt och humanitärt eftersom det underlättar ett tidigt ingripande från
socialtjänsten, skolan och föräldrarna, menar Olsson.185 

Vad gäller frågan om att förse missbrukare med metadon, rena sprutor och
information om hur man kan ta narkotika så säkert som möjligt, menar
Olsson att någon skademinskning inte kan uppnås på detta sätt. Några
historiska exempel på en lyckad liberal narkotikapolitik finns enligt Olsson
inte. Argumentet att de ovan nämnda åtgärderna skulle medföra en
skademinskning faller på det grundläggande faktumet att billigare och mer
lättillgänglig narkotika leder till att fler prövar och blir beroende av det.186 

Olsson kommenterar även att det i en rättsstat föreligger en princip om att
kriminalisering inte bör ske då handlingen endast skadar individen själv.
Olsson menar att det är visserligen individens fria val att börja använda
narkotika, men när beroende uppstår existerar inte längre denna frihet.
Konsumtionen av droger blir ett tvång  som överträffar reglerna i det mest
totalitära samhälle. Missbrukarens omgivning, familj, arbetskamrater och
samhället påverkas vidare alltid av ett missbruk.187

                                                
185 Olsson P, Argument mot legalisering av narkotika, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 75 f.
186 Olsson P, Argument mot legalisering av narkotika, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 69 f.
187 Olsson P, Argument mot legalisering av narkotika, i Johanson K, Narkotika,
legalisering, missbruk, 1996, s 70 f.
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11 Analys
I denna del är avsikten att mot bakgrund av redogjord fakta besvara
uppsatsens huvudfrågan det vill säga, huruvida en kriminalisering av eget
bruk av narkotika är förnuftig eller inte. Då en konsumtion av narkotika i de
flesta fall föregås av ett innehav kommer det nedan förda resonemanget även
omfatta denna befattning med narkotika.

Utgångspunkten i en rättsstat är att alla människor är fria att handla som de
vill. All strafflagstiftning är en inskränkning i denna friheten och det är
därför viktigt att handlingar kriminaliseras endast i de mest nödvändiga
fallen. Det bör således föreligga en presumtion om att gärningar inte skall
klassificeras som brott. Ett beslut om kriminalisering bör enligt min mening
grunda sig på en teori eller en rad principer som lagstiftaren schematiskt och
konsekvent följer. På detta sätt undviks att fel handlingar kriminaliseras. 

Ovan i kapitel tre har olika principer för kriminalisering presenterats. Även
om författarna uttrycker sina principer olika är huvuddragen i dessa
gemensamma. För att besvara frågan om narkotika för eget bruk bör vara
kriminaliserat utgås här från de principer som lagstiftaren enligt min mening
bör följa. Dessa principer är inspirerade av Nils Jareborg, Svein Slettan och
Erland Aspelin. 

Syftet med kriminalisering är att förmå samhällsmedborgarna att företa
respektive avstå från relevanta handlingar. I den narkotikapolitiska
diskussion är syftet med kriminalisering av narkotikabruk att uppnå ett
”narkotikafritt samhälle”. Den restriktiva lagstiftningen är enligt förarbetena
till narkotikastrafflagen avsedd att markera samhällets avståndstagande från
all olovlig befattning med narkotika. Kriminaliseringen ska verka
avskräckande samt moralbildande på människor och syftet med
kriminaliseringen är således att verka allmänpreventivt på samhälls-
medborgarna.

Den centrala frågeställningen, för att avgöra om eget bruk av narkotika samt
innehav av narkotika för eget bruk bör kriminaliseras, är vilka handlingar
som generellt sett ska kriminaliseras. Enligt min bedömning bör endast
gärningar som orsakar en skada på ett skyddsvärt intresse och samtidigt är
förkastliga kriminaliseras. I detta påstående ryms tre grundläggande villkor
som samtliga måste vara uppfyllda för att en gärning skall kunna
kriminaliseras.

Det första villkoret är att gärningen orsakar en skada. Det är då inledningsvis
relevant att utvärdera begreppet narkotika för att se vilka ämnen som kan
komma att omfattas av en kriminalisering. Vad som avses med narkotika
enligt svensk rätt och vilka ämnen det gäller anges i 8 § narkotikastrafflagen.
Där sägs att med narkotika menas läkemedel eller hälsofarliga varor med
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beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller ämnen
som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller
effekter. 

Fastställandet av att ett ämne skall bedömas som narkotika grundas således
främst på två begrepp, ”beroendeframkallande egenskaper” och
”euforiserande effekter” Båda dessa begrepp kan kritiseras då det kan
föreligga svårigheter med att fastställa huruvida ett ämne är
beroendeframkallande eller har euforiserande effekter. Vad gäller begreppet
”beroendeframkallade egenskaper” kan det konstateras att samma drog kan
upplevas på flera olika sätt beroende på exempelvis brukarens
sinnesstämning och förväntningar. Såväl brukarens drogupplevelser som
hans toleransutveckling är avgörande faktorer för om och hur snabbt ett
beroende uppstår. Eftersom båda faktorerna avgörs av individens egna
förutsättningar, är det svårt att generellt klassificera ett ämne som narkotika
på denna grund. Vad gäller begreppet ”euforiserande effekter” kan det
ifrågasättas om ett ämne skall vara kriminaliserat på grund av att det har en
euforiserande effekt. Alkohol är en hälsofarlig vara som kan framkalla
euforiserande effekter. Det kan även hävdas att choklad har dessa
egenskaper. De två relativt vaga begreppen ger således upphov till att risken
ökar för att ämnen som inte borde klassificeras som narkotika kan bli
bedömda som sådana.  

Under kapitlet ”Farmakologiska aspekter av narkotika” redogörs för
tänkbara skador som de idag vanligaste formerna av narkotika kan orsaka.
Många av de skador som räknas upp får bedömas som tillräckligt allvarliga
för att motivera en kriminalisering. Det får dock anmärkas att inte alla de
ämnen som klassificerats som narkotika ger upphov till lika skadliga
effekter. Nils Bejerot hävdar exempelvis att opiater, exempelvis opium,
morfin och heroin, är såtillvida ofarliga att en människa kan missbruka dem
i stora doser varje dag i hela livet utan att drabbas av några bestående skador
i några kroppsliga organ. Peter Ege påpekar att vissa medicinska jämförelser
mellan cannabis och alkohol konkluderar att cannabis är mindre skadligt än
alkohol vad gäller organskador, akut giftighet, fosterskador och
aggressionsframkallande verkan. Douglas N Husak menar att nikotin och
alkohol orsakar betydligt fler dödsfall än alla former av narkotika
tillsammans. Dessa siffror stöds också av svenska utredningar från bland
annat Rådgivningsbyrån, Psykiatriskt Centrum, vid Lunds
Universitetssjukhus. Det får således konstateras att inom begreppet
narkotika faller ämnen som inte kan anses uppfylla den graden av skadlighet
som krävs för att eget bruk av narkotika samt innehav av narkotika för eget
bruk skall kriminaliseras.

Det andra villkoret som en gärning skall uppfylla, för att en kriminalisering
ska vara berättigad, är att gärningen skadar ett skyddsvärt intresse. Det är det
skyddsvärda intresset som skapar ett behov av en regleringen. Uppenbara
exempel på skyddsvärda intressen är liv, frihet och hälsa. Det intresse
lagstiftaren söker skydda med narkotikalagstiftningen är framförallt den
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enskilda individens hälsa. I den narkotikapolitiska debatten anförs
framförallt de medicinska skador som användning av narkotika kan tänkas
orsaka. Det starka fysiska och psykiska beroendet lyfts fram som i sin tur
leder till ett behov av allt större doser och som med tiden bryter ned
brukarens hälsa. Det hänvisas också till de fall då en narkotikados lett till
döden. Förutom de medicinska skadorna narkotikan orsakar påpekas även de
sociala skadorna som användning av narkotika medför. Brukaren blir
oförmögen till arbete och ett ordnat socialt liv. Detta skyddsintresse får
anses legitimera en kriminalisering. Det får dock påpekas att skyddsintresset
givetvis hänger samman med den skada en gärning kan orsaka. Då det i det
föregående konstaterades att all narkotika inte kan anses orsaka en
tillräckligt allvarlig skada får det följaktligen även fastställas att det
skyddsvärda intresset i dessa fall inte har ett behov av en reglering. 

Det tredje villkoret som krävs för att motivera att en gärning skall
kriminaliseras är att denna är förkastlig. Det är inte helt självklart vilka
kriterier som bör uppställs för att en gärning skall bedömas som förkastlig.
Begreppet förkastlig innebär att en gärning är klandervärdig. Detta
förutsätter att det i samhället finns normer för vad som är moraliskt riktigt.
Dessa normer torde ha vuxit fram genom historien och sedermera finnas
djupt rotade i folksjälen. Några exempel på gärningar som ofta kan anses
omoraliska, är gärningar som skadar en annan individs liv eller hälsa.
Handlingar kan naturligtvis vara mer eller mindre omoraliska. Att ta
egendom som tillhör annan får anses som omoraliskt, men inte lika
omoraliskt som att beröva annan livet.

Frågan är då om det är omoraliskt och således förkastligt att konsumera
narkotika. Per Ole Träskman menar att ett simpelt cirkelresonemang har fått
gemene man att anse att narkotikarelaterade gärningar är förkastliga.
Träskman menar att eget bruk av narkotika anses vara förkastligt för att
handlingen är straffbar. Detta är ett felaktigt sätt att avgöra huruvida en
handling är förkastlig. Det väsentliga är att avgöra om handlingen vore
förkastlig utan att den dessförinnan är straffbelagd. Det omoraliska med att
bruka narkotika kan påstås vara det faktum att en individ intar ett ämne eller
en vara som är skadligt för dennes fysiska hälsa och/eller mentala tillstånd.
Mot detta argument talar att det finns flertal ämnen och varor som faller
under denna beskrivning, bland annat alkohol, nikotin och fet mat, men vars
intag inte anses tillräckligt omoraliska för att motivera en kriminalisering.
Det bör således konstateras att det finns en mängd ämnen och varor som inte
är lämpliga att konsumera, men att detta inte betyder att konsumtionen för
den skull är förkastlig. 

Det kan vidare hävdas att narkotika är förkastligt då konsumtion av denna
leder till ökad kriminalitet. Detta påpekas bland annat av Orvar Olsson som
menar att medlets effekter ökar våldsbrottslighet. Detta påstående kan
besvaras med att det finns en mängd gemensamma faktorer som ofta förgår
våldsbrotten, exempelvis att gärningsmannen lidit av en svår uppväxt, har
dåliga sociala och/eller ekonomiska förhållanden eller begår brotten under
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påverkan av alkohol. Detta innebär inte att lagstiftaren i preventivt syfte kan
kriminalisera dessa handlingar. Vidare bör det påpekas att det i dessa fall
inte är den föregående handlingen som är förkastligt utan den efterföljande
handlingen. Enligt min mening talar de nämnda argumenten mot att
konsumtion av narkotika skulle vara en förkastlig handling.

Inledningsvis nämndes att kriminalisering endast bör ske i fall då det
bedöms vara absolut nödvändigt. Detta innebär att även då de tre ovan
uppräknade villkoren är uppfyllda bör alternativa metoder till
kriminalisering beaktas. Syftet med den svenska narkotikapolitiken är att
uppnå ett narkotikafritt samhälle. Detta mål bör dock betraktas som något
orealistiskt. Det kan dock tänkas att man i första hand avser att minska
antalet narkotikabrukare samt minska skadeverkningarna av eventuellt
missbruk. Under kapitlet ”Alternativa metoder för skademinskning”
presenteras några åtgärder som samhället kan vidta för det nämnda
ändamålet. Metadonbehandling, sprututbytesprogram och faciliteter för
drogkonsumtion är några exempel på åtgärder som tillämpas runt om i
Europa med positiva resultat på skademinskning av narkotikabruk. Andra
åtgärder som kan tänkas fylla denna funktion är information till ungdomar
genom exempelvis skolan om narkotikans skadeverkningar.

När det gäller kriminalisering av eget bruk av narkotika skiljer denna
handling sig väsentligt från de flesta andra kriminaliserade gärningar. Eget
bruk av narkotika skadar nämligen endast gärningsmannen själv. Detta är en
viktig aspekt som bör beaktas. En grundläggande princip i en rättsstat är att
strafflagstiftningen ska vara konsekvent, detta ger lagstiftningen en
trovärdighet samt gör den förutsägbar. Det finns en rad handlingar där den
enskilde kan tillfoga sig själv mycket stor skada men som lagstiftaren inte
valt att kriminalisera. Enligt svensk rätt är det exempelvis inte kriminaliserat
att begå självmord, hugga av sig en arm eller ett ben eller ha oskyddat
samlag med en HIV-smittad. Dessa gärningar torde orsaka betydligt mer
skada på den enskildes hälsa än exempelvis bruk av cannabisprodukter. 

Inom straffrätten finns en vedertagen princip som innebär att man inte
genom kriminalisering bör söka förhindra handlingar där man enbart
tillfogar sig själv skada. Det kan dock tänkas att man gör undantag från
denna princip. Detta kan gälla i fall där en person kan orsaka sig själv stor
skada och en kriminalisering medför en liten olägenhet för den enskilde.
Exempel på detta är tvång på bilbälte. När det gäller narkotika är
olägenheten betydligt större. Kriminaliseringen av användning och innehav
av narkotika för eget bruk leder till att en mycket stor grupp människor som
inte annars skulle vara det blir förbrytare. Då straffen för narkotikabrott är
stränga betyder det också att deras brott inte kan betecknas som helt
bagatellartade. Detta leder till att missbrukare blir väsentligt mer utstötta ur
samhället än de skulle vara utan en kriminalisering. Vidare skapar
kontrollen av narkotikabruket en stor olägenhet för den enskilde brukaren.
Kontrollen är relativt integritetskränkande då det ofta krävs blod- eller
urinprov för att fastställa konsumtion. Enligt min mening är resonemanget
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om en konsekvent lagstiftning samt den skisserade principen tungt vägande
juridiska argument mot att eget bruk samt innehav för eget bruk av narkotika
kriminaliseras.

Det kan konstateras att lagstiftaren vid kriminalisering av narkotikabruk inte
följt vedertagna principer som gäller för kriminalisering. Vad som kan ha
orsakat detta är inte självklart att avgöra. Målet har varit ett narkotikafritt
samhälle. Då straffrättsliga metoder är relativt billiga och lätta att genomföra
kan det tänkas att politiker använt dessa för att visa sin handlingskraft. Detta
är naturligtvis inte ett legitimt skäl för att kriminalisera en handling. 

Det återstår slutligen att utvärdera vilka konsekvenser den svenska
narkotikapolitiken uppnått. Man har inte uppnått det som man ville uppnå,
det vill säga ett narkotikafritt samhälle. Enligt undersökningar från
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har resultaten istället
visat på en markant ökning av narkotikabruk. Det tillfälliga/experimentella
bruket har fördubblats bland ungdomar sedan 1990-talet. En ökning av
sådant bruk har även skett bland vuxna. Utvecklingen av tungt missbruk har
också ökat. Enligt BRÅ:s undersökning från år 2000 fastställs att
kriminaliseringen av eget bruk av narkotika samt straffskärpningen av eget
bruk inte haft någon avskräckande effekt på ungdomars drogvanor och
därmed heller inte minskat nyrekryteringen. Det går dock inte att utesluta,
att bruket hade ökat ännu mer om inte denna lagstiftning kommit till stånd.

Svein Slettan beskriver i sin teori om vilka principer som bör gälla för en
kriminalisering att en kriminalisering inte bör införas då denna kan medföra
oönskade sidoverkningar som uppväger fördelarna med densamma. Den
svenska narkotikapolitiken tycks olyckligtvis ha uppnått just detta.

BRÅ-rapporten från år 2000 visar att polisen i stor utsträckning prioriterar
ringa narkotikabrott. Det förändrade arbetssättet inom polisen har inneburit
att antalet personer lagförda för grova narkotikabrott minskat efter
straffskärpningen. Avsikten med lagändringen var troligtvis inte att polisens
resurser skulle fördelas på det sätt som skett. Möjligheten till urin- eller
blodprovstagning vid skälig misstanke om narkotikabrott har även nyttjats i
allt större utsträckning. Allt fler av dem som tas med för provtagning är
ungdomar. Det har upprepas i flera sammanhang att möjligheten att ta urin-
och blodprov vid misstanke om narkotikapåverkan var något som skulle
användas för att göra det jobbigt att vara missbrukare. Det kan, som Per-Ole
Träskman hävdar, kritiseras att ingrepp i den personliga integriteten
medvetet skall användas i punitivt syfte samt att polisinsatser bygger på en
trivial skrämseltaktik.

Vidare har kriminalisering av narkotika inneburit en följdkriminalitet. Då
priset för narkotika på den illegala marknaden är högt kan narkotikabrukare
ofta finansiera sitt eget bruk bara genom att begå brott. Egendomsbrott samt
försäljning och distribution av narkotika begås för att få resurser för egna
narkotikainköp. Det är även möjligt att narkotikakontrollen bidrar till en
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import av organiserad brottslighet. Då det i Sverige redan finns ett etablerat
kontaktnät och organisation kring den illegala narkotikahandeln underlättar
detta för den som vill introducera nya illegala varor på marknaden.

Den svenska narkotikapolitiken och dess så kallade nolltolerans mot
narkotika leder till att man motätter sig behandlingsåtgärder som kan ge ”fel
signaler”. Detta har gällt metadonprogram, liksom de så kallade
sprututbytesprogram. 

Metadon förbättrar patienternas situation genom att den reducerar
drogmissbruk, och därigenom minskar dödligheten. Trots dessa data,
fortsätter den svenska modellen av ideologiska skäl att undanhålla verksam
behandling för flertalet heroinberoende patienter. Stränga regler uppställs i
Sverige för att bevilja en patient metadonbehandling vilket gör att många
missbrukare inte får den vård de behöver. Den svenska narkotikapolitiken
bidrar således till att öka antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Liknande resonemang kan föras angående sprututbytesprogrammen. Det har
hävdats att sprututbyten strider direkt mot tanken om ett narkotikafritt
samhälle. Sprututbytesprogram finns därför endast i begränsad omfattning i
Sverige och ligger endast på försöksnivå. Världsbanken har dock redovisat
sin värdering av olika sprututbytesprogram i en rapport och dragit slutsatsen
att där man tillämpar sprututbytesprogram eller möjliggör tillgång till rena
sprutor minskar spridningen av hiv utan att narkotikamissbruket ökar. Det är
därför inte osannolikt att den narkotikapolitiska visionen även på detta plan
hindrar en förnuftig åtgärd för skademinskning.

En ytterligare allvarlig konsekvens som den svenska narkotikapolitiken
medför är att den försämrar missbrukarnas sociala livssituation. Människor
som redan lever under svåra sociala förhållanden blir dessutom stämplade
som kriminella. Den ursprungliga tanken med narkotikastrafflagen var att
minska tillgången på narkotika, men missbrukarna skulle inte drabbas. Detta
är enligt mig en mer human syn på straffrätten. En avkriminalisering av eget
bruk och innehav för eget bruk av narkotika handlar därför, som
professorerna Johs Andenaes och Per Ole Träskman påpekat, även om
rättfärdighet och medmänsklighet i förhållande till en belastad grupp
människor. 

I många europeiska länder sker en avkriminalisering av narkotikabruket. En
alltmer human syn på narkotikapolitiken förespråkas och alternativa metoder
för skademinskning som metadon och sprututbytesprogram uppmuntras.
Sverige bör följa denna utveckling.
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