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Sammanfattning 
Jag har i uppsatsen ”En rättsekonomisk applikation på svensk narkotika 
lagstiftning” undersökt om rättsekonomisk teori kan förklara rådande 
situation på den svenska narkotikamarknaden. Jag har använt mig av central 
rättsekonomisk teori som analytisk modell för att identifiera de mest 
tongivande aktörerna på narkotikamarknaden. Som empiriskt underlag 
används Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport ”Polisens insatser mot 
narkotikabrottsligheten – omfattning, karaktär och effekter”. Den 
rättsekonomiska modellen appliceras på rådande situation och kontrasteras 
mot svensk lagstiftning, för att identifiera diskrepanser i synen på 
bekämpning av narkotikabrott. Jag finner att rättsekonomisk teori har 
förklaringsvärde när det gäller att klarlägga och analysera den svenska 
narkotikamarknaden, samt ge ökad förståelse för de inblandade aktörernas 
agerande. När den rättsekonomiska modellen kontrasteras mot 
lagstiftningen framträder en rad diskrepanser på centrala områden. Detta i 
synen på narkotikaanvändaren, resursanvändning, straffsatser, 
”nollvisionen” samt allmänhetens intresse.  
 
 
Nyckelord: Narkotikabekämpning, Rättsekonomi, Rationalitet, 
Narkotikastrafflagen, Marknadsmekanismer 
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Förkortningar 
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
HD Högsta Domstolen 
NSL Narkotikastrafflagen 
Prop. Proposition 
SOU Statens offentliga utredningar 
UNODC United Nations Office for Drugs and Crime 
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1 Inledning 
Rättsekonomin är ur ett juridiskt perspektiv en mycket ung vetenskap med 
rötter i studiet av det anglosaxiska rättssamhället utifrån ekonomisk 
nyttoteori. Rättsekonomin är som ekonomisk vetenskap en del av den 
nyinstitutionella skolan, som förklarar hur samhällets institutioner i form av 
företag, marknader och lagstiftning fungerar utifrån neoklassisk ekonomisk 
teori. Till den nyinstitutionella skolans mer välkända företrädare hör Ronald 
Coase, Harold Demsetz och Armen Alchain, som lade grunden för analys 
utifrån transaktionskostnader och äganderätter. Sedemera har studiet av 
lagstiftning och juridiska processer utvecklats av Richard Posner och 
William Landes. I anslutning till detta har det ekonomiska studiet av icke-
marknadsbaserade sociala relationer utvecklats genom arbeten av Jacob 
Mincer och Gary Becker, som varit en av de ledande pionjärerna inom 
studiet av brott. Becker publicerade 1968 artikeln ”Crime and Punishment: 
An Economic Approach” som lagt grunden för ämnets utveckling. 1 Becker 
mottog även Nobelpriset i ekonomi 1982 för sitt arbete att utvidga 
tillämpningen av mikroekonomisk teori. Därefter har det rättsekonomiska 
studiet av brottslighet varit på frammarsch. Rättsekonomin har visat sig vara 
förtjänstfull när det gäller att beskriva, förutsäga och förklara rationella 
faktorer bakom brottslighet. Utgångspunkten baseras på antaganden om 
nyttomaximerande aktörer, rangordnade preferenser och mätbara kostnader. 
Den ekonomiska teoribildningen om brott går internationellt under 
samlingsnamnet Crime and Economics.  I Sverige företräds inriktningen 
bland annat av Professor Göran Skogh vid Linköpings universitet, Yves 
Zenou vid Handelns utredningsinstitut, Anna Nilsson vid Stockholms 
universitet och Maria Ekstam vid Uppsala universitet. Rättsekonomiska 
studier av lagstiftningen har emellertid tagit god tid på sig för att vinna 
acceptans inom den svenska juristkåren. Inte sällan har den svenska 
juristkåren kritiserats av den ekonomiska forskarvärlden för att negligera 
empiriska vetenskapliga studier av rättsystemet till förmån för traditionell 
rättspositivism.2 Numera ingår rättekonomiska kurser i juristutbildningen 
och år 2002 publicerades den första svenska läroboken i ämnet.3

 
 

I uppsatsen tillämpas den rättsekonomiska teorin på svensk narkotika- 
lagstiftning och narkotikapolitikens målsättningar. Majoriteten av de som 
lagförs enligt narkotikastrafflagen (NSL) återfaller i narkotikabrott inom tre 
år (56 %). Antalet tunga missbrukare skattades av Brottsförebyggande rådet 
(Brå) till knappt 29000 år 2001, och visar en uppåtgående trend från 1997 
då antalet uppskattades till knappt 25500. Detta innebär en ökning med 14 
% under perioden. Även det experimentella användandet av droger hos 

                                                 
1 Becker G., 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political 
Economy, vol. 76, nr. 2, sidor 169-217. 
2 Skogh, G., 2000, Law and Economics in Sweden, Encyclopedia of Law and Economics, 
vol. 0390, sidor 370-380. 
3 Dahlman C., Glader M., Reidhav D., 2002, Rättsekonomi – en introduktion, 
Studentliteratur. 
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ungdomar ökar enligt BRÅ. Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) redovisar i en undersökning att 3 % av de 
mönstrande i riket hade använt narkotika de senaste 30 dagarna.4 Enligt FNs 
drogorgan, Office on Drugs and Crime (UNODC), ökar både användandet 
och kvantiteten av illegala droger världen över. Sammantaget använder, 
enligt FN, 4,7 % av världens invånare över 15 år droger.5 Det är svårt att 
uppskatta hur många människor som indirekt påverkas av konsekvenserna 
av droganvändningen. Bland sidoeffekterna räknar BRÅ upp inbrott, 
våldsbrott och trafikbrott som exempel på sidoeffekter som påverkar bredare 
lager av befolkningen. I dagsläget används 6 % av Polisens resurser till 
direktbekämpning av narkotikabrott.6 Rikspolisstyrelsen redovisar att 
antalet narkotika beslag ökade med 34 % under perioden 1997-2001.7

 

 Under 
samma period ökade antalet lagförda brott enligt NSL med 24 %, uppger 
BRÅ. 

                                                 
4 CAN, 2003, Drogutvecklingen i Sverige, Rapport 2003, Ljunglöfs förlag. 
5 United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, 2003, World Drug Report 2004, 
United Nations Publications, vol. 1, sid 8. 
6 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sid 6. 
7 Rikspolisstyrelsen, Redovisning av uppdrag till Rikspolisstyrelsen att inspektera 
polismyndigheternas bekämpning av narkotikabrottsligheten, POL-128-2546/02, 2003, 
Rikspolisstyrelsen. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för det arbetssätt som präglar uppsatsen, 
avgränsningar som gjorts, samt de frågor uppsatsen syftar att finna svar på. 
 

2.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en rad definierade avgränsningar och 
antaganden undersöka hur en rättsekonomisk modell om brott förhåller sig 
till svensk narkotikalagstiftning, samt huruvida det rättsekonomiska 
synsättet står i överensstämmelse med det straffrättsliga. Den specifika 
brottslighet som undersöks är narkotikabrott, enligt narkotikastrafflagen 
(NSL). Som utvärderingsmaterial för jämförelsen har jagvalt den aktuella 
kriminalstatistiska rapporten ”Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten 
– omfattning, karaktär och effekter” från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).8

 
 

2.2 Problemställning 

BRÅ slår i sin rapport fast att missbruket av narkotika ökar trots massiva 
insatser och skärpt lagstiftning. jagvill undersöka om rättsekonomisk teori 
kan förklara den svenska narkotikasituationen som den beskrivs enligt Brås 
rapport. Vidare kommer jag undersöka eventuella avvikelser, diskrepanser, 
mellan den rättsliga och rättsekonomiska synen på hur man bör agera för att 
bekämpa en illegal marknad, såsom narkotikamarknaden. 
 

2.3 Modell 

Jag kommer i uppsatsen använda mig av en rättsekonomisk modell som 
appliceras på den rådande verkligheten, såsom den beskrivs av BRÅ. Vidare 
kommer den rättsekonomiska modellen att kontrasteras mot gällande rätt, 
för att identifiera eventuella diskrepanser. Jag kommer således undersöka 
om den rättsekonomiska synen på hur lagstiftningen ”bör” vara avviker från 
hur svensk narkotikalagstiftningen faktiskt ”är”.  
 
Tanken med den rättsekonomiska modellen är att lyfta fram, analysera och 
bedöma den situation som lagstiftaren har att reglera utifrån ett renodlat 
ekonomiskt perspektiv. Då modellen är av ekonomisk natur, lämnas andra 
aspekter av narkotikaanvändning, såsom medicinska, sociala och 
ideologiska hänsynstaganden därhän. Modellen strävar endast efter att 
bedöma situationen från ett rättsekonomiskt perspektiv. 
 
 

                                                 
8 BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – Omfattning, karaktär och 
effekter, Rapport 2003:12. 
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2.4 Avgränsning 

Följande avgränsningar har gjorts: 
 
• Brås rapport antas utgöra en korrekt bild av den rådande situationen  
• Beskrivningen av den rådande situationen avgränsas till Brås rapport 
• Lagens behandling av narkotikabrott begränsas till studium av lagtext  
• Uppsatsen är helt analytisk och innehåller ingen egen empiri 
• Försäljningsledet av narkotika begränsas internationell respektive 

nationell säljare samt köpare 
• Med rättsordning förstås polis, domstolsväsendet och lagstiftaren 
• Vad som utgör narkotikabrott följer av NSL 
• De osjälvständiga brottsformerna berörs inte i arbetet  
• Med narkotika förstås definitionen i NSL 8§ 
• Smugglingsproblematiken kring narkotika behandlas ej i uppsatsen 
 
 
Målet är inte att göra en uttömmande analys av kriminaliseringen i NSL 
utan snarare att fånga de bärande principerna och målsättningen bakom 
svensk narkotikalagstiftning och straffskalor. Underlag och utgångspunkter 
för verkliga förhållanden görs helt utifrån Brås rapport, som är en produkt 
av några av landets mest framstående experter inom området. 
Rättsekonomiska resonemang bygger helt på centrala mikroekonomiska och 
rättsekonomiska teorier som primärt härstammar från anglosaxiska studier 
och förhållanden. 
 

2.5 Tillvägagångsätt 

För att analysera problemställningen utifrån ett relevant perspektiv har 
följande framställningsform valts. De för uppsatsen intressanta aktörerna 
identifieras översiktligt och deras respektive motiv och handlingsstrategier 
klargörs. Därefter klargörs och analyseras de intressemotsättningar som 
finns mellan aktörerna med fokus på rättsordningen, som är den mest 
centrala aktören. För att uppnå ett jämförande moment, analyseras 
aktörernas intressekonflikter utifrån rättsekonomin och lagstiftningen. 
Resultatet ställs sedan i förhållande till narkotikapolitiken i stort. 
 

2.6 Formalia 

I uppsatsen har skrivits i jag-form. I övrigt används den vedertagna 
examensarbetesmallen från Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet och 
Harvard-systemet för fotnoter. 
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2.7 Disposition 

I kapitel 3 följer en redogörelse av alla för framställningen relevanta aktörer 
och grundläggande antaganden om deras motiv och strategier. I kapitel 4 
genomförs en ingående analys av de intressekonflikter mellan aktörerna, 
som identifierats. I kapitel 5 utvärderas intressekonflikterna mot bakgrund 
av den rättsekonomiska modellen, lagstiftningen och Brås rapport. Utifrån 
dessa perspektiv identifieras diskrepanser. Baserat på tidigare kapitel följer i 
kapitel 6 slutsatser. 
 
 



8 
 

3 Teori och aktörer 
Detta kapitel syftar till att beskriva rättsekonomins teori, som är grunden för 
vår modell. Vidare ämnar jag att beskriva och identifiera aktörernas 
incitament och motiv. De centrala aktörerna för uppsatsen är köparen, den 
nationelle säljaren, den internationelle säljaren, allmänheten och 
rättsordningen. En genomgång av dessa aktörers agerande är av central vikt 
för uppsatsens analys och resultat. 
 

3.1 Rättsekonomins grundläggande teori 

Rättsekonomin har sin utgångspunkt i mikroekonomisk teori. Den centrala 
utgångspunkten i rättsekonomin är att både analysera målsättningen med 
lagstiftning samt konsekvenserna och effekterna av den. Rättsekonomen 
Kitch (1983) argumenterar för att Rättsekonomin handlar om att studera hur 
ett system, som består av straff och belöningar, påverkar individuellt 
beteende. Dessa straff och belöningar definieras i lagar, bestämmelser, 
rättsfall och sociala normer.9 För att på ett tillfredsställande sätt kunna 
bedöma individers beteende lutar sig rättsekonomin mot tre antaganden: Att 
individerna är nyttomaximerande, att de uppvisar ett mikroekonomiskt 
rationellt beteende samt att det som analyseras kan prissättas. Med 
nyttomaximerande individer avses att individen strävar efter att maximera 
sin nivå av individuellt välmående genom att maximera sina 
nyttopreferenser.10

 
 

Begreppet rationalitet och mikroekonomisk rationaltet är omstritt och 
behöver därför utredas för att förstå dess användning inom rättsekonomin. 
Inom de ekonomiska vetenskaperna kan man urskilja två 
användingsområden av rationalitetsbegreppet, den informella och formella 
tillämpningen.11 Den informella synen på rationalitetsbegreppet 
sammanfattas som en överenstämmelse mellan en ekonomisk aktörs mål 
och de medel han eller hon använder för att uppnå målen. Detta innebär att 
det inte finns oförklarliga förändringar i de val individen gör vilket leder till 
att utfallet är förutsägbart. Detta förtsätter att medlet som används är 
anpassat efter det mål som man vill uppnå.12

                                                 
9 Kitch E., 1983, Intellectual Foundations of Law and Economics, Journal of Legal 
Education, vol. 33, sidor 183-209. 

 Den formella tillämpningen av 
rationalitetsbegreppet inriktar sig på mätbara preferenser och begränsningar. 
Den är intimt sammankopplad med matematik och får därigenom ett brett 

10 Schotter, A., 2000, Microeconomics: A Modern Approach 3:e uppl., Addison Wesley 
Longman, sid 28. 
11 Ulen, T., 1999, Rational Choice Theory in Law and Economics, Encyclopedia of Law 
and Economics, 0710, sidor 790-818. 
12 Nozick, R., 1993, The Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton, 
kapitel 3. 
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empiriskt tillämpningsområde inom framförallt mikroekonomisk teori.13 
Både den informella och formella synen på rationalitetsbegreppet har mött 
kritik. Det informella rationalitetsgreppet kritiseras främst för att vara 
tautologiskt för att det i princip inte utesluter något beteende, medan det 
formella rationalitetsbegreppet kritiseras för mätbarhetsproblem samt 
svårigheter med tillämpning över tid.14 Slutligen kan konstateras att båda 
tillämpningarna av rationalitetsbegreppet kan kritiseras utifrån ordet 
språkliga värdeladdning. Antagandet om rationalitet anses då problematisk, 
eftersom ordet rationalitet ger uttryck för en positiv värdering.15

 

 
Rättsekonomin tar sin utgångspunkt i det mikroekonomisk 
rationalitetsbegreppet som sammanfaller med den formella användningen av 
rationalitetsbegreppet. 

För att en individ skall uppfylla kravet på mikroekonomiskt rationellt 
beteende måste tre axiom, eller kriterier, vara uppfyllda. Dessa är 
Fullständighet, Transitivitet och Kontinuitet.16 Fullständighet innebär att 
individen kan rangordna två alternativ i förhållande till varandra. 
Transitivitet innebär att om individen föredrar A framför B, och B framför 
C, så följer av detta att individen måste föredra A framför C. Det sista av 
villkoren, kontinuitet, handlar om det fall när den ursprungliga preferensen 
inte kan tillfredsställas. Det kan vara en situation där man föredrar alternativ 
A framför B, men A inte är tillgänglig. I detta fall säger kontitinutetskriteriet 
att individen bör föredra alternativ som ligger nära alternativ A. I de fall då 
individen brister i kontitinutetskriteriet, brister han/hon även i 
mikroekonomisk rationalitet. Det kan röra sig om en situation där individen 
har en  knivskarp preferens för en vara, eller en viss kvantitet av varan, som 
helt utesluter närliggande alternativ.17 I den här uppsatsen används 
begreppet rationalitet som ett krav för att analys enligt de ovan beskrivna 
matematiskt grundade axiomen, och inte en värdering om önskvärt 
beteende. Det slutliga antagandet om prissättning handlar om värdet av 
straff, nytta och skada av brott. För att kunna applicera en mikroekonomiskt 
grundad teori krävs att det som undersöks har ett mätbart värde, alltså att det 
kan prissättas.18

 
 

                                                 
13 Ulen, T., 1999, Rational Choice Theory in Law and Economics, Encyclopedia of Law 
and Economics, 0710, sidor 790-818. 
14 För en djupare förståelse kring kritiken av rationalitetsbegreppet rekommenderas Ulen, 
T., 1999, Rational Choice Theory in Law and Economics, Encyclopedia of Law and 
Economics, vol. 0710, sidor 790-818, Arlen, J., 1998, The Future of Behavioral Economics 
Analysis of Law, Vanderbilt Law Review, vol. 51, nr 6, sidor 1765-1788 samt Gans, J., 
1996, On the impossibility of Rational Choice under incomplete information, Journal of 
Economic Behavior, vol 29, nr 2, sidor 287-310. 
15 Mikroekonomisk teori kan därför inte ses som en helt värderingsfri vetenskap, se vidare  
Syll-Pålsson, L., 1998, De ekonomiska teoriernas historia, Studentlitteratur, Lund. 
16 Nicholson, W, 2002, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 8:e uppl., 
South-Western College Publications, sid 66. 
17 Kontitinutetskriteriet är av teknisk natur och krävs för att preferenser och rationella val 
skall kunna förstås och behandlas matematiskt.  
18 Cooter R., Ulen T., 2000, Law and Economics, 3:e uppl., Addison-Wesley, sid 39. 
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Rättsekonomins svaghet ligger i omöjligheten att prissätta alla typer av brott 
samt att kvantifiera nytta.19 Mord, våld och sexualbrott kan knappast mätas i 
monetära termer. Denna syn delas av samtliga rättsekonomer, oberoende av 
politisk ideologi. Exempelvis kan nämnas att en av de mer långtgående och 
konservativa rättsekonomerna, Richard Posner är väldigt tydlig beträffande 
vad som kan och inte kan prissättas rättsekonomiskt.20 Det största problemet 
med prissättning är att finna ett objektivt pris, eftersom det saknas 
mikroekonomiska marknadsmekanismer för att värdera skador för brott. 
Slutligen ska tilläggas att rättsekonomin är inriktad på att skydda och ersätta 
intressen, men att den inte kan prissätta rättigheter.21

 
 

Ur ett samhällsperspektiv syftar rättsekonomin till att minimera den sociala 
skada som uppstår av brott. Rättsekonomin föreslår inte lagarnas innehåll 
och moraliska mål, utan utvärderar istället dess effekter och konsekvenser. 
Rättsekonomin skiljer på två kostnader av brott, individens kostnad och 
samhällets kostnad. Individens kostnad är det förlorade objektets värde. 
Samhällets kostnad är det värde som förstörts genom brott och kostnaden 
för att utreda brottet. Det förlorade objektets värde inkluderas inte i 
samhällets kostnad, eftersom detta ekonomiskt inte förstörts, utan blott 
förflyttats till en ny innehavare. Därmed bortses inte från att förlusten av 
objektet innebär skada för individen. Den rättsekonomiska lösningen är att 
offret får perfekt kompensation för sin skada, vilket innebär att han eller hon 
ställs skadefri. Brottslingen erhåller perfekt avskräckning för brottet, vilket 
innebär att straffet upplevs marginellt hårdare än vinsten av brottet. Enligt 
rättsekonomin måste även proportionalitetsvilkoret vara uppfyllt, straffet 
kan inte vara orimligt i förhållande till brottet.22

 
 

3.2 Köparen 

Grundläggande antaganden: 
 
• Strävar efter lågt pris, kort söktid och säkerhet i transaktionen 
• Är ett brottsubjekt vars gärning faller under NSL 1§ 6p.  
 
Från rättsekonomisk utgångspunkt kan man göra åtskillnad mellan två 
grupper av narkotikaanvändare. Dessa grupper är de beroende- och de 
ickeberoende narkotikaanvändarna. Att man urskiljer två grupper beror på 
att de har olika mönster för sin efterfrågan, som beskrivs i 

                                                 
19 Ekonomisk analys av sociala fenomen kritiseras ibland felaktigt för att utgå från att 
individers beteende endast motiveras av materiella faktorer såsom pengar. I sin 
nobelföreläsning framhåller Becker att ett ekonomiskt synsätt blott är en analysmetod av ett 
nyttomaximerande beteende och inte ett antagande om vad nyttan består i. 
Becker G., 1993, Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior, Journal of 
Political Economy, vol. 101, nr. 3, sidor 385-410. 
20 Dworkin, R., Philosophy and Monica Lewinsky, NY Review of Books, 2000, Vol. 47, 
Nr. 4. 
21 Detta innebär att man kan ersättas och göras skadefri efter ett brottsligt angrepp, men att 
rättigheten att slippa ett brottsligt angrepp kan inte ersättas. 
22 Cooter R., Ulen T, 2000, Law and Economics, 3:e uppl., Adison-Wesley, kapitel 11. 
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efterfrågefunktioner. Dessa efterfrågefunktioner benämns för den beroende 
gruppen (Dberoende), och för den ickeberoende gruppen (Dickeberoende). 
Anledningen till att denna uppdelning görs är att man i undersökningar 
empiriskt visat att beroende och ickeberoende narkotikaanvändare har olika 
betalningsvilja för en viss given drog.23

 
 

I ekonomiska termer kan denna skillnad förklaras genom skilda 
efterfrågeelasticiteter24. Efterfrågeelasticitet är ett mått på hur känslig en 
individ är för prisförändringar på en given vara, alltså hur mycket en individ 
ökar eller minskar sin konsumtion av varan, givet en ökning eller minskning 
i varans pris.25 Den beroende narkotikaanvändaren har en mycket låg 
efterfrågeelasticitet, vilket leder till att en prisökning i varan medför en 
marginellt liten minskning i efterfrågad kvantitet. Undersökningar har visat 
att beroende narkotikaanvändare, oavsett substans, har en efterfrågefunktion 
som ligger mycket nära den perfekta oelestiska efterfrågefunktionen.26

 

 För 
den ickeberoende narkotikaanvändaren, som har hög efterfrågeelasticitet 
och därför är känslig för prisförändringar, leder en motsvarande prisökning i 
varan till en större konsumtionsminskning. 

I denna uppsats är köparen en narkotikaanvändare som införskaffar och 
hanterar  narkotika för eget bruk. I denna definition ryms både beroende- 
och ickeberoende narkotikaanvändare. Den i uppsatsen beskrivne beroende 
användaren kan översättas med en tung missbrukare som köper sina droger 
oavsett vad de kostar. BRÅ definierar en beroende missbrukare som någon 
som injicerat narkotika under de senaste 12 månaderna, alternativt dagligt 
eller så gott som dagligen under de senaste fyra veckorna.27

                                                 
23 Kaplan, J., 1993, The Hardest Drug: Heroin and Public Policy, University of Chicago 
Press. 

  

24 Efterfrågeelasticitet är ett matematiskt härlett begrepp ur mikroekonomisk teori och 
beräknas genom att dividera förändringen i efterfrågad kvantitet med förändringen i pris. 
Matematiskt åskådliggörs detta på följande sätt: (ΔQ/Q) / (ΔP/P). 
25 För vidare läsning om elasticitetsbegreppet rekommenderas Perloff J., 2004, 
Microeconomics 3:e uppl., Addison-Wesley, kapitel 3. 
26 Grafiskt är den perfekta oelastiska efterfrågefunktionen vertikal. Detta innebär att en 
prisförändring, oavsett storlek och riktning, inte har någon inverkan på den konsumerade 
kvantiteten. Individen är alltså helt okänslig för förändringar i varans pris. För  
undersökningar om beroende individers priskänslighet och efterfrågeelasticitets mått på den 
beroendeframkallade varan hänvisas till  Becker, Murphy och Grossman, 2004, The 
Economic Theory of Illegal Goods: The Case of Drugs, Working paper 10976, National 
Bureau of Economic Research, där man beskriver att elasticiteten för kokain, marijuana och 
heroin ligger nära den perfekta oelastiska efterfrågefunktionen. Detta styrks även av van 
Ours, 1995, The Price Elasticity of Hard Drugs: The Case of Opium in Dutch East Indies, 
1923-1928, Journal of Political Economy, vol. 103, nr. 2, sidor 261-279,  som empiriskt 
identifierar att opiumberoende individer har efterfrågeelasticitets mått som är mycket nära 
den perfekta oelastiska efterfrågefunktionen. Slutligen har Becker, Grossman och Murphy, 
1990, An Empirical Analysis of Cigarette Addiction, Working Paper 3322, National Bureau 
of Economic Research, empiriskt visat att även lättare beroendeframkallande varor, såsom 
cigaretter, har låg efterfrågeelasticitet. De finner att en prisökning på 10 % motsvarade en 
konsumtionsminskning på 7 %.  
27 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter ,Rapport 2003:12, sid 27. 
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I rättsekonomiska termer innebär detta således att den beroende köparen har 
en mycket låg efterfrågeelasticitet. 
 
Den andra gruppen är de ickeberoende köparna (Dickeberoende), som har en 
högre efterfrågeelastictet än de beroende köparna (Dberoende). De är därför  
mer känsliga för prisförändringar. Beteendet för de två grupperna illustreras 
i figur 1. 
 

Fig. 1. Dubbel policy för narkotikaanvändare28

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen visar vad rättsekonomin förutspår inträffar vid en prishöjning på 
narkotika. Prishöjningen från P0 till P1 är synonym med att man flyttar 
utbudet från S0 till S1. Vid denna prishöjning kommer den förbrukade 
kvantiteten narkotika att minska olika mycket för de två grupperna. Detta 
följer av att de två gruppernas skilda efterfrågeelasticiteter. De ickeberoende 
köparna reagerar i ekonomiska termer med att kompensera en prishöjning 
genom att sänka sin efterfråga, alltså minska sin konsumtion, från Qb till Q*. 
Även den beroende gruppen minskar sin efterfråga, men i mycket mindre 
omfattning, från Qa

 till  Q*.  
 
Den rättsekonomiska lösningen på problematiken att de två grupperna 
agerar olika på marknadens prisförändringar blir att införa en s.k. ”dubbel 
policy”.29

                                                 
28 Anpassad från Kaplan, J., 1993, The Hardest Drug: Heroin and Public Policy, University 
of Chicago Press. 

 Detta innebär att de beroende och de icke-beroende grupperna av 
narkotikaanvändare behandlas olika, eftersom deras beteende skiljer sig åt 
till följd av efterfrågefunktionernas utseende. Särbehandlingen motiveras 
med att rättsekonomin strävar efter att maximera effekterna av åtgärder 
utifrån individens perspektiv samt att minimera sociala och monetära 
kostnader utifrån samhällets perspektiv. Likabehandling av två grupper, som 
svarar så olika på förändringar, blir därför inte kostnadseffektivt enligt 
rättsekonomisk teori. En beroende missbrukare kan inte förväntas agera på 
samma sätt som en icke-beroende brukare. Man brukar definiera den 
beroende köparen som en mikroekonomiskt irrationell individ som bryter 
mot kontinuitetskriteriet, eftersom han eller hon har knivskarpa preferenser 

29 Ibidem. 
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för narkotika. Av denna anledning kan hans beteende inte utvärderas ur ett 
rättsekonomiskt perspektiv. 
 

3.3 Nationelle säljaren 

Grundläggande antaganden: 
 
• Eftersträvar maximal avkastning till minimal risk 
• Agerar på en marknad som kännetecknas av perfekt konkurrens  
• Är en person vars gärning faller under NSL 1§ 1-5p.  
 
Den nationelle säljaren antas vara den länk som distribuerar narkotikan 
inom landet. I detta led ingår självklart många mindre steg som för enkelhet 
i framställningen samlas till ett led. Den nationelle säljaren befinner sig 
inom landets gränser och kan därför frihetsberövas. Säljaren kan även vara 
en brukare, som finansierar sin konsumtion genom försäljning eller att agera 
som distributör. I uppsatsen antas den nationelle säljaren nyttomaximera 
genom att maximera sin vinst i förhållande till den risk han tar. Den 
nationelle säljaren kräver alltså en riskpremie för att tillhandahålla varan på 
marknaden.30 Jag tänker mig vidare att den nationelle säljaren agerar på en 
marknad där priset bildas genom perfekt konkurrens.31 Detta innebär att den 
nationelle säljarens kunder beter sig i enlighet med mikroekonomisk teori 
och väljer att handla till lägsta utbjudna pris, allt annat lika. Jag antar även 
att den nationelle säljaren är utbytbar för det föregående ledet.32 Det leder 
till att den nationelle säljarens och köparens agerande kan beskrivas i en 
allmän jämviktsmodell.33

 
 Denna illustreras i figur 2. 

Fig.2. Allmän jämviktsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
30 Riskpremie definieras som det belopp, uttryckt i procent av den totala summan, som en 
aktör kräver som ersättning för att utsätta sig för en viss risk. Riskpremiens storlek skiljer 
sig från aktör till aktör.   
31 Definitionen av perfekt konkurrens innebär att fyra kriterier är uppfyllda: Marknaden 
präglas av många aktörer, homogen produkt, fri etablering och att en enskild aktör inte kan 
påverka priset. För mer detaljerad beskrivning se Perloff J, 2004, Microeconomics 3:e 
uppl., Addison-Wesley, kap 8. 
32 Anledningen till att den nationelle säljaren antas vara utbytbar för föregående led 
diskuteras vidare i kapitel 3.4. 
33 Perloff J., 2004, Microeconomics 3:e uppl., Addison-Wesley, sidor 27-29. 
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Modellen visar två tänkbara marknadsscenario. Initialt är utbudet S0 vilket 
genererar pris P* på och kvantitet Q* på marknaden. I scenario 1, vilket 
illustreras av S1, tänker jag mig att utbudet på marknaden minskat vilket 
leder till att priset stigit till P1. I scenario 2, vilket illustreras av S2, tänker 
jag mig att utbudet på marknaden ökat vilket lett till att priset fallit till P2. 
Detta är den allmänna jämviktsmodellen, som man i mikroekonomisk teori 
antar att alla marknader lyder under.  
 
Resonemanget ovan visar på att det finns en stark koppling mellan utbjuden 
kvantitet och marknadspriset. Figuren illustrerar att priset varierar i och med 
att utbudet varierar. Det blir därför av vikt att förklara bakomliggande 
faktorer vid en ändring i utbudslinjen. Utbudslinjen representerar kostnader 
för tillverkning och tillhandahållandet av varan.34 Faktorer för tillverkning 
utgörs av odling, förädling samt övriga produktionskostnader. På 
motsvarande sätt utgör faktorer för tillhandahållande av varan av 
transaktionskostnader. De består av kostnader för kontakt, kontrakt och 
kontroll. Dessa kan sammanfattas med kostnader för att finna en aktör att 
handla med, upprätta ett kontrakt och reglera transaktionen och sedan 
kontroll så att båda parter följer kontraktet. Då marknaden är illegal leder 
detta till större svårigheter och kostnader än på en legal marknad. Därför 
karakteriseras illegala marknader av höga transaktionskostnader.35

 

 
Utbudsfunktionens utseende kommer alltså att vara beroende av hur väl 
aktörerna på marknaden lyckats med att sänka sina transaktionskostnader. 
Eftersom både köpare och säljare nyttomaximerar i enlighet med 
mikroekonomisk teori, så blir jämviktsmodellen tillämplig. 

3.4 Internationelle säljaren 

Grundläggande antaganden: 
 
• Utgörs av alla distributionsled som ligger utanför Sveriges gränser 
• Lyder under svensk internationell straffrätt 
• Agerar på en marknad som kännetecknas av en oligopolsituation36

 
 

För att illustrera hur narkotikan rör sig från producent till konsument 
kommer jag använda en värdekedjeananlys, som anpassats baserat på 
underlaget i Brås rapport. I framställningen förenklas alla försäljningsled 
och aktörer som finns utanför landets gränser till en aktör.37

                                                 
34 Perloff J., 2004, Microeconomics 3:e uppl., Addison-Wesley, sid 13. 

 Självklart är 

35 Cooter R., Ulen T., 2000, Law and Economics, 3:e uppl., Adison Wesley Longman, kap 
13. 
36  Definitionen av oligopol kännetecknas av att en marknad domineras av ett fåtal starka 
aktörer, som genom samarbete/kartellbildning strävar efter att dela upp marknaden mellan 
sig och upprätthålla önskade prisnivåer. En oligopolmarknad karaktäriseras också av 
inträdeshinder för nya aktörer. Oligopol antas även agera rationellt. För mer detaljerad 
beskrivning se Perloff J., 2004, Microeconomics 3:e uppl., Addison-Wesley, kap 13. 
37 För litteratur kring modellering och förenkling av värdekedjor se Gardner J., 2003, 
Strategic Supply Chain Mapping Approaches, Journal of Business Logistics, Vol 24, nr. 2, 
sidor 37-64. 
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dessa försäljningsled komplexa. I framställningen antas att den 
internationella narkotikahandeln kontrolleras av ett fåtal syndikat och att 
dessa dominerar och utövar direkt eller indirekt kontroll över samtliga 
nationella aktörer. FN:s drogorgan (UNODC), beskriver i en rapport från 
2003, hur narkotikahandeln idag är koncentrerad till specifika geografiska 
områden och hur dessa områden styrs av ett fåtal syndikat.38 Att den 
marknadssituation som uppkommer på den illegala narkotikamarknaden, 
såväl globalt som lokalt, karakteriseras av en oligopolmarknads situation 
stöds av Kugler, Verdier och Zenou (2004).39 De förklarar varför denna 
marknadssituation uppkommer och vilka premisser som måste vara 
uppfyllda för att den ska fortsätta bestå.40

 

 Dessa faktorer bidrar till att stärka 
den internationella säljarens makt i värdekedjan. 

BRÅ använder sig inte av begreppet värdekedja eller leverantörskedja, utan 
hänvisar istället till distributionsledet av narkotika som ”langarkedjan”.41

 

 
Att narkotikahandeln anses kontrolleras av ett fåtal stora syndikat, leder till 
att det kommer att finnas färre internationella säljare än nationella säljare, 
vidare kommer köparna vara fler till antalet än nationella säljare. En 
värdekedja som är viktad på detta sätt ger upphov till ”supplier 
dominance”, leverantörsdominans. I figur 3 presenteras en förenklad 
värdekedja över narkotikahandeln. 

Fig. 3. Narkotikahandelns värdekedja 

 
Narkotikahandelns värdekedja kommer att analyseras utifrån Cox (2001), 
som förklarar hur en värdekedja där leverantörsdominans råder kan väntas 
fungera.42

 

 I analysen skall leverantör förstås med internationell säljare och 
köpare med nationell säljare. 

• Leverantören kommer att vara oberoende av köparens agerande. 
Maktförhållandet är snedfördelat och om en leverantör bestämmer sig 

                                                 
38 United Nations, 2004 World Drug Report, volume 1: Analysis, Office on Drugs and 
Crime, 2003. 
39 Kugler, Verdier och Zenou, 2005, Organized Crime, Corruption and Punishment, Journal 
of Public Economics, volym 89, nr. 9-10, sidor 1639-1663. 
40 Kugler, Verdier och Zenou, 2005, identifierar fem faktorer som organiserad brottslighet 
bygger på, och där de stora aktörerna (syndikaten) samarbetar via oligopol för att 
kontrollera marknaden. Dessa fem faktorer är korruption av lagen, våldshandlingar mot 
informatörer och vittnen, hot mot tjänstemän, användandet av advokater för att utnyttja det 
rättsystemet till fullo samt finansiella hjälpkampanjer till politiker. Genom att tillsammans 
bygga upp denna apparatur håller man kontroll på marknaden, konkurrenter och nya aktörer 
som vill etablera sig.  
41 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sid 18. 
42 Cox A., 2001, Managing with Power: Strategies for Improving Value Appropriation from 
Supply Relationships, Journal of Supply Chain Management, vol. 37, nr. 2, sidor 42-47. 
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för att strypa tillgången, så finns det ytterst få och dyra, om några 
alternativ för köparen.   

• Leverantören kommer att kunna behålla majoriteten av eventuella 
vinster. Köparens vinst kommer däremot aldrig att vara större än 
leverantören tillåter. 

• På en marknad där det råder leverantörsdominans är tekniska 
utvecklingen, kvalitetsförbättring, transaktionskostnader och 
standardisering av varor och produktion underprioriterad. Det finns 
alltså outnyttjad kapacitet och pressas marknaden utifrån uppstår 
incitament till samarbete mellan aktörerna med syfte att utnyttja denna 
kapacitet. Även om det kan tyckas provokativt att tala om 
narkotikamarknaden i dessa termer, följer den ur ett ekonomiskt 
perspektiv samma principer som legala marknader. 

• En leverantörsdominerad marknad karakteriseras av ett fåtal leverantörer 
och få, om några nyetableringar. 

 
Den internationelle säljaren begår självklart ett brott när han sätter narkotika 
i omlopp i Sverige och detta brott saknar s.k. territoriell begränsning.43

 

 Den 
internationelle säljaren kan därför teoretisk ställas till ansvar för ett svenskt 
narkotikabrott även om han agerar utanför landets gränser. Det är däremot 
osannolikt att man kan verkligen kan ställa vederbörande inför rätta i 
Sverige. Det torde finnas stora svårigheter att bevisa individens koppling till 
brottet och få personen utlämnad Sverige. Man kan dock anta att man 
genom att skada och försvåra för den nationella aktören även skadar den 
internationelle aktören, eftersom de är del i samma värdekedja. 

3.5 Allmänheten 

Grundläggande antaganden: 
 
• Efterfrågar så lite brott som möjligt  
• Vill leva i en säker miljö 
• Eftersträvar så låg kostnad som möjligt för att uppnå acceptabel 

brottsnivå 
 
Brottsbekämpningen kostar samhället och allmänheten pengar i form av 
brottsförebyggande åtgärder, polisiära insatser, domstolsväsendet, 
kriminalvård och liknande insatser. Dessa insatser finansieras 
huvudsakligen via skatter. Inom rättsekonomisk teori antas varje individ 
vara beredd att betala en viss del av sin inkomst för att slippa brottslighet. 
Summan av detta pris utgörs av de preferenser en viss individ har för att 
slippa ett visst brott. Tillsammans utgör alla individer allmänhetens 
betalningsvilja mot ett visst brott. Enligt rättsekonomisk teori bör de 
resurser makthavaren spenderar på att bekämpa ett visst brott 
överensstämma med allmänhetens betalningsvilja. Man antar att 

                                                 
43 Hoflund O., 1993, Narkotikabrotten: En straffrättslig studie, 3:e uppl., Juristförlaget 
Stockholm, sid 42. 
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brottsbekämpning har en stigande marginalkostnad, alltså att det är dyrare 
att bekämpa brott n+1 än brott n. Detta illustreras i figur 4. 

 
Fig. 4. Allmänhetens betalningsvilja för brottsbekämpning 

 

 
Figuren visar allmänhetens betalningsvilja för ett visst brott. På x-axeln 
anges brottsbekämpningen i procent, vid den streckade linjen uppklaras 100 
% av ett visst brott. På y-axeln står priset som det kostar att uppklara 
ytterligare ett brott samt nyttan, mätt i kronor, av att uppklara brottet. MSC 
(Marginal Social Cost) är den kostnad som samhället har för att reducera  
ytterligare ett brott. Denna linje lutar uppåt eftersom det blir dyrare och 
svårare att lösa varje extra brott. MSB (Marginal Social Benefit) är den 
nytta mätt i kronor som allmänheten upplever för varje extra uppklarat brott. 
Denna lutar nedåt eftersom individen upplever avtagande värde av att 
bekämpa ytterligare ett brott.44

 

 Rättsekonomin förespråkar att 
brottsbekämpningsnivån bör ligga där MSB och MSC skär varandra. Detta 
innebär att allmänheten kommer att tolerera en viss nivå av brott, då de inte 
upplever att det är värt kostnaden att bekämpa brott över denna nivå. Ett 
samhälle där resurserna fördelas efter detta resonemang skulle enligt 
rättsekonomiskt synsätt ge en kriminalpolitik som svarade mot allmänhetens 
samlade preferenser. Med rättsekonomisk utgångspunkt blir det svårt att 
finna stöd för en kriminalpolitik där 100 % av den viss brottstyp uppklaras. 

                                                 
44 För en mer detaljerad beskrivning av modellen se Cooter R.,  Ulen T., 2000, Law and 
Economics, 3:e uppl. Addison-Wesley, sidor 444-446. 

MSC

MSB

100 %P

Brottsbekämpning  



18 
 

3.6 Rättsordningen 

Grundläggande antaganden: 
 
• Vill stänga den illegala narkotikamarknaden 
• Uppnå en nollvision45

• Avskräcka från användning av illegala substanser 
 

 
Rättsordningen har lagstiftningsinstrumentet, domstolsväsendet och 
polisväsendet som redskap för att uppnå sina mål. Narkotikabrott delas in 
tre svårighetsgrader: ringa brott, brott av normalgraden och grova brott. De 
svenska straffsatserna har kritiserats för att vara ologiska och brista i 
proportionalitet. En av kritikerna, Georg Sterzel, menar att det matematiska 
förhållandet mellan de tre svårighetsgraderna är inkonsekvent gällande 
narkotikabrott. Enligt Sterzels undersökning46 av rättspraxis är paradoxalt 
nog avståndet mellan ringa och grovt narkotikabrott kortast när det gäller 
den svagaste drogen, cannabis.47

 

 Avståndet är däremot 2,5 gånger så långt 
när det gäller det farligaste preparatet, heroin. Detta innebär enligt Sterzels 
matematiska metoder, att rubriceringen grovt brott kräver att man föröder 33 
människoliv med cannabis, medan man på motsvarande vis måste föröda 83 
människoliv med heroin. Man bör dock ha klart för sig att Sterzels 
matematiska metod kan ifrågasättas utifrån skattningar och antaganden. 
Denna diskussion är dock inte central för uppsatsens fortsättning. Om jag 
utgår från att Sterzel har en poäng i sitt resonemang om att lättare droger 
relativt sett bestraffas hårdare än tyngre droger, leder detta enligt 
rättsekonomiskt resonemang till proportionalitetsproblem.  Jag kommer 
vidare analysera proportionalitets problemet under kapitel 4.4. 

Enligt rättsekonomin har rättsordningen möjlighet att avskräcka individer 
från att begå ett visst brott i form av böter och fängelse. Rättsekonomin 
utgångspunkt är att nyttomaximerande individer som begår brott agerar 
utifrån Beckers formel.48

                                                 
45 SOU 2000:126, Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen sid 92 motiverar att 
”narkotikapolitikens vision om ett samhälle fritt från narkotika är sprungen ur insikten om 
de skador och det lidande som narkotikan åsamkar både enskilda och samhälle”. 

 Jag kommer nedan att presentera Beckers formel 
och förklara den. Antagandet bakom modellen är att individen 
nyttomaximerar uitfrån sina preferenser, är mikroekonomiskt rationell och 
kan värdera effekten av sina handlingar. På följade sida presenteras Beckers 
formel: 

46 Sterzel G., 2001, Studier rörande påföljdspraxis, Jure, Stockholm. 
47 Ibidem, sid. 146. 
48 Becker G., 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political 
Economy,  vol. 76, nr. 2, sidor 169-217. 
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EV står för Expected Value, alltså förväntat värde av att begå ett brott. EV 
kan anta både ett positivt och ett negativt värde. Detta innebär att EV kan ha 
tre olika egenskaper:  
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Om EV är större än noll kommer individen att uppleva en positiv nytta av 
att begå ett brott. Om EV är mindre än noll kommer individen att uppleva 
negativ nytta av att begå ett brott. Slutligen, om EV är lika med noll, 
kommer individen att vara indifferent, eller likgiltig, inför att begå brottet. 
EV är alltså den sammanlagda nyttan av att begå handlingen. 
 
P1 och P2 är sannolikheter uttryckta i procent. P1 anger chansen att gå fri 
från påföljd. P2 anger motsatsen, alltså risken att drabbas av påföljd. 
Storleken på P1 och P2 kan uppskattas av samtliga aktörer i samhället genom 
att uppskatta antal fällande domar i relation till antalet begångna brott.  
 
X1 och X2 anger den individuella nyttan, respektive onyttan, med att begå 
ett brott. X1 är det positivt upplevda värdet för individen att begå den 
brottsliga handlingen. X2 är det negativa värde individen upplever när hans 
eller hennes handling leder till en konsekvens eller påföljd. X1 och X2 är 
individuella bedömningar, som svarar mot hur individen nyttomaximerar 
sina preferenser. Nyttan av det som vinns eller förloras genom brottet 
motsvaras av dess uppskattade värde för individen. Den individuella nyttan 
och onyttan har många olika beståndsdelar, främst värdet av själva 
påföljden, men även värdet av förlorat socialt anseende och social stigma, 
hur man värdesätter frihet och trygghet såväl samt värdet av förlorade 
förvärvsmöjligheter till följd av brottslighet. X1 och X2 kommer alltså att 
variera mellan olika individer beroende på att individer nyttomaxierar från 
skilda sociala och moraliska kontexter.49

 
 

Från en rättsekonomisk synpunkt kan rättsordningen påverka tre av de fyra 
ingående variablerna i Beckers formel. Genom polisiära insatser kan 
rättsordningen påverka proportionerna mellan P1 och P2 och genom 
lagstiftningsinstrumentet kan X2 regleras. Om antalet begångna brott inom 
en viss kategori ökar föreslår rättsekonomin att någon av dessa variabler 

                                                 
49 Cooter R och Ulen T, 2000, Law and Economics, 3:e uppl. Addison-Wesley, kapitel 11. 
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justeras, eftersom en ökning av antalet begångna brott indikerar att EV kan 
upplevas positivt för flertalet individer. Att förändra någon variabel innebär 
antingen en kostnad eller en besparing för samhället. Rättsekonomisk teori, 
som bygger på välfärdsmaximerande utifrån allmänhetens betalningsvilja, 
tillåter inte att justeringen av variablerna avviker från allmänhetens 
betalningsvilja. Även om det alltid kommer att vara teoretisk möjligt att 
göra EV negativ, begränsas rättsordningens insatser enligt rättsekonomisk 
teori av allmänhetens betalningsvilja.   
 

3.7 Ett rättsekonomiskt exempel 

Detta exempel är helt fiktivt och tjänar endast till att ytterligare belysa den 
rättsekonomiska teorins beslutsgrunder.50

 
 

Individ A begår brott den norrländska byn Ödslig. Byn Ödslig har ingen 
polisstation, men däremot befinner sig en polisman där 10 slumpvisa dagar i 
månaden. En månad antas ha 30 dagar, vilket ger P1=0,67 och P2=0,33. 
Varje kväll snattar individ A varor värda 100 kronor, vilket motsvarar hans 
X1. När polismannen är i byn åker A alltid fast och får då betala 150 kronor 
i böter, vilket motsvarar X2. A är en mikroekonomisk nyttomaximerande 
individ och har endast preferenser för monetära värden. Hans beslutsprocess 
för att begå brottet följer Beckers formel och ser ut som följer: 
 
EV = 100*0.67 +( -150)*0.33 = 17   
 
Som jag ser har A ett positivt EV av sin brottsliga handling. A kommer 
därför fortsätta begå sitt snatteri, tills någon av de ingående variablerna i 
Beckers formel justeras.  
 
Byborna är förgrymmade på A:s snattande och vädjar till rättsordningen att 
få ökad polisbemanning. Rättsordningen, som styrs av ett helt 
rättsekonomiskt tankesätt, lovar att utreda frågan. Man beslutar sig för att 
låta byn Ödslig ha polisbemanning 15 dagar i månaden. Detta leder till att 
P1 justeras till 0,5, vilket även motsvarar P2. Individ A, som håller samma 
preferenser som förut agerar efter Beckers formel: 
 
EV = 100*0,5 +(- 150)*0,5 = -25  
 
Som synes är det nya EV mindre än noll, vilket gör att om individ A 
fortfarande nyttomaximerar efter samma preferenser bör upphöra med sitt 
snattande. 
 
Man kan även tänka sig ett andra fall då rättsordningen, som fortfarande 
styrs utifrån rättsekonomisk teori, väljer att öka straffet för individ A:s brott. 
Istället för att låta en polisman patrullera byn Ödslig fler dagar i veckan 

                                                 
50 Beckers formel bygger på tvingande optimeringsvillkor inom linjär och dynamisk 
matematik som inte berörs i denna uppsats.  
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höjer man böterna på individs A:s brott till 220 kronor, vilket motsvarar ett 
nytt X2. Individ A, som håller samma preferenser som förut agerar efter 
Beckers formel: 
 
EV = 100*0,33 +(- 220)*0,67 = -5,6  
 
Som synes är det nya EV mindre än noll, vilket gör att om individ A 
fortfarande nyttomaximerar efter samma preferenser även denna gång bör 
upphöra med sitt snattande.  
 
Att justera dessa variabler är dock inte helt problemfritt för rättsordningen. 
Man kan tänka sig situationer då allmänhetens betalningsvilja är för låg för 
att ge byn mer bemanning (invånarna är inte beredda att ta en skattehöjning 
för att finansiera polisbemanningen). Detta skulle leda till att 
Rättsordningen endast kan använda sig av alternativet att öka X2 för att 
förhindra brott. Tilläggas bör dock att ändrandet av straffsatser inte alltid 
gångbart i praktiken, eftersom proportionalitet mellan brott och straff måste 
råda, i enlighet med såväl rättsekonomisk teori som straffrättsteori.51

                                                 
51 Jareborg, N., 2001, Allmän Kriminalrätt, uppl. 1, sid 62, Iustus Förlag.  
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4 Analys 
 
I detta kapitel analyseras ekonomiska och juridiska intressemotsättningar 
och konflikter mellan de ovan nämnda aktörerna. Varje intressemotsättning 
mellan aktörerna kommer att behandlas som en isolerad företeelse från de 
andra aktörerna. Varje intressekonflikt analyseras, i de fall där det är 
möjligt, från tre olika perspektiv: Svensk lagstiftning, den rådande 
verkligheten som den beskrivs i Brås rapport och den rättsekonomiska 
modellen. Svensk lagstiftning bygger på de narkotikapolitiska 
målsättningarna.52

 

 Under kapitelavdelningen BRÅ beskrivs insatser och 
resultat mot narkotikabrottsligheten. Därefter ges en rättsekonomisk 
förklaring av situationen. Slutligen kommer jag att presentera 
lagstiftningens handlingsplan mot narkotikamarknaden i kontrast till två 
rättsekonomiska synsätt på hur man bör agera mot denna marknad. 

4.1 Intressekonflikt köpare och nationell säljare 

4.1.1 Lagstiftningen 

Lagstiftningen reglerar inte avtalsförhållandet mellan säljare och köpare. Ett 
avtal om narkotikaöverlåtelse är ett s.k. Pactum Turpe53

 

 avtal, som inte 
stöds rättsligt. Därför kan denna intressekonflikt ej vidare analyseras utifrån 
lagstiftningen. 

4.1.2 BRÅ 

En undersökning av svenska förhållanden företagen av Svensson (2002), 
visar att antalet nationella säljare och tillgången på narkotika är god för 
köparen.54 En köpare har ett nätverk av åtta till tio säljare att vända sig till. 
På mindre orter antar man däremot att nätverket är mindre.55

                                                 
52 Sedan NSL trädde i kraft 1968 har det straffvärda beteendet gradvis utvidgats och 
straffskalor skärps. I proposition 1982/83:141 gjordes en genomgång av straffvärda 
förfaranden med narkotika och NSL 1§ förtydligades genom sin nuvarande punktform. 
Sedemera togs bötesstraffet bort vid brott av normalgraden (proposition 1984/85:46). År 
1988 kriminaliserades det egna bruket av narkotika samtidigt som man gav en möjlighet till 
ansvarsfrihet i vissa fall då bruket uppdagats i samband med vård eller då brukaren själv 
sökt vård (proposition 1987/88:71). 1993 togs denna särreglering bort och möjlighet till 
fängelse infördes även för eget bruk. I propositionen kritiseras tillämpningen av ringa brott 
och Departementschefen uttalar att det endast bör finnas ett litet utrymme för tillämpning 
av ringa brott rörande kokain (proposition 1992/93:142, sid.17, jfr. SFS 1993:211). 

 Konsekvensen 
av detta blir att köparen till stor del kan välja fritt vem han eller hon vill 

53 Adlercreutz A., 2002, Avtalsrätt I, Studentlitteratur, 12:e uppl., sid 287. 
54 Svensson, D., 2002, De flesta gripna missbrukare har aldrig fått vård, Apropå, nr. 4/2002, 
Stockholm. 
55 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, sid 34, Rapport 2003:12. 
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handla med och kan därför pressa priserna nedåt. Hur marknaden påverkas 
beskrivs detaljerat under det rättsekonomiska avsnittet. Insatserna mot 
transaktionerna görs av polisens gatulangningsgrupper. I dagsläget står 
gatulangningsgruppen för omkring 20 % av ingripandena och de 
beslagtagna volymerna ökar i takt med att marknadsvolymen ökar. 
Gatupriserna på narkotika är enligt tillgängliga uppgifter stabila eller 
sjunkande.56 Jag har tillfrågat Ulf Guttmorsson, Research Associate på 
Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN), att göra en uppskattning 
av antalet ringa narkotikabrott per år i Sverige. Detta för att illustrera 
omfattningen av narkotikamarknaden i antal brott. Guttmorsson uppskattar 
32 miljoner ringa narkotikabrott per år, med ett osäkerhetsintervall på ± 10 
miljoner brott, beroende på antaganden. Se bilaga 1 för detaljerad uträkning 
och antaganden. Detta kan ställas i relation till antalet anmälda ringa 
narkotikabrott som låg kring 38 000 stycken år 2002.57

 
 

4.1.3 Rättsekonomin 

Enligt rättsekonomin kan ekonomiska intressekonflikter mellan säljare och 
köpare beskrivas genom en allmän jämviktsmodell, se figur 3. Köparen vill 
betala så lite som möjligt, medan säljaren vill maximera sin vinst genom 
höga priser. Då båda parter begår en olaglig handling i transaktionen så 
ligger det i bådas intresse att minimera risken för lagföring. Samtidigt 
kommer båda sidor att sträva efter att uppnå låga transaktionskostnader med 
sin motpart. Detta innebär i sin tur att man värdesätter att handla med redan 
kända aktörer. Ik-Whan och Taewon (2004) genomförde en kvantitativ 
studie av vilka variabler för en transaktion inom en värdekedja som var de 
viktigaste. Deras resultat visade att ”trust”, tillit, var den absolut viktigaste 
variabeln vid val av transaktionspartner.58

 
 

4.2 Intressekonflikt nationell säljare och 
internationell säljare 

4.2.1 Lagstiftningen 

Mellan den internationelle säljaren och den nationelle säljaren råder en 
Pactum Turpe situation. Avtal mellan dessa parter erkänns inte rättsligt och 
därmed kan deras intressekonflikter inte vidare analyseras utifrån 
lagstiftningens perspektiv. 
 

                                                 
56 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sid 21. 
57 Ibidem sid 15. 
58 Ik-Whan G., Taewon S., 2004, Factors Affecting the Level of Trust Commitment in 
Supply Chain Relationships, Journal of Supply Chain Management, vol. 40, nr.  2, sidor 4-
14. 
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4.2.2 BRÅ 

Brås rapport är sparsam med information om den internationella 
narkotikamarknaden. Vad gäller situationen världen över konstaterar FN:s 
narkotikabyrå UNODC, år 2003, att mängden producerad narkotika överlag 
är omfattande.59

 

 BRÅ nöjer sig med att konstatera att detta har inverkan på 
den svenska narkotikamarknadens förhållanden, men undviker att vidare 
analysera hur eller varför. 

4.2.3 Rättsekonomin  

Precis som i föregående kapitel är den internationelle säljaren och den 
nationelle säljaren båda intresserade av att maximera sin vinst och minimera 
sin risk. Man kan dock konstatera att styrkeförhållandet mellan parterna 
lutar till förmån för den internationelle säljaren. Detta leder till, vilket 
Becker konstaterade 2003, att de nationella säljarna kommer ta en 
överdrivet stor risk jämfört med den internationelle säljaren. Becker skriver 
”They earn pathetically little, given the risks they take…//…”60

 

 Denna 
slutsats stöds även av teorin kring värdekedjor med leverantörsdominans, se 
kapitel 3.5. 

Den internationelle säljaren ser den nationelle säljaren som utbytbar partner. 
De upplevda höga vinsterna för den nationelle säljaren driver fram ett 
överskott av ligor och aktörer som kan tänka sig spela denna roll. Detta är 
en monopsonliknande61 situation som leder till att den internationelle 
säljaren kan öka sin riskpremie på bekostnad av den nationelle säljarens 
riskpremie. Med riskpremie avses förhållandet mellan avkastning och risk. 
Tanken att monopsona situationer uppkommer i de fall ett fåtal starka 
aktörer, syndikat, delar upp en illegal marknad mellan sig stöds av Kugler, 
Verdier och Zenou (2004).62

 

 Innebörden av en monpsonsituation blir att den 
internationelle säljaren tar mindre risk för sin avkastning på bekostnad av 
den nationelle säljaren. 

                                                 
59 2004 World Drug Report, 2003, volume 1: Analysis, United Nations, Office on Drugs 
and Crime. 
60 Becker, G., 2001, It’s time to give up the war on drugs, Business Week, vol. 3749, sid 32. 
61 Med monopson avses en arbetsmarknadsituation med ett fåtal uppdragsgivare och en stor 
mängd utbytbara uppdragstagare. Detta leder till att uppdragsgivaren kan diktera vilkoren 
och välja den uppdragstagare som är absolut billigast och på så sätt öka sin vinst. I detta fall 
finns det naturligtvis inget skrivet kontrakt mellan parterna men den nationelle säljarens 
ekonomiska beroende av den internationelle säljaren gör att jag kan anta att det finns ett 
implicit kontrakt. Detta leder till en situation som liknar monopsonmarknaden uppkommer. 
För läsning om monopsonmarknader se Perloff J, Microeconomics, 2004, 3:e uppl. 
Addison-Wesley, kap 15. 
62 Kugler, Verdier och Zenou, 2005, Organized Crime, Corruption and Punishment, Journal 
of Public Economics, volym 89, nr 9-10, sidor 1639-1663. 
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4.3 Intressekonflikt rättsordning och köpare 

4.3.1 lagstiftningen 

För den vidare framställningen är det viktigt att jag klargör vilken 
gärningsform i NSL 1§ som köparens brott hänför sig till. I uppsatsen 
betraktas köparen som någon som förvärvar narkotika och brukar det själv. 
Eget bruk kriminaliserades 1988, då punkt 6 lades till i 1§.63 En 
egenbrukares förvärv och innehav av narkotika, var sedan tidigare 
kriminaliserat och skilt från förvärv i överlåtelsesyfte.64

 

 Således begår den i 
uppsatsen beskrivne köparen brott som primärt faller under NSL 1§ 6p. 
Denna punkt rymmer bruk, innehav eller annan befattning med narkotika. 

4.3.2 BRÅ 

I Brås rapport konstateras att bruket av narkotika har ökat under de senaste 
åren, både beträffande antalet användare och i fråga om volym. BRÅ 
konstaterar även att gatupriset på narkotika varit fallande under de senaste 
åren. De polisiära resurserna har ökat, framför allt i form av 
gatulangningsgrupper. Polisen prioriterar först och främst i sitt arbete att 
störa och påverka den s.k. ”söktiden” för köparen. Man hoppas att detta 
skall ha betydelse för ungdomars drogvanor såväl som för tyngre 
missbrukare. BRÅ påpekar även att antalet tunga narkotikamissbrukare ökat 
i Sverige från 1997 till idag. Ur ett europeiskt perspektiv identifierar BRÅ 
att Sverige ligger på en relativt låg nivå i fråga om ungdomars 
experimentella bruk av partydroger, det som i denna uppsats benämns som 
de ”icke beroende narkotikaanvändarna”, se kapitel 3.2 för definition. 
Beträffande de tunga missbrukarna, ”de beroende narkotikaanvändarna”, 
befinner sig Sverige på en genomsnittlig europeisk nivå beträffande antalet. 
BRÅ konstaterar att både den ”icke beroende” och ”beroende” 
användargruppen ökar i samma takt. Brås beskrivning härrör sig från en 
jämförande studie av 21 europeiska länder år 1999.65

 

 Ingenting tyder på att 
situationen förändrats sedan studien företogs, varför jag antar att resultatet 
fortfarande gäller. Slutligen konstaterar BRÅ att det finns mycket svaga 
statistiska samband mellan polisens insatser och missbruksutvecklingen i 
Sverige. 

                                                 
63 Se vidare proposition 1987/88:71. 
64 Proposition 1982/83:141 sid 14. Fram till att eget bruk kriminaliserades 1988 förekom 
gränsdragningsproblem mellan ”innehav” och ”eget bruk”. Detta illustreras i NJA 1983 s 
887, där A förberett och tänt på en pipa med cannabis som skickades runt i ett sällskap. 
Frågan var om B, som ingick i detta sällskap och som tagit emot pipan och dragit bloss från 
den, hade gjort sig skyldig till ”innehav” eller blott ”eget bruk”. HD fann att B i detta fall 
endast gjort sig skyldig till ”eget bruk”.  
65 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, ”Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter”, Rapport 2003:12. 
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4.3.3 Rättsekonomin 

Det nedanstående resonemanget är en förenkling av Cooter-Ulen (2000) mer 
avancerade och matematiskt krävande resonemang av avskräckning och 
förväntad bestraffning.66

 

 Det jag vill visa med resonemanget är hur ett 
positivt EV på individnivån kan antas ha för konsekvenser för förekomsten 
av en specifik brottslighet. 

Enligt rättsekonomisk teori bör en kvantitetsökning på en marknad leda till 
att priserna sjunker och förbrukad kvantitet ökar, se figur 2. Detta enligt 
BRÅ vad som hänt i Sverige under de senaste åren. I BRÅ nämns orsaker 
som internationalisering och ungdomskultur som faktorer som drivit upp 
användningen.67

 

 Inga av dessa faktorer kan dock bevisas på ett statiskt 
säkerställt tillvägagångssätt. Rättsekonomisk teori har däremot analytiska 
förklaringsmodeller som kan förklara varför droganvändningen ökat. 

Rättsekonomin kan förklara ökad användning av narkotika utifrån Beckers 
formel och dess ingående variabler. Trots att Sverige i europeisk jämförelse 
har hårda straff för narkotika användning, verkar inte avskräckningen 
fungera eftersom brotten ökar. Då rättsekonomin antar att alla icke-beroende 
narkotikaanvändare är nyttomaximerande utifrån antagandet om 
mikroekonomisk rationalitet, se figur 1, leder detta till att deras 
beslutprocess kan beskrivas utifrån Beckers formel. Om det visar sig att 
brott begås så är någon av de ingående variablerna i formeln felskattad. Det 
innebär att icke-beroende narkotika användarna upplever sig ha en positiv 
EV av att begå ett narkotikabrott. Att den upplevda EV är positiv är en följd 
av att individens förväntade nytta av att begå ett brott inte vägs upp av  
brottets påföljd. Detta illustreras i figur 5. 
 

    Figur 5 Positiv nytta av att begå brott 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Cooter R and Ulen T, 2000, Law and Economics, 3:e uppl. Addison Wesley, kapitel 11. 
67 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, ”Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter”, Rapport 2003:12, sidan 7. 
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Figuren visar hur individens förväntade nytta av att begå ett specifikt brott, 
linje A68, överstiger den indifferenta nyttolinjen, linje B69. Linje A 
motsvarar alltså en nyttofunktion där individen har ett EV högre än noll. 
Linje B motsvarar en linje där nyttan för individen att begå ett brott är 
densamma som påföljden av att begå brottet. Detta svarar mot ett EV som är 
lika med noll, enligt Beckers formel. Eftersom individens nyttofunktion i 
figur 5 ligger över den indifferenta nyttolinjen, kommer en 
mikroekonomiskt rationell och nyttomaximerande individ att begå brottet 
och på så sätt kommer det samlade antalet av brott av denna typ att öka i 
samhället.70

 
 

Nedan, i figur 6, illustreras det motsatta fallet, där individens nyttofunktion, 
linje A, ligger under den indifferenta nyttolinjen, linje B. I detta fall kommer 
en nyttomaximerande individ att uppleva negativ nytta, EV, av att begå 
brottet. 
 

Figur. 6 Upplevd negativ nytta av brott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I det fall som råder i figur 6 har rättsordningen lyckats med att uppnå en 
situation som gör att individen upplever det olönsamt att begå ett specifikt 
brott. Detta eftersom individens nyttofunktion, linje A, ligger under den 
                                                 
68 Linje A, är ett matematiskt uttryck för en individs subjektiva nyttofunktion av att begå en 
viss handling. Detta uttryck är fritt matematiskt och kurvan i figuren ska inte ses som något 
bestämt utseende för nyttofunktion av brott.  
69 Den indifferenta nyttolinjen B har en 45° lutning, eftersom den mikroekonomiskt 
rationelle individen vid dessa kombinationer av payoff och straff kommer att vara 
indifferent för att begå brottet, individens EV kommer längs med linje B att vara noll. Den 
räta linjen implicerar att individen är riskneutral, eftersom han avskräcks lika mycket av ett 
lindrigt straff som appliceras med hög sannolikhet så som av ett hårt straff som appliceras 
med ett låg sannolikhet. Hade individen varit riskaversiv hade linje B haft en konkav  
lutning, se vidare Cooter R and Ulen T, 2000, Law and Economics, 3:e uppl. Addison 
Wesley, sidor 435 –439. 
70 Inom rättsekonomins litteratur diskuteras huruvida den ekonomiska modellen för brott 
speglar individens subjektiva beslutsprocess eller är en beskrivning av en grupps beteende. 
Även om individen själv inte anser sig följa en ekonomisk beslutsprocess är det möjligt att 
han agerar så som om han hade följt den. Detta innebär att individen som ställs inför 
möjligheten att begå brott viktar nytta och risk mot varandra i valet att begå brottet. Om 
individen agerar på detta sätt kan han/hennes beteende förklaras via den rättsekonomiska 
modellen även om individens beskutsprocess endast är ett fragment av den, se vidare 
Cooter R., Ulen T., 2000, Law and Economics, 3:e uppl. Addison Wesley, sid 442. 
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indifferenta nyttolinjen, linje B.  I detta fall kommer den i figuren 
illustrerade individen inte att begå det specifika brottet, eftersom påföljden 
överstiger nyttan. Man ska dock ha i åtanke att då alla individer 
nyttomaximerar sin nytta, utifrån subjektiva preferenser, så är naturligtvis 
problematiskt att få alla individer att uppleva ett nyttan av specifikt brott 
som negativt.  
 

4.4 Intressekonflikt rättsordningen - nationell 
säljare 

4.4.1 Lagstiftningen 

Jag har tidigare gjort en uppdelning av gärningsformerna i NSL 1§ mellan 
köpare och säljare. I enlighet med denna faller den nationelle säljarens 
handlingar under punkterna 1 till 5 i NSL 1§. Detta innefattar överlåtelse av 
narkotika, framställan, förvärv i överlåtelsesyfte, anskaffande, bearbetning, 
förpackning, transport, förvar eller annan befattning som inte är avsedd för 
eget bruk. Vidare innefattar brottet utbjudning av narkotika till försäljning, 
förvaring, befordrande av vederlag för narkotika, förmedling av kontakter 
mellan säljare och köpare eller annan handling som är ägnad att främja 
narkotikahandel. 
 

4.4.2 BRÅ 

Insatser mot säljaren riktar sig mot överlåtelse av narkotika. Att upptäcka 
och bevisa brott från utbudssidan, säljarens brott, är enligt BRÅ betydligt 
svårare än brott från efterfrågesidan, alltså köparens brott. BRÅ konstaterar 
också att de polisiära insatserna mot överlåtelsebrotten minskar. Man antar 
också att det saknas tid och kunskap att urskilja kriterierna för utbudsidans 
mer komplicerade brottslighet. Detta förklarar BRÅ genom att den nya 
kommunikationstekniken underlättat för den nationelle säljaren att 
tillhandahålla större volymer säkrare. Antalet upptäckta överlåtelsebrott har 
minskat i Sverige under de senaste åren. Detta kan tyckas märkligt eftersom 
antalet användare och volym ökat. BRÅ framhåller att den beslagtagna 
volymen narkotika ökat i Sverige sedan 1980. Emellertid framgår inte från 
vilken sida av narkotika transaktionen som beslagen kommer ifrån. 
Slutligen konstaterar dock BRÅ följande beträffande den nationelle säljaren: 
Det första är att polisen under de senaste 10 åren flyttat resurser från 
utbudsidan till efterfrågesidan. Det andra är att antalet genomförda 
överlåtelsebrott stigit i takt med antalet missbrukare, såväl beroende som 
icke-beroende.  Det tredje och sista att antalet beivrade överlåtelsebrott legat 
på en konstant nivå under de senaste 10 åren.71

                                                 
71 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sidor 17-18 och 39. 

 Slutligen kan konstateras att 
Brås rapport till största del analyserar faktorer som påverkar efterfrågesidan 
av drogtransaktionen, alltså köparen. Även om viss uppmärksamhet riktas 
mot utbudssidan anser jag att denna beskrivning lämnar övrigt att önska. 
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Kanske kan detta bero på att kunskapsläget beträffande utbudssidan överlag 
är mindre kartlagt än efterfrågesidan. 
 

4.4.3 Rättsekonomin 

Enligt rättsekonomin uppvisar den nationelle säljaren ett vinstmaximerande 
och riskminimerande beteende. Trots att stora polisiära resurser används och 
att straffsatsen ur ett internationellt perspektiv får anses vara hög, ökar 
narkotikamarknaden i volym. Detta bör innebära att narkotikamarknaden är 
väldigt lukrativ för den nationelle säljaren och att han upplever en positiv 
EV. Den lukrativa marknaden med en positiv EV, leder till att nya säljare 
står beredda att etablera sig när gamla försvinner. 
 
Resonemanget om avskräckning, kapitel 4.3, gäller även den nationelle 
säljaren. Lagstiftningen strävar även här efter att uppnå förhållandet mellan 
individens nyttofunktion, linje A och den indifferanta avskräckningslinjen, 
linje B, som råder i figur 6. 
 

4.5 Intressekonflikt rättsordning-internationelle 
säljaren 

4.5.1 Lagstiftningen 

Vad gäller konflikten mellan rättsordningen och den internationella säljaren 
är denna en aning mer komplex än den mellan rättsordningen kontra 
nationell säljare och köpare. Problematiken uppstår då den internationella 
säljaren inte befinner sig inom rättsordningens territorium samtidigt som 
brott inom territoriet kan härledas till denne. För att den internationelle 
säljaren som befinner sig utanför Sveriges gränser skall kunna straffas måste 
två krav vara uppfyllda. Dessa är kravet på straffbudets territoriella 
oinskränkthet samt svensk jurisdiktion.72

 

 Straffbudets territoriella 
oinskränkthet behandlar frågan om huruvida handlingen strider mot 
gällande rätt. Jurisdiktionen behandlar frågan om huruvida svensk domstol 
äger rätt att pröva handlingen. Båda dessa krav måste uppfyllas för att den 
internationelle säljaren skall kunna straffas. 

Först kan konstateras att narkotikabrott är territoriellt oinskränkta.73

                                                 
72 Wong C., 2004, Kompendium i Internationell Straffrätt, kap 2, Juridiska Fakulteten, 
Lunds universitet, Lund. 

 Frågan 
kommer då att handla om huruvida svensk jurisdiktion är gällande. För att 
besvara denna fråga kan man tänka sig tre olika scenarier. I scenario ett, 
utövar den internationelle säljaren fortfarande kontroll över narkotikan och 
är aktivt deltagande i processen att sätta varan i omlopp. Även om den 
internationelle säljaren befinner sig utomlands så lyder han under svensk 

73 Hoflund, O., 1993, Narkotikabrotten: En straffrättslig studie 3:e uppl., sid 42, 
Juristförlaget Stockholm. 
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jurisdiktion då aktiv personalitetsprincipen är tillämplig.74 I scenario två är 
den internationelle säljaren passiv till naturen. Han deltar inte i processen att 
sätta narkotikan i omlopp och han är inte heller medveten om var hans sålda 
vara geografiskt befinner sig. Narkotikaförsäljning är dock ett brott även i 
den internationelle säljarens hemland och svensk jurisdiktion kommer att 
gälla på grund av principen om dubbelstraffbarhet. I det sista scenariot är 
den internationelle säljaren fortfarande passiv till naturen, men han befinner 
sig i ett land där hans handling inte är att se som kriminell. I detta fall kan 
den internationelle säljaren inte nås av svensk jurisdiktion. Principen om 
dubbel straffbarhet är inte tillämplig. Inte heller kan han nås med hjälp av 
statsskyddsprincipen eller universalitetsprincipen.75

 
 

4.5.2 BRÅ 

BRÅ är mycket sparsamma med att analysera någon internationell aspekt 
med förklaringsvärde för narkotikahandel. Man konstaterar dock att det i en 
mindre del av de narkotikaärenden som undersökts, funnits någon form av 
samarbete mellan svenska och utländska myndigheter. Detta samarbete 
bygger enligt BRÅ till stor del på enskilda polisers initiativ och kontakter76. 
De internationella samarbeten mot narkotika, och effekten av dessa, som 
Sverige ingår i berörs inte i Brås rapport. jag hade funnit det värdefullt med 
en utvärdering och kartläggning av de olika former av internationellt 
samarbete som faktiskt bedrivs.77

 
  

4.5.3 Rättsekonomin 

Då den internationelle säljaren befinner sig inom en annan jurisdiktion än 
den svenska rättsordningen kan det vara svårt att se någon möjlighet att 
utöva inflytande över den internationelle säljaren. Då den internationelle 
säljaren är den som driver hela värdekedjan så finns stora incitament för 
rättsordningen att begränsa och hindra den internationelle säljaren från att 
utöva sitt inflytande över den inhemska narkotikamarknaden. 
 
Baserat på antagandet att den internationelle säljaren är den starkaste länken 
i värdekedjan och att han dessutom gör de största vinsterna i förhållande till 
den risk han tar, gör honom till central figur på den globala 
narkotikamarknaden. Detta innebär att han är den länk i kedjan som vore 
effektivast att bekämpa och försvåra för. Försvårar man för den 
internationelle säljaren, vilket innebär att hans omkostnader ökar, leder det 
till att vinsterna för nästkommande led sjunker. Detta skulle skifta 
förhållandet mellan vinst och risk längre ner i kedjan och slå ut många 
                                                 
74 Narkotikahandlaren kan då ses som skyldig till någon av de osjälvstädiga brottsformerna 
i NSL. 
75 Statskyddsprincipen innebär jurisdiktion för brott som är riktade mot Sverige. Se vidare 
NJA 1983 s 425. Narkotikabrott ryms varken under statsskyddspricipen eller 
universalitetsprincipen.  
76 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sid 20 
77 Sveriges samarbete inom Europol berörs exempelvis inte. 
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aktörer inom det nationella ledet med minskat utbud som följd. Detta 
innebär, att man för att försvåra narkotikaförsäljningen såväl global, 
regional som lokalt borde man lägga resurserna så högt upp som möjligt i 
värdekedjan. 
 
Även i de fall där den internationell narkotikaverksamhet är straffbar i 
Sverige är det osannolikt att man kan lyckas identifiera och få berörda 
personer utlämnade. Rättsekonomisk teori förespråkar i det här fallet att 
man inriktar sig på att skada den internationelle säljaren ekonomiskt till den 
grad att aktörernas riskpremier blir så låga att verksamheten inte längre 
upplevs lönsam. 
  

4.6 Intressekonflikt rättsordning-allmänhet 

4.6.1 Lagstiftaren 

Förhållandet mellan allmänheten och lagstiftaren regleras av 
regeringsformen 3 kap. Riksdagen stiftar lagar och utses av allmänheten i 
fria val. De lagar som stiftas antas därför spegla allmänhetens vilja. Denna 
vilja är av skiftande natur och kan spegla moraliska, ekonomisk och 
ideologiska ståndpunkter. Därför får svensk narkotikalagstiftning antas vara 
en sammanvägning av dessa ståndpunkter. Narkotikabrott anses generellt ha 
högt straffvärde särskilt i fråga om överlåtelse eller medverkan till spridning 
av narkotika, men även i fråga om innehav för enskilt bruk. Högsta 
domstolen slog i H 1997:522 och H 1987:156 fast att narkotikabrott är av 
sådan art att fängelse normalt skall väljas som påföljd. Narkotikabrott 
klassificeras således som ett artbrott.78

 
 

4.6.2 BRÅ 

Beträffande allmänhetens intresse i narkotikabekämpningen, analyserar 
BRÅ droganvändning utifrån de följdbrott som uppstår av 
narkotikaanvändning.79

 

 Brås rapport innehåller en kvantitativ undersökning 
av sambanden mellan anmälda narkotikabrott och en minskning av 
följdbrott i form av bilstölder och inbrott. Vad gäller inbrott finner BRÅ 
inget som helst samband. Beträffande bilstölder finner BRÅ mycket svaga 
statistiska samband, men BRÅ nämner också att deras analysmetod är 
behäftad med en mängd problem. BRÅ diskuterar inte heller allmänhetens 
syn på hur rättsordningens resurser används. Inte heller återges någon 
uppskattning av vad svensk narkotikapolitik kostar varje enskild individ i 
form av skatter. 

                                                 
78 Proposition 1997/98:96, sid 115.  
79 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter, Rapport 2003:12, sid 37. 
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4.6.3 Rättsekonomin 

Enligt rättekonomisk teori är allmänhetens primära önskan att minimera 
kostnaderna för att dels lösa brottet samt för konsekvenserna av brottet. 
Kostnaden för att lösa brottet är identifiering av brottet, gripande av den 
kriminelle samt den juridiska processen. Kostnaderna för konsekvenserna av 
brottet är bestraffningen och alternativkostnaden för att straffa individen. 
 
Om allmänheten agerar rättskonomiskt så kommer de att föredra den 
kostnads effektivaste bestraffningsformen för varje specifikt brott. Då det är 
betydligt mindre kostsamt att bötfälla än att frihetsberöva människor så 
kommer allmänheten att föredra bötesstraff, förutom i de fall där det finns 
ett skyddsbehov eller andra överväganden, som gör att fängelse är att 
föredra. Proportionalitetsvilkoret måste även vara uppfyllt inom 
bötesstraffet. Rättsekonomin kan också tänka sig kombinationer av 
fängelsestraff och böter. Detta synsätt illustreras i figur 7. 
                 

Fig. 7. Fängelse kontra böter ur allmänhetens perspektiv 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Figuren visar allmänhetens betalningspreferenser för kombinationer av 
fängelse och böter för tre olika brott, K1, K2 och K3. K1 är det minst 
allvarliga brottet och allmänheten upplever att böter är fullt tillräckligt som 
påföljd, om individen kan betala hela bötesbeloppet, som i figuren anges 
maxböter. En individ som har råd att betala hela bötesbeloppet behöver i 
fallet K1 endast betala böter. Individer som inte har möjlighet att betala 
maxböterbeloppet kommer att erhålla en kombination av fängelse och böter.  
Fängelsetiden avgörs av det förhållande som gäller mellan fängelse och 
böter för brott K1. Straffkurvornas K1 och K2 utseende har ett individuellt 
utseende för varje enskilt brott. Det innebär att relationen mellan 
fängelsestraff och böter kan illustreras av såväl krökta som linjära kurvor, 
beroende på brottets art och straffskalans utformning.80

 
 

K2 visar ett brott av den svårighetsgrad att allmänheten upplever att endast 
böter inte är tillräckligt som påföljd. Detta brotts strafftid är möjlig att 
förkorta genom att ta en viss del av straffet i form av böter . Precis som i 
föregående fall bestäms förhållandet fängelse böter genom utseendet på K2. 
                                                 
80 Kurvorna K1 och K2 i figur 7 har utformats i illustrativt och pedagogiskt syfte och skall ej 
ses som en rekommenderad utformning av förhållandet mellan fängelse och böter.    
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Det finns dock en minimitid av frihetsberövande som alla måste avtjäna. 
Slutligen illustreras brott K3. Detta brott anses så allvarligt att böter är 
uteslutet. Det skulle kunna röra sig om grova våldsbrott och sexualbrott. K3 
illustreras i figuren av en punkt på fängelseaxeln. Egentligen är även denna 
punkt en linje där kombinationen fängelse böter är 100 % fängelse. K3 
kommer att starta vid det kortaste fängelsestraffet och sluta på det längsta 
fänglsestraffet, exempelvis ett brott där påföljden är minst fyra år och högst 
tio års fängelse. 
 
Rättsekonomin har också ett individperspektiv på val av påföljd. Detta skall 
vara ett individuellt anpassat straff som tar hänsyn till individens livsvillkor 
och samhällets alternativkostnad. Med alternativkostnad avses att man tar 
hänsyn till vad individen presterar i frihet. Resultatet av detta blir att det ur 
samhällets ekonomiska perspektiv kan vara bättre att han eller hon endast 
bötesbestraffas. Tanken är att böter och fortsätta skatteintäkter tillsammans 
generar mer nytta för samhället än att individen frihetsberövas. Detta skulle 
dock endast gälla brott som kan prissättas, se kapitel 3.1. Hur detta skulle 
kunna te sig illustreras nedan för brott K1 in figur 8 och för  K2 i figur 9. 
 

Fig. 8. Individperspektiv av relationen fängelse och böter för brott K1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 illustrerar två individers betalningsmöjligheter, I1 och I2 för det 
specifika brottet K1. Individ, I1 har möjlighet att betala hela bötesbeloppet 
och kommer därför att slippa frihetsberövande som påföljd. Denna 
kombination av påföljd illustreras av I1b och I1f. Individ, I2 kan däremot bara 
betala en viss del av bötesbeloppet och avtjänar därför en viss tid i fängelse, 
I2b och I2f. Detta kan intuitivt tyckas vara orättvist, men rättsekonomin 
försvarar förfarandet på följande sätt. Att ha människor fängslade kostar 
samhället betydligt mycket mer än att bötfälla dem. Tanken är att laglydiga 
skattebetalande individer inte ska behöva betala mer än nödvändigt av sin 
inkomst för att bestraffa lagöverträdare. Meningen är också att 
bötesbeloppet ska vara så pass högt, att det fungerar som lika stark 
avskräckning som frihetsberövande. Bötesbeloppet anpassas efter individens 
egen betalningsförmåga så att den individuella nyttan av att begå brottet blir 
negativ. Dagsböter är en form av sådan individuell bestraffning. 
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Fig. 9. Individperspektiv av relationen fängelse och böter för brott K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 9 illustreras två individers betalningsmöjligheter vid det specifka 
brottet K2. Skillnaden i detta brott är dock att allmänheten och lagstiftaren 
anser att brottet är av den art att frihetsbrövande är nödvändigt som påföljd. 
Individerna, I1 och I2, har dock möjligheten att bli bestraffade med 
kombinationer av fängelse och böter. Individ, I1 har möjlighet att betala 
större bötesbeloppet än Individ, I2, och kommer därför att få ett kortare 
frihetsberövande. Detta illustreras med att individ 1 erhåller kombinationen 
I1b och I1f, som skall jämföras med kombinationen för individ 2 som blir I2b 
och I2f. Precis som vid brott K1, försvarar rättsekonomin detta förfarande 
med att det kostar samhället betydligt mer att hålla individer fängslade än att 
bötfälla dem. Även i detta fall ska bötesbeloppet vara så pass högt att det 
fungerar som lika stark avskräckning som frihetsberövande. Slutligen skall 
även poängteras att vid brott av grov art, såsom K3 i figur 7, så finns inga 
möjligheter att kombinera fängelse och böter, vilket leder till att alla indiver 
frihetsberövas oavsett betalningsmöjligheter. Rättsekonomiskt gäller detta 
sådana brott som är omöjliga att prissätta. 
 

4.7 Handlingsplaner mot narkotikamarknaden 

Nedan presenteras den svenska handlingsplan mot narkotika. Sedan följer 
även två rättsekonomiska handlingsplaner mot narkotika. 
 

4.7.1 Nollvisionen 

Rättsordningens insatser mot narkotikamarknaden styrs av en nollvision 
som återfinns i proposition 2001/02:91. Här presenterar Regeringen en 
nationell handlingsplan mot narkotika. Syftet är att redovisa regeringens syn 
på den samlade narkotikapolitiken samt att lägga fast grundvalarna för hur 
en förstärkning av samhällets insatser under åren 2002-2005 skall 
genomföras och för hur insatserna skall följas upp. Nollvisionen innebär ett 
narkotikafritt samhälle. Karaktäristiskt för narkotikapolitiken är att den inte 
gör någon åtskillnad mellan åtgärder som begränsar tillgången eller åtgärder 
som är efterfrågedämpade. Detta innebär att inget narkotikabrott kan 
prioriteras på något annat narkotikabrotts bekostnad.  
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Nollvisionen skall uppnås genom samarbete mellan myndigheter, 
förebyggande arbete, utvecklade vårdinsatser, förbättrade metoder att följa 
narkotikautvecklingen samt ett ökat internationellt samarbete.81

 
 

4.7.2 Rättsekonomisk lösning med dubbel policy 

Dubbel policy-lösning82

 

 bygger på att narkotikahandel fortsätter vara illegal. 
Den beroende gruppen narkotikaanvändare får sitt beroende tillgodosett från 
samhället. Detta sker i huvudsak av två skäl. De skador och 
samhällskostnader denna grupp ger upphov till i sin irrationella jakt på 
droger försvinner. Vidare försvinner den olagliga marknaden riktad till 
dessa storkonsumenter av narkotika, vilket slår mot den organiserade 
försäljningen. Steg två blir att försöka begränsa narkotikahandelns 
ekonomiska vinster högt upp i värdekedjan. För att detta skall kunna uppnås 
måste polisarbetet och rättsväsendets insatser kraftigt orienteras mot 
internationellt samarbete. Effekterna av aktionen blir att utbudet av 
narkotika stryps och att priset stiger för de icke beroende 
narkotikaanvändarna. Konsekvenserna av detta är att storleken på 
narkotikamarknaden minskar i volym, vilket påverkar säljledet längre ner i 
värdekedjan. Den minskade marknaden påverkar även de högre leden av 
värdekedjan. De aktörer som blir kvar får nu ett försämrat förhållande 
mellan risk och avkastning, samtidigt som minskningen i antal gör dem 
lättare för rättsordningen att identifiera. 

4.7.3 Rättsekonomisk lösning genom legalisering av 
narkotika 

Legaliseringslösningen har sin utgångspunkt i att bekämpning av droger är 
för dyr och för ineffektiv. Argumenten för att ett krig mot narkotika är för 
dyrt, finner stöd hos många debattörer. USAs krig mot droger uppgick 2001 
till 40 miljarder dollar och 30 % av samtliga USAs interner var samma år 
dömda för narkotikabrott.83

 

 Tanken bakom legaliseringslösningen är att de 
stora summor som läggs på drogbekämpning skulle kunna läggas på vård 
och behandling av missbrukare istället. Den illegala marknaden dödas 
tillsammans med sina stora vinster och distributionen blir kontrollerbar för 
rättsordningen. Samtidigt kan narkotika priset kontrolleras genom tullar och 
skatter. Detta synsätt finner stöd hos Becker (2001), som menar att man helt 
bör tänka om beträffande rådande narkotikapolitik. 

4.7.4 Reflektion  

Oavsett ståndpunkt beträffande dessa lösningar, har ett rättsekonomiskt 
synsätt värdefulla perspektiv och aspekter att tillföra utformningen och 
                                                 
81 Se vidare Proposition 2001/02:9 sid 86. 
82 Denna lösning om dubbel policy i narkotikabekämpning presenterades först av Kaplan, 
J., The Hardest Drug, 1983, University of Chicago Press. 
83 Becker, G., 2001, It’s Time to Give Up the War on Drugs, Business Week, vol. 3749, sid 
32 
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utvärderingen av narkotikapolitik och narkotikalagstiftning. Framför allt gör 
de rättsekonomiska handlingsplanerna en åtskillnad mellan utbuds- och 
efterfrågeinsatser. Rättsekonomin inriktar sig även på att utvärdera effekter 
och konsekvenser av insatser. Nollvisionen gör inte åtskillnad mellan 
utbuds- och efterfrågeinsatser mot narkotikabrottsligheten, eftersom det 
ligger i nollvisionens natur att sprida resurserna över hela linjen. 
Narkotikakommissionen pekar på att det idag finns ett alltför stort avstånd 
mellan narkotikapolitikens högt ställda målsättning och den verklighet man 
möts av i samhället.84

 
 

                                                 
84 SOU 2000:126, sid 76. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat som jag funnit baserat 
på kapitel 3 och kapitel 4. Resultatet kommer främst att behandla hur 
rättsekonomisk teori förklarar det rådande läget på den svenska och 
internationella narkotikamarknaden. Jag kommer också att utvärdera 
diskrepanser mellan ett rättsekonomiskt synsätt och den svenska 
narkotikalagstiftningen.  
 

5.1 Diskrepans marknadsfokus  

Inledningsvis kan jag identifiera en diskrepans beträffande marknadsfokus. 
Rättsekonomin förespråkar stor prioritering på utbudssidan, säljledet, och 
menar att det endast är på den sidan man kan uppnå betydande resultat av 
insatserna. Den svenska rättsordningen har valt att lägga majoriteten av sina 
resurser på att bekämpa den svenska narkotikamarknaden utifrån ett 
efterfrågeperspektiv. Detta innebär att man faktiskt beivrar innehavsbrottet i 
större omfattning än överlåtelsebrottet. Rättsekonomin förespråkar däremot 
att prioritera överlåtelsebrott och att göra detta så långt upp i värdekedjan 
som möjligt.  
 

5.2 Diskrepans resursanvändning 

Nästa diskrepans mellan rättsekonomin och rättsordningen handlar om 
användandet av resurserna. Förenklat kan man enligt uppsatsens 
avgränsningar identifera två typer av narkotikabrott, överlåtelse 
(utbudssidan) och innehav (efterfrågesidan). Dessa brott kan delas in i tre 
svårighetsgrader, ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. 
Rättsordningen lägger till största del sina resurser på brott som kan hänföras 
till innehavsidan. Enligt proposition 2001/02:91 råder en ”nollvision” inom 
narkotikapolitiken, varför grova brott inte kan prioriteras på ringa brotts 
bekostnad. En resursfördelning härledd från rättsekonomisk modell skulle se 
ut på följande sätt. Resurserna skulle riktas mot överlåtelsebrottet framför 
innehavsbrott. Man skulle också prioritera att lösa och bekämpa grova 
överlåtelsebrott framför ringa överlåtelsebrott. Detta motsvarar 
resursfokusering högt upp i den presenterade värdekedjan. 
 

5.3 Diskrepans i synen på missbrukare 

Diskrepans råder även beträffande synen på beroende narkotikaanvändare. 
Svensk lagstiftning tar idag inte hänsyn till huruvida köparen är beroende 
eller ickeberoende. Från rättsekonomisk utgångspunkt ses ingen poäng i att 
lägga polisiära resurser och på att bestraffa den beroende köparen, då han 
uppvisar irrationellt mikroekonomiskt beteende, detta eftersom han agerar 
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utifrån knivskarpa preferenser. Istället förespråkas en politik där beroende 
narkotikaanvändare får tillgång till sprutor, nödvändig dos narkotika eller 
substitut för detta samt vård.  
 

5.4 Diskrepans proportionalitetsvilkoret 

Det råder även en diskrepans i synen på narkotikapreparats straffvärde. 
Lagstiftningen bestraffar i dagsläget innehav och överlåtelse av cannabis 
hårdare än heroin, i relativa termer. Enligt rättsekonomisk teori bryter detta 
mot proportionalitetsvilkoret. Följden blir att en rationell och amoralisk 
narkotikaförsäljare får en högre riskpremie på att sälja heroin, relativt 
cannabis. Ett liknande problem uppkommer om man studerar medelstraffet 
för såld kvantitet av de olika narkotiska preparaten.85 Enligt rättsekonomin 
kan inte straffsatserna för begånget brott växa i orimlig takt. Om maxstraffet 
uppnås vid för låga kvantiteter så kommer rationella och amoraliska 
individer att försöka sälja så stora volymer som möjligt vid ett fåtal 
tillfällen. Intressant är att man i dagsläget gör färre antal tillslag mot 
överlåtelse brottet, men att den beslag tagna volymen är konstant eller 
växande, beroende på stora enskilda beslag.86

 

 Rättsekonomisk teori kan 
förklara denna utveckling med att svensk påföljdspraxis inte uppfyller 
önskvärt proportionalitetsvillkor.   

5.5 Diskrepans avskräckning 

Det råder även diskrepans mellan rättsordningen och rättsekonomin 
beträffande synen på hur man nyttomaximerar utifrån allmänhetens 
perspektiv. Rättsekonomin förespråkar avskräckning för brott till lägsta 
möjliga resursförbrukning. Utifrån detta föredrar man i möjligaste mån att 
avskräcka individen genom att bötfälla framför frihetsberövande. 
Lagstiftningen klassificerar emellertid narkotikabrott som artbrott. Detta 
innebär att narkotikabrott är ett ”brott av sådan art att det bedöms lämpligt 
att av i huvudsak allmänpreventiva skäl ingripa med en så sträng påföljd 
omedelbart trots att straffvärdet i sig inte är påtagligt högt”.87

 

 Lagstiftningen 
föredrar alltså i stor utstäckning fängelsestraff för narkotikabrott.  

Problematiken uppstår då att lagstiftningen föredrar allmänpreventiva 
utgångspunkter framför individualpreventiva, emedan rättsekonomisk teori 
föredrar individualpreventiva utgångspunkter framför allmänpreventiva. 
Som tidigare konstaterats fungerar inte avskräckning på den beroende 
gruppen narkotikaanvändare, eftersom deras brott drivs av irrationella 
faktorer, se kapitel 3.2. Inte heller den ickeberoende gruppen påverkas enligt 
ett den rättsekonomiska modellen av allmänprevention, eftersom de 
nyttomaximerar enligt individuell nytta och risk, utifrån Beckers formel. Se 
kapitel 3.6. Den rättsekonomiska modellen utgår från bestraffning utifrån 
                                                 
85 Sterzel G., 2001, Studier rörande påföljdspraxis, kapitel 8, Jure, Stockholm. 
86 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2003, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten – 
Omfattning, karaktär och effekter , sid 18-21 Rapport 2003:12. 
87 Proposition 1997/98:96 sid 116. 
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individperspektivet. Från denna utgångspunkt är det rationellt att utdöma 
böter eller kombinationer av böter och fängelse för att uppnå den 
nödvändiga avskräckningen för individen. Resultatet av detta blir att 
rättsordningen utfrån ett rättsekonomiskt resursperspektiv misslyckas med 
att tillgodose allmänhetens vilja att avskräcka brottslighet till lägsta kostnad. 
 

5.6 Diskrepans handlingsplan 

Den sista diskrepansen mellan rättsordningen och rättsekonomin gäller den 
rådande ”nollvisionen”. Visserligen kan konstateras att nollvisionen 
teoretiskt har stöd hos allmänheten, vilket återspeglas av den politiska 
majoriteten. En befogad fråga är dock huruvida denna nollvision är praktiskt 
möjlig och ekonomiskt genomförbar. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv har 
brottsbekämpning fallande marginalnytta för allmänheten och samtidigt en 
ökande marginalkostnad. Även om det skulle vara teoretiskt möjligt att 
allmänheten har en betalningsvilja för att lösa 100 % av alla narkotikabrott, 
ter sig detta praktiskt ogenomförbart. Kostnaderna för de teoretiskt 
nödvändiga polisresurserna skulle bli astronomiska, samtidigt som 
polisarbetet skulle bli väldigt inskränkande på samhällets funktioner. jag 
finner därför att nollvisionen är oförenlig ur ett rättsekonomiskt perspektiv. 
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6  Slutsats 
 
Jag finner att rättsekonomisk teori har förklaringsvärde när det gäller att 
klarlägga och analysera den svenska och internationella 
narkotikamarknaden. Genom värdekedjeanalys med leverantörsdominans 
och allmän jämvikts modell, förklaras narkotikamarknadens funktion utifrån 
de inblandade aktörernas ageranden. Detta faktum belyser varför den 
svenska narkotikamarknaden ser ut som den gör i dagsläget, med sjunkande 
priser, större utbud och ökande antal säljare och köpare. Rättsekonomin kan 
även genom efterfrågeelasticitets resonemang förklara skillnaden mellan hur 
en beroende och ickeberoende narkotikaanvändare svarar på rättsordningens 
insatser.  
 
Jag har genom att tillämpa en rättsekonomisk modell funnit att den svenska 
narkotikalagstiftningen inte är samstämmig med ett rättsekonomiskt 
tänkande. Vidare har jag identifierat sex områden där det råder diskrepans. 
Den rättsekonomiska slutsatsen är att svensk narkotikapolitik bedrivs på ett 
ineffektivt sätt. Resurserna är felriktade, straffsatserna bryter mot 
proportionalitetsvilkoret och nollvisionen är ekonomiskt orimlig. Den är 
min uppfattning att ett rättsekonomiskt perspektiv hade tillfört värde till 
svensk narkotikalagstiftning och svensk narkotikapolitik. Detta i form av 
marknadsförståelse och strategiska handlingsätt, om var och hur man mest 
effektivt motarbetar narkotikamarknaden. Slutligen finner jag även att 
diskussion om allmänhetens preferenser och betalningsvilja för att lösa brott 
negligeras helt i rådande politik och lagstiftning. 
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Bilaga A 
Brev från Ulf Guttmorsson, Research Associate, Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning 21:e januari 2004 
 
Hej Jesper,  
 
Som du kanske misstänkte har CAN inte försökt skatta detta mörkertal, och 
såvitt jag vet har ingen annan heller gjort det. Det skulle möjligen vara BRÅ 
eller Rikspolisstyrelen? Om man nu skulle försöka sig på en skattning så 
kommer man hursomhelst fram till, hur man än bär sig åt, att mörktalet är 
mycket stort. Jag är inte så juridiskt bevandrad, men gissar att de ringa 
brotten främst omfattar konsumtion och (små) innehav, medan de allra flesta 
överlåtelser snarare bedöms som normalbrott? Om jag med utgångspunkt 
från vissa undersökningar om antalet missbrukare med förbundna ögon 
skjuter med vänstern från höften skulle en brottsmängdsuppskattning kunna 
se ut såhär: 30.000 tunga/problematiska missbrukare konsumerar narkotika i 
genomsnitt under 250 dagar om året, och vid tre tillfällen dessa dagar = 22,5 
miljoner konsumtionstillfällen. Dessa dagar har de även innehaft narkotika, 
dvs 7,5 miljoner (små?) innehav. Det ger 30 miljoner brott. Några av 
innehaven var nog mer än ringa, samtidigt som några av överlåtelserna till 
innehaven kanske utgjorde ringa brott. Möjligen tar detta ut varandra? Till 
det kan jag lägga ytterligare ca 30.000 personer som "helgkonsumerar" i 
snitt 25 ggr på ett år, vilket ger 1,5 miljoner brott om jag också inkluderar 
innehaven. Slutligen få jag addera 80.000 personer som testar/exprimenterar 
i snitt 3 ggr under ett år: 0,5 miljoner brott. Summa 32 miljoner brott 
således, varav de tunga missbrukarna stod för så gott som samtliga. Ett 
osäkerhetsintervall på +/- 10 miljoner brott skadar nog inte, jag kan ha gjort 
flera felaktiga antaganden ovan, dock inte i den grad att slutsaten borde 
påverkas: de flesta ringa narkotikabrott polisanmäls inte. Detta är ju i sin tur 
naturligt, detta är offerlösa spaningsbrott, och syftet med lagstiftning är väl 
inte att beivra varje enskilt konsumtionstillfälle. Hoppas detta hjälpte något.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ulf 
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