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Summary 
When a court decides on what punishment an offender should acquire for a 
certain crime they must first assess the penal value of the crime. In Swedish 
penal law a basic ideology is that the punishment should be proportionate to 
the penal value of the crime. While assessing the penal value the court must 
consider the damage, wrong or danger occasioned by the criminal act. 
Through case law regarding drug offences a different way of assessing the 
penal value has been established. In those cases the courts have primarily 
regarded three factors when determining which punishment a criminal act 
should bring. The regarded factors are the kind of narcotics used, the quanti-
ty of narcotics and other circumstances. Emphasis has mainly been put on 
the kind of narcotic and the quantity. 
 
While assessing the penal value the courts use a schematic approach. With 
the purpose of reaching a consistent sentencing for drug offences, different 
charts have been compiled for different narcotics where a certain amount 
lead to a certain penal value. These charts are to a great extension used 
among Swedish courts. The schematic approach could however be problem-
atic. Critique against the use of charts includes that the assessment of penal 
value is not sufficiently differentiated. The way the charts are used and de-
signed, generally results in very severe punishments for drug offences where 
the upper parts of the range of punishments are frequently applied. 
 
In June of 2011 the Supreme Court passed a judgment, NJA 2011 p. 357, 
which concerned how the assessment of penal value for drug offences 
should be carried out. In the case the Supreme Court reduced the sentence 
from fourteen years imprisonment to four years. The judgment was after-
wards said to have consequences for the courts’ future case law. The Su-
preme Court discussed, among other things, the use of charts. It was said 
that a schematic approach could result in remarkable differences in the as-
sessment of penal value. The Supreme Court also noted that the charts are 
not compatible with how the Court has assessed the danger of different nar-
cotics in other cases. Therefore, the use of charts in cases of grave narcotics 
offences should be limited, with focus instead on the third factor, other cir-
cumstances. The opinion of the Supreme Court has been delivered before, in 
both legislative history for the act (1968:64) on penal law on narcotics, as 
well as in earlier case law from the Supreme Court. Despite this, the influ-
ence of these earlier opinions has been minor and the courts have continued 
on primarily considering the kind and the quantity of narcotics. 
 
The question is which consequences NJA 2011 p. 357 will have on the as-
sessment of penal value in drug offences. In the case study in chapter 5 it is 
shown that the judgment has already had a major effect. The study visual-
izes that the assessment has changed in regards that the charts are not being 
used to the same extent as prior to NJA 2011 p. 357. Other circumstances, 
mainly the degree of organization, are predominantly considered in the as-
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sessment. Since the upper parts of the range of punishments should be used 
for the most serious organized crimes, it has resulted in that the length of the 
sentences generally has been shortened. 
 
From a perspective of rule of law, such a revolutionizing change of case law 
could be considered problematic. It is today hard to predict how long pun-
ishments a certain drug offence should result in. This is particularly relevant 
regarding the narcotics ecstasy and amphetamine as well as newer narcotics 
that are alike these. Given this, it is pressing that the Supreme Court contin-
ues to leave to appeal, cases concerning drug offences, to clarify the legal 
position. 
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Sammanfattning 
När domstolar beslutar om vilket straff en gärningsman ska få för ett visst 
brott måste de först bedöma brottets straffvärde. En grundläggande ideologi 
i det svenska straffsystemet är att straffet ska stå i proportion till brottets 
svårighetsgrad. Vid beaktandet av straffvärdet ska rättstillämparna enligt 29 
kap. 1 § BrB bland annat ta hänsyn till den skada, kränkning eller fara som 
gärningen inneburit. Genom praxis har det för narkotikabrotten utvecklats 
ett annat sätt att göra straffvärdebedömningen på. I de målen har domstolar-
na främst utgått från tre faktorer för att avgöra vilket straff en gärning ska 
få. Dessa faktorer är narkotikans art, mängd och övriga omständigheter och 
tyngdpunkten har legat på de två förstnämnda. 
 
För bedömningen av artens och mängdens betydelse för straffvärdet använ-
der domstolarna sedan många år tillbaka ett schematiskt tillvägagångssätt. I 
syfte att nå en enhetlig praxis för narkotikabrott har det sammanställts tabel-
ler för olika narkotiska preparat där en viss mängd narkotika gett ett visst 
straffvärde. Dessa tabeller har bland svenska domstolar kommit att användas 
i mycket hög utsträckning. Användandet av tabellerna är dock inte oproble-
matiskt. Bland annat har det kommit att kritiseras för att det innebär att 
straffvärdebedömningen inte blir tillräckligt differentierad. Dessutom med-
för tabellerna och deras utformning att straffen för narkotikabrott generellt 
är mycket stränga och resulterar i att den övre delen av straffskalan använts 
frekvent.  
 
I juni 2011 meddelade HD en dom, NJA 2011 s. 357, som berörde hur 
straffvärdebedömningen för narkotikabrott bör gå till. I målet sänkte HD 
straffen från HovR:s 14 års fängelse till fyra års fängelse för de båda tillta-
lade. Domen spåddes i efterhand få stora konsekvenser för domstolarnas 
framtida praxis. I domen diskuterades användningen av tabellerna och det 
lyftes fram att en alltför schematisk tillämpning kan medföra skillnader i 
straffvärdebedömningen som är anmärkningsvärda. HD menade till exempel 
att tabellerna som de är utformade idag inte överensstämmer med de farlig-
hetsbedömningar som domstolen tidigare gjort av olika narkotiska preparat. 
Vidare skrev domstolen att tabellernas inflytande vid bedömningen av den 
grova narkotikabrottsligheten borde minska och istället borde större fokus 
ligga på den tredje faktorn, övriga omständigheter. Dessa åsikter har yttrats 
tidigare, både i förarbeten till NSL och i rättsfall från HD. Trots detta har de 
inte fått särskilt stor genomslagskraft utan domstolarna har fortsatt att främst 
beakta arten och mängden. 
 
Frågan är vilka efterverkningar NJA 2011 s. 357 kommer att få för straff-
värdebedömningarna i narkotikamål. I rättsfallsstudien i kapitel 5 visas att 
domen redan har fått omfattande konsekvenser. Studien åskådliggör att 
praxis har förändrats såtillvida att tabellerna inte längre tillmäts lika stor vikt 
som före NJA 2011 s. 357. Övriga omständigheter och då i synnerhet orga-
nisationsgraden, har blivit mer avgörande vid bedömningen. Detta har med-
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fört att strafftiderna överlag har förkortats eftersom de övre delarna av 
straffskalan ska vara förbehållna den allra allvarligaste organiserade narko-
tikabrottsligheten. 
 
En sådan omvälvande förändring av praxis medför ur en rättssäkerhetssyn-
punkt viss problematik. Det är i nuläget svårt att förutse hur långa straff ett 
visst narkotikabrott ska ge. Detta gäller i synnerhet för de narkotiska prepa-
raten ecstasy och amfetamin samt med dem jämställda nyare preparat. Mot 
bakgrund av detta är det angeläget att HD fortsätter att meddela prövnings-
tillstånd för att därigenom klarlägga rättsläget. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Den 16 juni 2011 meddelade HD dom i ett mål gällande grovt narkotika-
brott och grov narkotikasmuggling, NJA 2011 s. 357. De två tilltalade hade 
överklagat Svea hovrätts dom från den 27 oktober 2010, där de hade dömts 
till 14 års fängelse vardera. Att hovrättens dom skulle komma att överklagas 
ska nog inte ses som överraskande. I TR hade de tilltalade dömts till sex års 
fängelse vardera för samma brottslighet och straffet för deras gärningar hade 
i HovR höjts med åtta år. När målet väl avgjordes i HD bestämdes straffet 
slutligen till fyra års fängelse vardera, en sänkning från HovR med 10 år.  
 
Domen sades i efterhand revolutionera narkotikabrotten. Professor Petter 
Asp skriver att få andra domar kommer i närheten av betydelsen av HD:s 
avgörande, i alla fall räknat i fängelseår.1Men på vilket sätt kan man tala om 
en revolution? Vad är det som har förändrats? 
 
I svensk rättspraxis har narkotikabrotten länge innehaft en särställning.  An-
ledningen till detta brukar förklaras med det bakomliggande politiska syftet 
att skapa ett narkotikafritt samhälle. Detta syfte har medfört att den svenska 
staten har fört en aggressiv politik som bl.a. resulterat i en sträng syn på 
narkotikahantering från rättsamhällets sida.2 Särställningen har inneburit att 
straffen för narkotikabrott generellt är högre än de för andra brott med lik-
nande straffskalor. För grovt narkotikabrott har det varit relativt vanligt att 
det högsta straffet på 10 år dömts ut.3 
 
I den här uppsatsen undersöker jag HD:s argumentation för en förändrad 
praxis på narkotikaområdet samt vilket genomslag denna hittills har fått i 
domstolarnas rättstillämpning. Har Asps uttalande i praktiken fog för sig? 
Om den frågan besvaras jakande är det av intresse att belysa vad detta 
kommer att innebära för straffvärdebedömningarna i narkotikamål. Har de 
hittills tillämpade metoderna för bedömningen blivit obsoleta? 
NJA 2011 s. 357 har medfört många frågor, den här uppsatsen försöker att 
besvara några av dem. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken effekt NJA 
2011 s. 357 kan komma att få för narkotikapraxisen i framtiden, både vad 

                                                 
1 Petter Asp, 2011, Högsta domstolen revolutionerar narkotikabrotten. I: SvJT, s. 659. 
2 Per Ole Träskman, 2011, Narkotikabrotten och kontrollen av bruket av narkotika genom 
straffrättsliga medel. I: Börje Olsson (red.) m.fl. Narkotika – om problem och politik, 
Stockholm: Norstedts Juridik, s. 43. 
3 Träskman, P. O., 2011, s. 64 f. 
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gäller strafftiderna men också vad gäller hur straffvärdebedömningen ska 
göras. Ett mer specifikt syfte är därutöver att undersöka om NJA 2011 s. 
357, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, kan sägas få konsekvenser för den en-
skilde?  
 
För att genomföra denna undersökning tar jag avstamp i generella bestäm-
melser angående straffvärde i BrB samt undersöker den svenska narkotika-
lagstiftningen. Därefter är syftet att göra en mer djupgående analys över 
straffvärdebedömningen i narkotikamål med utgångspunkt i de resonemang 
som fördes i NJA 2011 s. 357 och därefter meddelade domar i narkotikamål 
under hösten 2011. 
 
Huvudfrågan att besvara i föreliggande uppsats är: Hur förändrar NJA 2011 
s. 357 straffvärdebedömningen i narkotikamål och vilka effekter har föränd-
ringen medfört? För att besvara denna huvudfråga behandlas följande del-
frågor: 
 
 Vilka är de konkreta faktorer som ska beaktas vid straffvärdebedöm-

ningen i narkotikamål? 
 Hur ser utvecklingen ut efter HD:s dom? 
 Vilken problematik finns med användandet av dessa faktorer? 

 

1.3 Teori och metod 

1.3.1 Teori 
Ett specifikt syfte med uppsatsen är att belysa hur rättssäkerheten för den 
enskilde påverkas av användningen av de faktorer som styr straffvärdebe-
dömningen i narkotikamål. Konsekvenserna av bedömningen för rättssäker-
heten är något som kommer att diskuteras i det avslutande kapitlet i uppsat-
sen. För att denna diskussion ska bli fruktbar är det viktigt att definiera be-
greppet rättssäkerhet.  
 
I förevarande uppsats utgår jag ifrån Aleksander Peczeniks definition av 
rättssäkerhet. En rättsstat kännetecknas av att den offentliga makten utövas 
under lagarna. Som följd av detta får maktutövningen en stor grad av förut-
sebarhet. Peczenik benämner detta som formell rättssäkerhet. Rättsreglerna 
fyller inte bara en funktion genom att skydda individen från andra enskilda 
utan fungerar också som en begränsande funktion i rättsstaten genom att 
skydda befolkningen från godtyckligt maktutövande från statens sida. Pec-
zenik uttrycker flera faktorer som i hans mening främjar rättssäkerhet, bland 
annat mer exakta och generella rättsregler, att rättsreglerna återspeglar idea-
let om likhet inför lagen, att rättsreglernas innehåll och rättstillämpnings-
praxisen är öppna för allmänhetens insyn och rättens oberoende av andra 
samhälleliga normer och institutioner.4  
 
                                                 
4 Peczenik, Aleksander, 1995, Vad är rätt? Stockholm: Fritzes förlag, s. 51 f. 
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Kravet på förutsebarhet innebär att det för individen blir lättare att planera 
sin tillvaro, eftersom de rättsliga konsekvenserna av olika beslut är tydliga. 
Somliga menar att rättssäkerhet är identiskt med just förutsebarhet. Peczenik 
menar att förutsebarhetskravet inte kan betraktas som en handlingsregel utan 
istället måste ses som en värdegrund, ett ideal. Förutsebarheten kan inte vara 
den enda faktorn som rättstillämparna beaktar för att säkerställa en rättssä-
ker praxis. För en rättssäker prövning måste domstolarna även ta hänsyn till 
andra etiska värden.5 Peczenik menar att det rör sig om en materiell rättssä-
kerhet när rättstillämparna gör en avvägning mellan förutsebarheten och 
etiska värderingar. Materiell rättssäkerhet innefattar att det rör sig om ett 
rättskipningsbeslut som är förutsebart på grund av rättsnormer och samtidigt 
i hög grad etiskt godtagbart.6 För uppsatsens vidkommande kommer jag att 
använda mig av begreppet med fokus på förutsebarheten. 
 

1.3.2 Metod 
I avsnitten som undersöker gällande rätt beträffande straffvärde och narkoti-
kabrott används en traditionell rättsdogmatisk metod. Genom att studera de 
traditionella rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, är 
syftet att ge en tydlig kontext till den resterande uppsatsens undersökning. 
Eftersom huvudfrågan i uppsatsen är vilken effekt NJA 2011 s. 357 har fått 
på praxisen i narkotikamål väljs att kvalitativt studera prejudikatet för att 
därigenom belysa de rättsliga slutsatser kring de tre faktorerna vid straffvär-
debedömningen som HD uttalar. För att undersöka domens genomslagskraft 
i underrätterna genomförs därefter en kvalitativ rättsfallsstudie av 13 styck-
en mål från hösten och vintern 2011. Två av målen i rättsfallsundersökning-
en är avgjorda i HD, resterande är avgjorda i HovR. Alla HovR i Sverige är 
representerade förutom Hovrätten för Nedre Norrland och detta är ett med-
vetet val att försöka få ett så stort representativt urval som möjligt eftersom 
jag finner det intressant att undersöka hur effekten av HD:s dom påverkar 
alla underrätterna. Jag har funnit det lämpligast att presentera målen i krono-
logisk ordning eftersom domstolarna ofta väljer att hänvisa till tidigare do-
mar i sina domskäl. 
 

1.4 Avgränsning 
Av utrymmesskäl har jag valt att begränsa rättsfallsundersökningen till gro-
va narkotikabrott. Anledningen till att uppsatsens fokus ligger på den grövre 
brottsligheten är att straffvärdebedömningen i dessa fall får stora konse-
kvenser för den enskilde och ur ett rättssäkerhetsperspektiv är dessa viktiga 
att belysa. Avgränsningen innebär att de grova smugglingsbrotten har läm-
nats utanför uppsatsens undersökning. För grova smugglingsbrott gäller 
samma straffskala som för grova narkotikabrott och det är ofta samma grun-

                                                 
5 Peczenik, A., 1995, s. 91 ff. 
6 Peczenik, A., 1995, s. 94. 
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der som beaktas vid bedömningen.7 HD:s dom berörde både grova narkoti-
kabrott och grova smugglingsbrott av narkotika och de slutsatser jag finner i 
uppsatsen bör därför även vara gällande för straffvärdebedömningen i 
smugglingsbrotten. I rättsfallsstudien redogörs endast kortfattat för omstän-
digheterna och fokus ligger enbart på själva straffvärdebedömningen. Skuld-
frågan och straffmätningsbedömningen lämnas därför i stort utanför. En 
avgränsning har även gjorts gällande vilka narkotiska preparat som behand-
las i rättsfallsstudien. Däri ingår enbart fall som berör amfetamin, ecstasy 
eller nyare därmed jämställda preparat. Anledningen till denna avgränsning 
är att NJA 2011 s. 357 främst berör dessa preparat samt att en jämförelse 
mellan straffvärdebedömningarna i målen lättare görs om det är samma pre-
parat som behandlas. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är upplagd genom att först ge en bakgrundsteckning till huvudde-
len av uppsatsen som utgörs av HD:s dom från juni 2011 och den därefter 
följande rättsfallsstudien samt analyser utav dessa. I det andra kapitlet redo-
gör jag för begreppet straffvärde och hur bestämmelserna gällande bedöm-
ningen ser ut. Därefter inriktar jag uppsatsen mot narkotikabrott och under-
söker hur straffvärdebedömningen görs i de målen. I följande kapitel tre 
redogörs för narkotikalagstiftningen och dess historik. Där berörs även någ-
ra för frågeställningens besvarande centrala rättsfall från HD angående 
straffvärdebedömningen i narkotikamål. 
 
I det fjärde kapitlet redogörs för NJA 2011 s. 357 och de resonemang som 
HD uttalade angående straffvärdebedömningar i narkotikamål. I anslutning 
till målet analyseras även de uttalanden som HD gjorde angående straffvär-
debedömningen. Därefter i kapitel fem följer rättsfallsundersökningen som 
består av 13 stycken rättsfall. Uppsatsen avslutas med en analytisk del där 
rättsfallsstudien undersöks utifrån de faktorer som HD ansåg bör beaktas vid 
straffvärdebedömningen. I det sista avsnittet blickar jag även framåt och 
reflekterar över vilken effekt HD:s dom kan få på längre sikt. För att åskåd-
liggöra rättsfallsstudien presenteras denna i tabellform i Bilaga A. 
 

                                                 
7 Träskman, P. O., 2011, s. 63. 
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2 Om straffvärde och 
straffvärdebedömning 

2.1 Allmänt om straffvärde 
Termen ”straffvärde” började användas i den kriminalpolitiska diskursen i 
mitten på 1970-talet för att definiera och markera ett brotts allvarlighet i 
förhållande till andra brott. Sedan 1989 förekommer begreppet även i lag-
text.8 En tämligen vag definition av straffvärde finns i 29 kap. 1 § 2 st. BrB 
där det står att  
 

”[v]id bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränk-
ning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett el-
ler borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han el-
ler hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett all-
varligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.” 

 
Införandet av begreppet straffvärde ingick i ett större reformarbete som 
grundades i en ny ideologi för straffrätten. De individualpreventiva idéerna 
skulle inte längre ha samma inflytande som tidigare och trots att viss hänsyn 
skulle tas till allmänprevention så skulle inte heller de tankegångarna vara 
dominerande i BrB. Den nya ideologin grundade sig i tanken om att ut-
gångspunkten vid påföljdsbestämningen ska vara hur allvarlig brottsligheten 
anses vara. I förarbetena påpekades vikten av att ha ett straffsystem som 
uppfattas som rättvist och rimligt och att ett sådant system uppfyller de krav 
på rättssäkerhet och proportionalitet som kan ställas i en rättsstat.9 En pro-
portionell straffbestämning innebär alltså att straffets stränghet ska stå i pro-
portion till brottets svårighet och att de brottslingar som begår liknande 
brottslighet ska dömas till jämförbara straff. På så vis innefattar proportiona-
litetsprincipen en idé om ett rättvist straff .10  
 
Det kan dock innebära betydande svårigheter att jämföra brott med varandra 
och det har inte heller varit lagstiftarens avsikt att straffvärdebestämningen 
ska bli alltför schematisk och förenklad, istället har reformen syftat till att 
öka förutsebarheten och enhetligheten i rättstillämpningen.11 I förarbetena 
till reformen betonades att proportionalitetsprincipen inte ger några svar på 

                                                 
8 Nils Jareborg & Josef Zila, 2010, Straffrättens påföljdslära, 3:e uppl. Stockholm: Nor-
stedts juridik, s. 103. 
9 Ulf Berg, Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Johan Munck, Fredrik Wersäll & Dag 
Victor, 2011, Brottsbalken. En kommentar. (Kap. 25-38) Om påföljderna, Pärm 3, supple-
ment 24-26, Stockholm: Norstedts juridik. s. 29:3 ff. 
10 Andrew von Hirsch, 2001, Proportionalitet och straffbestämning, Uppsala: Iustus förlag, 
s. 13, 29 f. 
11 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:12. 
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det materiella innehållet i straffskalorna, detta bestäms ifrån politiskt håll 
med hänsyn till de tankar lagstiftaren har om brottens svårighet.12    
 
Genom att använda begreppet straffvärde i 29 kap. 1 § BrB får rättstilläm-
parna ett uttryck för hur gärningsmannens skuld och den skada han åsamkar 
ska bedömas.13 Det finns som ovan nämnts svårigheter med att gradera olika 
brott utifrån dess svårighet. Andrew von Hirsch menar att ett sätt att göra 
bedömningen av ett brotts svårighet är att utgå från hur levnadsstandarden 
för gemene man normalt påverkas av brottet. Von Hirsch kategoriserar de 
intressen som brukar kränkas av ett brott som 1. den fysiska integriteten, 2. 
materiella tillgångar, 3. friheten från förödmjukelse, och 4. ett fredat privat-
liv.14 Om flera intressen kränks tyder det på att en större skada har åsamkats 
av brottet. Begreppet skada i 29 kap. 1 § BrB ska inte endast ses som en 
direkt skada utan även förstås som fara eller riskerad skada.15  
 
I förarbetena till BrB diskuteras straffvärde både som ett konkret och ett 
abstrakt begrepp. Det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som ett brott 
har i relation till andra brott. Det är den straffskala som lagstiftaren har an-
sett vara passande för det särskilda brottet och som framgår av lagtexten i 
den särskilda brottsrubriceringen.16 Lagstiftaren anser till exempel att det 
abstrakta straffvärdet för ett grovt narkotikabrott ska vara strängare än det 
för en grov misshandel vilket syns på straffskalan som ligger mellan två år 
och tio år för narkotikabrottet och mellan ett år och sex år för misshandeln. 
Med det konkreta straffvärdet menas i förarbetena ett mått på förkastlighe-
ten av en viss brottslig gärning. Det är rättstillämparnas uppgift, att med 
hjälp av straffskalorna, bestämma det konkreta straffvärdet för en särskild 
gärning.17 Ett narkotikabrott som involverar en stor mängd heroin har till 
exempel ett högre konkret straffvärde än ett narkotikabrott som involverar 
en mindre mängd cannabis eftersom brottets svårhet anses vara större i den 
förstnämnda gärningen än den sistnämnda. 
 
I FSK:s utredning inför reformen nämns tio motiveringar som legat till 
grund för tidigare straffskaleförändringar. Dessa faktorer var bland annat det 
allmänna rättsmedvetandet, samhällsfaran, allmänpreventiva hänsyn, att 
svensk lagstiftning bör vara i paritet med andra länders och att ett visst brott 
har ökat i antal eller blivit mer elakartat m.m.. Utredarna diskuterade de 
olika faktorernas fortsatta relevans för straffvärdebestämningen. Att det all-
männa rättsmedvetandet, även efter reformen, bör påverka straffvärdet an-
såg utredarna vara en självklarhet eftersom vårt demokratiska statsskick går 
ut på att omvandla människors uppfattningar i särskilda frågor till politiska 
ställningstaganden. Det var enligt FSK lika mycket en självklarhet att be-
dömningen av samhällsfaran ska påverka straffvärdet för ett brott. När far-
                                                 
12 SOU 1986:14, Fängelsekommittén, Påföljd för brott: [om straffskalor, påföljdsval, 
straffmätning och villkorlig frigivning m.m.]. 2, Motiv. Stockholm: Liber/Allmänna förlag, 
s. 143. 
13 Jareborg, N., & Zila, J., 2010, s. 103 f. 
14 von Hirsch, A., 2001, s. 64. 
15 Petter Asp & Andrew von Hirsch, 1999, Straffvärde. I: SvJT, s. 163. 
16 SOU 1986:14, s. 131. 
17 SOU 1986:14, s. 131. 
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ligheten av ett brott ska bedömas, är det relevant att diskutera vilket skydds-
objekt kriminaliseringen avser att skydda. Utredarna menade att ju viktigare 
objekt som ska skyddas, desto högre bör straffskalan vara.18  
 
Däremot ställde sig FSK inte positiva till att allmänpreventiva hänsyn efter 
reformen skulle ligga till grund för straffvärdebestämningen eftersom det då 
fanns en risk att effektivitetssynpunkter påverkade bedömningen. Utredarna 
menade att det är rimligt att effektivitetsfrågan påverkar kriminaliseringen 
men inte själva straffvärdet eftersom det lätt kan leda till en höjning av 
straffskalorna för att minska brottsligheten. När dessa höjningar sedan inte 
ger de resultat som lagstiftaren hoppats på, finns risken att man svarar med 
ytterligare skärpningar.19  
 
Att straffvärdet för ett visst brott ska ligga i nivå med andra länders straff-
värdebedömningar användes innan utredningen som ett argument för bland 
annat höjningen av straffskalan för grovt narkotikabrott. Utredarna skrev att 
ett sådant argument kan godtas för brott där den internationella anknytning-
en är stor, även om detta innebär att tankarna om proportionalitet och ekvi-
valens får stå till sidan. Utöver grovt narkotikabrott nämns brott som flyg-
planskapning och andra terrorbrott. På grund av den gemensamma värde-
grund som finns mellan Sverige och närliggande grannländer ansåg utredar-
na inte heller att det fanns någon problematik med att låta proportionalitet 
och ekvivalens ge vika på detta område.20 
 
Liksom argumenten mot att allmänpreventiva inslag ska beaktas vid be-
stämmandet av ett straffvärde ansåg FSK att argumentet att ett visst brott 
ökat i antal inte heller bör ligga till grund för straffvärdet. Däremot kan an-
ledningen att en viss typ av brottslighet har blivit mer elakartad utgöra skäl 
att påverka straffvärdet. Om ett brott blivit mer elakartat skulle detta kunna 
utgöra ett större hot mot det skyddsobjekt som lagstiftaren vill skydda och 
även innebära att brottets relativa farlighet har ökat i förhållande till andra 
brott.21Av FSK:s utredning framgår att samhället även i fortsättningen bör 
se mycket allvarligt på narkotikabrottsligheten. Detta gäller även för dom-
stolarnas påföljdspraxis och för andra aktörer inom rättsväsendet, till exem-
pel för arbetet med att upptäcka ett narkotikabrott. FSK konstaterade vidare 
i utredningen att straffskalan för grovt narkotikabrott borde kvarstå på mel-
lan två och tio år. Utredarna menade även att straffskalan för narkotikabrott 
av normalgraden var lämplig som den var uttryckt och skulle därför även 
den kvarstå.22  
 

                                                 
18 SOU 1986:14, s. 144 f. 
19 SOU 1986:14, s. 145 f.  
20 SOU 1986:14, s. 145. 
21 SOU 1986:14, s. 146 f. 
22 SOU 1986:14, s. 274. 
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2.2 Om straffvärdebedömning 
Straffvärdebedömningen innebär enligt 29 kap. 1 § BrB att domstolen ska 
beakta den skada, kränkning eller fara som brottet inneburit samt vad den 
tilltalade insett eller bort inse om detta. Ofta framgår det av straffbestäm-
melserna för de enskilda brotten vilken skada som lagstiftaren avsett. Även 
de subjektiva omständigheterna får stor betydelse vid straffvärdebedöm-
ningen, domstolen ska inte ta hänsyn till sådant som inte täcks av gärnings-
mannens uppsåt eller oaktsamhet.23 Det ansågs i förarbetena inför reformen 
att den generella utformningen av lagtexten visade rättstillämparna att den 
endast var exemplifierande och att även andra omständigheter kunde få be-
tydelse vid bedömningen. Detta mottogs som en bekräftelse på att domstolar 
kunde få lov att ta viss allmänpreventiv hänsyn vid straffvärdebestämning-
en. År 2010 genomfördes vissa förändringar i 29 kap. BrB och bland annat 
klargjordes att uppräkningen av rekvisit i 29 kap. 1 § BrB var uttömmande 
och att de stod i relation till de förutsättningar som framgick av brottsbe-
skrivningarna och som satte gränserna för domstolarnas straffvärdebedöm-
ning.24 För att en omständighet ska beaktas vid straffvärdebedömningen 
måste den vara hänförlig till själva brottet. Huruvida gärningsmannen har ett 
kriminellt förflutet eller på annat vis levt ett klandervärt liv ska inte påverka 
bedömningen av straffvärdet.25 Därutöver är det möjligt för domstolarna att 
beakta försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 2 och 3 
§§ BrB. 
 
Försvårande omständigheter som enligt 29 kap. 2 § BrB ska beaktas vid 
straffvärdebedömningen är 
 

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder 
än det faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, 
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning el-

ler svårigheter att värja sig, 
4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat 

ett särskilt förtroende, 
5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet 

genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, 
oförstånd eller beroendeställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organise-
rad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild 
planering, 

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp 
eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell lägg-
ning eller annan liknande omständighet, 

                                                 
23 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:20 a f. 
24 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Justitiedepartementet, s. 
40. 
25 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:20 a. 
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eller 
8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett 

barn i dess förhållande till en närstående person. 
 
För uppsatsens vidkommande är det främst p. 6 som är aktuell. Dessa om-
ständigheter, som av lagstiftaren har ansetts vara försvårande, är tillämpbara 
då det har ansetts motiverat att höja straffvärdet i det enskilda fallet. År 
2010 förändrades bestämmelsen för att ge den större genomslagskraft.26 Det 
är inte en uttömmande lista utan även andra omständigheter kan påverka 
straffvärdebedömningen. För till exempel grovt narkotikabrott framgår det 
av själva brottsbeskrivningen att en omständighet som ska beaktas vid gra-
deringen av brottet är om det har utgjort ett led i en brottslighet som har 
bedrivits i stor omfattning. Är det så att omständigheten har legat till grund 
för avgörandet av vilken grad brottet ska anses ha, så saknas ofta anledning 
att beakta samma omständighet återigen vid straffvärdebedömningen.27 Den 
organiserade brottsligheten som omnämns i p. 6 är sådan som begåtts inom 
ramen för en struktur där ett flertal människor under en längre tidsperiod 
samverkat för att begå brott.28 I NJA 1991 s. 255 beaktade HD vid straffvär-
debedömningen att kuriren hade varit en del av en organiserad, internatio-
nell verksamhet av stor omfattning. HD skriver att kuriren ofta utgör en vik-
tig del i distributionskedjan och att denne därför förtjänar ett strängt straff. 
 
Vid straffvärdebedömningen så ska domstolarna även beakta sådana om-
ständigheter som kan vara av förmildrande karaktär. I 29 kap. 3 § BrB ges 
en exemplifierande lista på sådana omständigheter. Dessa är 
 

1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande be-
teende, 

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft 
nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa 
sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en 
psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft 
nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, 

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller 
hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, 
eller 
5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 

24 kap. (BrB).  
 
Samma förutsättningar för beaktande av förmildrande omständigheter före-
ligger som vid beaktande av försvårande, d.v.s. uppräknandet utgör endast 
en exemplifierande lista och även andra omständigheter får lov att ligga till 
grund för straffvärdebedömningen.29  
 
                                                 
26 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:28. 
27 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:22 f. 
28 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29: 26. 
29 Berg, U., m.fl. 2011, s. 29:29. 
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2.3 Straffvärdebedömningen i 
narkotikamål 

Vid straffvärdebedömningen i narkotikamål ska domstolarna utifrån de lag-
stadgade straffskalorna bestämma det konkreta straffvärdet för det särskilda 
brottet med hjälp av bestämmelserna i 29 kap. 1-3 §§ BrB. I praxis har det 
dock utvecklats ett tillvägagångssätt där domstolen beaktar tre faktorer för 
att avgöra det konkreta straffvärdet för ett narkotikabrott. De tre faktorerna 
är 1. farligheten av ett preparat, 2. hur stor mängd narkotika det rör sig om 
och 3. andra omständigheter som kan ligga till grund för bedömningen. År 
2002 tillsattes en grupp domare, åklagare och försvarare från olika platser i 
Sverige för att diskutera rättstillämpningen i narkotikamål eftersom denna 
tidigare hade skilt sig åt mellan olika domstolar i landet. Företrädarna, som 
representerade de domstolar i landet som handlägger flest narkotikamål, 
kom att ingå i en grupp som kallas Drogpraxisgruppen.30  
 
Drogpraxisgruppens uppgift var att genom diskussioner och analyser av 
praxis försöka nå en enhetligare praxis i narkotikamålen över hela landet. 
De riktlinjer som Drogpraxisgruppen uttalat ska gälla för straffvärdebedöm-
ningen är från början utarbetade av Hovrätten över Skåne och Blekinge. I 
dessa riktlinjer framkom att HD:s praxis skulle vara en utgångspunkt, att 
tabeller skulle utformas så att straffvärdet efter mängd bedöms efter en en-
hetlig kurva, att tabellerna i möjligaste mån skulle vara en sammanjämkning 
av tidigare använda tabeller och att de nya straffvärdetabellerna inte fick 
avvika alltför mycket från de som tidigare tillämpades. Tabellerna upprätta-
des främst med kurirfallen i åtanke, d.v.s. de fall då en person hanterar, 
transporterar, medverkar vid överlåtelser eller innehar narkotikan vid en viss 
tidpunkt och som utgör viktiga länkar i distributionskedjan av narkotika ut 
på marknaden. Det betonas dock i Borgeke & Sterzel att dessa tabeller en-
dast ska utgöra en utgångspunkt i straffvärdebedömningen. Någon hänsyn 
vid bedömningen bör inte tas till narkotikans koncentrationsvärde om inte 
den i ett fall skulle vara särskilt hög eller låg, för att då justera straffvärdet 
något uppåt eller nedåt. Det schematiska tillvägagångssättet vid straffvärde-
bedömningen i narkotikamål har främst rört de två förstnämnda faktorerna, 
farligheten av ett preparat och mängden. Vad gäller farligheten hos de olika 
narkotiska preparaten är dessa inte formulerade av skaparna till tabellerna 
utan grundar sig på de farlighetsresonemang som framkommit i rättsprax-
is.31 Vid straffvärdebedömningen är det brukligt att utgå från ett resonemang 
om missbruksdoser. En missbruksdos brukar beräknas som den dos hos en 
naiv person som framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i 
sinnestillståndet.32 
 

                                                 
30 Martin Borgeke & Georg Sterzel, 2009, Studier rörande påföljdspraxis m.m. 4 uppl. 
Stockholm: Jure förlag, s. 615 f. 
31 Borgeke, M. & Sterzel, G. 2009, s. 616 ff. 
32 Åklagarmyndighetens RättsPM, 2009:1, Narkotika, Stockholm: Utvecklingscentrum, s. 
7. 
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Eftersom fokus för uppsatsen främst ligger på de narkotiska preparaten am-
fetamin, ecstasy samt sådana nyare narkotiska preparat som är att jämställa 
med amfetamin eller ecstasy, presenteras nedan tabellerna så som de sett ut 
hittills. Avsikten med att lyfta fram tabellerna är att tydliggöra de resone-
mang som förs i NJA 2011 s. 357 samt i rättsfallsstudien kring missbruks-
doser och olika vikters betydelse för straffvärdet. Tabellerna är inte återgiv-
na i dess helhet utan fokus ligger på de mängder som medför högre straff-
värden. 
 
Missbruksdosen för amfetamin anses vara 100 mg. Skadeverkningarna av 
preparatet är bland annat avmagring, tandskador, depressioner, grava oros- 
och förvirringstillstånd samt fosterskador. Metamfetamin är en variant av 
amfetamin och har i praxis jämställts med amfetamin vad gäller straffvärdet. 
Gränsen för grovt brott går vid 250 gram amfetamin, en gräns som det råder 
en enhetlig rättstillämpning om.33 
 
Tabell 1: amfetamin34 
 

Amfetamin Straffvärde 
50 g 7 mån 
100 g 1 år 
250 g 2 år 
500 g 3 år 
850 g 4 år 
1,5 kg 5 år 
3 kg 6 år 
4,75 kg 7 år 
6,75 kg 8 år 
9 kg 9 år 
12 kg 10 år 

 
 
Det narkotiska preparatet ecstasy är ett pulver som främst säljs i tablettform. 
Olika bokstavsbeteckningar finns för preparat som brukar likställas med 
ecstasy, däribland MDMA, PMMA och 2 C-B. Missbruksdosen brukar be-
räknas till en tablett. Skadeverkningarna för ecstasy kan bland annat vara 
psykoser, depressioner, hastiga dödsfall på grund av utmattning, personlig-
hetsförändringar och leverskador. Gränsen för grovt brott går vid 200 tablet-
ter.35 
 
Tabell 2: ecstasy36 
 

Ecstasy (tablett) Straffvärde 
40 7 mån 

                                                 
33 Borgeke, M. & Sterzel, G., 2009, s. 642 f. 
34 Borgeke, M. & Sterzel, G., 2009, s. 644. 
35 Borgeke, M. & Sterzel, G., 2009, s. 655. 
36 Borgeke, M. & Sterzel, G., 2009, s. 655. 
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80 1 år 
200 2 år 
400 3 år 
680 4 år 
1 200 5 år 
2 400 6 år 
3 800 7 år 
5 400 8 år 
7 200 9 år 
9 600 10 år 

 

2.4 Doktrin 

2.4.1 Narkotikabrotts straffvärde 
I doktrin har det diskuterats om det är rimligt att det i förarbetena betonas att 
den förhärskande straffrättsideologin efter reformen bör vara fokuserad på 
proportionalitet och ekvivalens och sedan frångå dessa principer för särskil-
da brott. FSK menade som ovan visats att så kan vara fallet då det är av vikt 
att den svenska lagstiftningen är i paritet med utländsk lagstiftning. Petter 
Asp & Andrew von Hirsch argumenterar för att denna typ av undantag visar 
på att utredarna själva medger att när det gäller straffvärdet för till exempel 
grovt narkotikabrott så står detta inte i proportion till den skada som brottet 
åsamkar. Asp & von Hirsch menar att den enda rimliga förklaringen till att 
hävda att svensk lagstiftning ska överensstämma med utländsk är att den 
svenska lagstiftaren är rädd för att Sverige ska uppfattas som ett ”straffpara-
dis” om lagstiftningen här är mildare än i andra länder. Vidare är det enbart 
en jämförelse med de länder som har en hårdare lagstiftning än den svenska 
som blir jämförelsegrundande, med andra ord jämförs den svenska narkoti-
kalagstiftningen med den norska och inte med den nederländska. Att bortse 
från proportionaliteten i vissa sammanhang men inte i andra inbegriper en 
form av orättvisa. Dessutom kritiserar författarna idén om att problem som i 
huvudsak är etiska kan elimineras genom att det råder en värdegemenskap 
mellan somliga länder.37  
 
Frågan som Asp & von Hirsch ställer sig är huruvida detta undantag från 
huvudregeln, d.v.s. att det är proportionalitet som ska styra straffvärdet, kan 
anses vara gällande rätt? Författarna besvarar frågan genom att belysa nar-
kotikamålen. De menar att det finns klar praxis från domstolarna på området 
som visar på att svenska domstolar länge har utdömt straff vars stränghet 
inte enbart kan motiveras med hänsyn till brottets svårhet. Asp & von 
Hirsch påstår vidare att domstolarna ser bortom narkotikabrottens verkliga 
straffvärde för att anpassa bedömningen till andra länders lagstiftning. Där-
utöver finns de uttalanden som FSK gjort i förarbetena vilka tyder på att 

                                                 
37 Asp, P. & von Hirsch, A., 1999, s.153. 
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undantaget ska utgöra gällande rätt.38 Asps & von Hirschs synpunkter har 
kritiserats av Josef Zila eftersom deras argumentation grundar sig i en tanke 
om att det finns ett ”korrekt” straffvärde, ett straffvärde som är lägre än det 
domstolar idag tillämpar när de dömer ut stränga straff i narkotikamål. Även 
Zila anser att straffen för narkotikabrott i Sverige är för stränga, men att det 
inte går att påstå att det finns ett korrekt straffvärde för narkotikabrotten som 
inte kommer till uttryck i domstolarnas bedömning.39 Istället är det så att det 
är upp till domstolarna som rättstillämpare att avgöra vad ett brotts verkliga 
straffvärde är utifrån de regleringar som finns i bland annat 29 kap. BrB 
samt tidigare praxis. Asps & von Hirschs utgångspunkt blir därför felaktig 
enligt Zila eftersom de utgår från att det finns ett korrekt straffvärde som 
domstolarna enbart måste finna och inte, såsom Zila menar, att domstolarna 
är de som bestämmer vad straffvärdet för ett visst brott är.40  
 

2.4.2 Det schematiska tillvägagångssättet 
Magnus Ulväng har i artikeln ”Suum cuique – om påföljdsbestämning och 
behovet av påföljdspraxis” bland annat diskuterat det schematiska tillväga-
gångssättet för straffvärdebedömningen i narkotikamål. För att kunna uppnå 
enhetlighet i rättstillämpningen måste domstolarna få möjlighet att ta del av 
tidigare praxis.41 Trots detta behov menar Ulväng att det kan riktas kritik 
mot att upprätta detaljerade tabeller där straffvärdet uppställs med i stort sett 
matematisk precision. När det gäller bedömningen av narkotikabrott har 
tabellerna inte visat hur differentierad straffvärdebedömningen är, eller bor-
de vara.42 Tabellerna visar till exempel inte hur domstolarna ska beakta 
konkurrens av flera narkotikabrott eller hur osjälvständiga brott ska bedö-
mas.43 
 
Ulväng skriver vidare att straffvärdebedömningen för narkotikabrott skiljer 
sig avsevärt från straffvärdebedömningar av annan brottslighet. Han ut-
trycker även att det kanske är så att de tabeller som har upprättats för olika 
narkotiska preparat har bidragit till denna särställning. Uppställningen i ta-
bellerna är alltför endimensionell för att visa på att andra faktorer än art och 
mängd bör påverka straffvärdet. Ulväng ställer sig frågande till om det även 
fortsättningsvis bör vara så att kurirfallen utgör normalfallet, något som på-
verkar bedömningen till att fokusera på just arten och mängden narkotika. 
Ulväng skriver också att ”[e]nhetlighet på ett område betyder inte likfor-
mighet; lika för lika betyder inte lika för alla.”. Att använda tabellerna som 
utgångspunkt vid straffvärdebedömningen är därför lämpligt men det är 
viktigt att inte låta bedömningen stanna därvid.44 
                                                 
38 Asp, P. & von Hirsch, A., 1999, s. 158. 
39 Josef Zila, 1999, Kan ett brotts straffvärde som domstolen fastställer skilja sig från brot-
tets ”verkliga” straffvärde? I: SvJT, s. 178. 
40 Zila, J., 1999, s. 180 f. 
41 Magnus Ulväng, 2006, Suum cuique – om påföljdsbestämning och behovet av påföljds-
praxis. I: SvJT, s. 831. 
42 Ulväng, M., 2006, s. 832 f. 
43 Ulväng, M., 2006, s. 837. 
44 Ulväng, M., 2006, s. 838 ff. 
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3 Narkotikalagstiftning och 
praxis 

3.1 Historisk tillbakablick 
Narkotikamissbruk har inte alltid ansetts utgöra det samhällsproblem som 
det gör idag, detta trots att narkotika har använts av människor i hundratals 
år. Under 1800-talet brukades narkotika främst som ett farmakologiskt me-
del. Opiater, så som heroin och morfin, användes inom läkarkåren för att 
lindra vid sjukdomar som smärta, oro, inflammationer m.m. Även andra 
narkotiska preparat som exempelvis kokain och cannabis kom att användas 
inom det medicinska området. Effekterna av de olika narkotikamedlen an-
sågs mycket positiva och de biverkningar som uppvisades diskuterades där-
för inte som ett allvarligt problem.45 De straffrättsliga regleringar som fanns 
på narkotikaområdet var relativt få och gällde generellt ”gifter”. I 1864 års 
strafflag lagstiftades om straffansvar för försäljare då dessa brustit i sina 
säkerhetsföreskrifter eller när försäljning av gifter hade skett till någon som 
sedan kommit till skada.46  
 
1923 kom en narkotikakungörelse, som avsåg handel med exempelvis opia-
ter. Fler handlingar än tidigare hade genom kungörelsen blivit kriminalise-
rade men någon som bröt mot kungörelsen kunde enbart drabbas av ett bö-
tesstraff. 1933 infördes en ny narkotikakungörelse där det bland annat fast-
slogs att fängelsestraff kunde utdömas, men bara i fall där försvårande om-
ständigheter förelåg. Under 1940-talet ansågs narkotikamissbruk fortfarande 
vara ett individuellt problem och detta återspeglades i den lagstiftning som 
då infördes, bland annat undantogs måttliga mängder av kokain och morfin 
från att straffbeläggas.47 
 
Det var inte förrän på 1950-talet som de samhälleliga effekterna av narkoti-
kamissbruk började diskuteras, men problemen ansågs fortfarande bäst han-
terade av läkare.48 I takt med att synen på narkotika kom att förändras på-
verkades också den straffrättsliga regleringen av narkotikabrott. 1958 ut-
ökades möjligheterna att utdöma ett fängelsestraff. Den mest framträdande 
förändringen på det straffrättsliga området kom genom narkotikakungörel-
sen som infördes 1962. I denna kungörelse var samma handlingar som tidi-
gare straffbelagda men straffvärdena hade skärpts markant. Förändringen 
motiverades med att narkotikamissbruket hade blivit allt mer utbrett i sam-
hället och att alla möjliga åtgärder skulle användas för att förhindra ytterli-

                                                 
45 Börje Olsson, 2011, Narkotikaproblemet i Sverige: framväxt och utveckling. I: Börje 
Olsson (red.) m.fl. Narkotika – om problem och politik. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 24 
ff. 
46 Träskman, P. O., 2011, s. 53. 
47 Träskman, P. O., 2011, s. 53 f. 
48 Olsson, B., 2011, s. 27. 



 21 

gare fäste i samhället.49 Synen på narkotikamissbruk hade på 1960-talet för-
ändrats från att ha setts som ett individuellt problem som bäst kunde hante-
ras inom den medicinska världen till att bli ett alltmer eskalerande samhälls-
problem som snarast måste försöka motverkas med alla medel som fanns, 
däribland straffrättsliga.  
 

3.2 Narkotikastrafflagen 
Den svenska narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) tillkom 1968. I samband 
med införandet av NSL skärptes straffen för narkotikabrott. 1968 var det 
högsta straffet fyra års fängelse. Under de senaste decennierna har NSL 
kommit att ändras flera gånger, ofta med straffskärpande innehåll.50 De allt 
hårdare straffsatserna har motiverats med att narkotikasituationen i Sverige 
alltjämt kräver hårda tag eftersom missbruket är utbrett och också leder till 
ökad brottslighet på andra områden.51 
 
Ett flertal handlingar har samlats under rubriken narkotikabrott i 1 §. De 
gärningar som straffbelagts är när någon, med uppsåt, olovligen 
 

1. överlåter narkotika 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar 

annan sådan befattning som inte är avsedd för eget bruk 
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar ve-

derlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och kö-
pare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är 
ägnat att främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. 
 
Narkotika definieras i 8 § NSL som ”läkemedel eller hälsofarliga varor med 
beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor 
som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller ef-
fekter som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell 
överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 2. av regeringen har förkla-
rats vara att anse som narkotika enligt lagen.”. De internationella överens-
kommelser som är aktuella är FN:s Convention on psychotropic substances 
(1971) och Single Convention on narcotic drugs (1961). Dessutom gäller 
den i Sverige upprättade bilagan till förordning (1992:1554) om kontroll av 
narkotika, med en förteckning över narkotikaklassade substanser.52 
 
Maxstraffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i tre år. Utöver 
narkotikabrott är de mest relevanta brottsrubriceringarna i NSL ringa narko-
                                                 
49 Träskman, P. O., 2011, s. 54 f. 
50 Josef Zila, 2009, Specialstraffrätten – en introduktion. 6:e uppl. Stockholm: Norstedts 
Juridik, s. 60. 
51 Träskman, P. O., 2011, s. 57. 
52 Åklagarmyndighetens RättsPM, 2009:1, s. 8. 
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tikabrott, grovt narkotikabrott, vårdslöshet med narkotika, befattning med 
narkotikaprekursorer och försök, förberedelse och stämpling till brott.  
 
I 3 § NSL är det stadgat att om brottet som nämns i 1 § 1 st. NSL är att anse 
som grovt så ska fängelsestraff utdömas i lägst två år och högst 10 år. Vid 
bedömningen av huruvida brottet är grovt ska särskilt beaktas ”om det har 
utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller 
yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av sär-
skilt farlig eller hänsynslös art.”. Det som i praktiken har visat sig ha haft 
störst betydelse för huruvida ett narkotikabrott ska bedömas som grovt eller 
ej är om det har rört sig om en särskilt stor mängd narkotika.53 I förarbetena 
betonades det dock att införandet av hänsynslöshetsrekvisitet syftade till att 
bidra till en utveckling där omständigheter utöver mängden narkotika skulle 
få allt större betydelse vid straffvärdebedömningen.54 Bland de faktorer som 
ska bidra till att gärningsmannens agerande ska bedömas som hänsynslöst 
nämndes att det aktuella preparatet är särskilt farligt och att det är fråga om 
en systematiskt bedriven överlåtelse till barn och ungdomar. Stor betydelse 
får också om gärningsmannen inte själv är missbrukare utan ute efter att 
tjäna pengar på narkotikaöverlåtelsen.55 
 
I NJA 2004 s. 354 hänvisade HD till de uttalanden som gjordes i förarbetena 
och menade att en bedömning av samtliga omständigheter i målet måste 
göras. Det fastslogs även att försiktighet måste iakttas med att tillämpa ge-
nerella schabloner avseende art och mängd narkotika vid gränsdragningen 
mellan normalbrott och grovt narkotikabrott. I målet ansåg domstolen att 
den tilltalade inte haft något vinstintresse och att hanteringen av narkotika 
kunde kopplas till dennes eget missbruk. HD sänkte straffvärdet från fyra år 
och sex månaders fängelse till två år och sex månaders fängelse. NJA 2004 
s. 354 har inte fått särskilt stor genomslagskraft i praxis.56 
 

3.3 Praxis för straffvärdebedömning i 
narkotikamål 

3.3.1 Farlighet 
Mycket av straffvärdebedömningen i narkotikamål styrs av tidigare praxis. 
Det är därför av intresse att undersöka hur HD har resonerat kring mängd 
och farlighet i tidigare fall. HD uttalade i NJA 2011 s. 357 att det är vansk-
ligt att generellt fastslå farligheten i ett preparat. Samtidigt skrev man att det 
är nödvändigt att kunna rangordna narkotiska preparat efter farlighet för att 
användningen av tabeller ska bli fruktbar. Av vikt för straffvärdebedöm-
ningen är alltså en narkotikas relativa farlighet. Vad gäller relativa farlig-
                                                 
53 Zila, J., 2009, s. 69. 
54 Prop. 1980/81:76, Om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkoti-
kabrott m.m. Justitiedepartementet och Socialdepartementet, s. 211. 
55 Prop. 1980/81:76, s. 205. 
56 Asp, P., 2011, s. 662 f. 
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hetsbedömningar av olika narkotiska preparat har HD i praxis utvecklat en 
svensk ordning som får sägas gälla som vägledning vid rättstillämpningen. 
Nedan ges några exempel på hur dessa farlighetsresonemang har förts. 
 
I NJA 1983 s. 754 I och II gällde frågan om farlighetsgraden i kokain som 
underlag för bedömningen huruvida narkotikabrottet skulle ses som grovt 
eller ej. HD skrev att användandet av kokain, liksom heroin och amfetamin 
är förenat med risker för allvarliga skadeverkningar och att alla tre prepara-
ten otvivelaktigt representerar ett betydande mått av farlighet. Att generellt 
fastslå farlighetsgraden mellan heroin, kokain och amfetamin är en vanskli-
gare uppgift. En sådan gradering var också mindre angelägen eftersom det 
betonades genom 1981 års ändring av 3 § NSL att straffvärdebedömningen 
ska avgöras efter en sammanvägning av samtliga omständigheter, varav 
mängden hanterad narkotika endast är en. Viss betydelse har farligheten 
fortfarande. HD skrev att heroin i tidigare praxis har bedömts med särskild 
stränghet. Som tillräcklig hållpunkt för den straffrättsliga bedömningen av 
kokainets farlighet borde, med hänvisning till i målet redovisad fakta, kunna 
uppställas att kokain är att anse som något farligare än amfetamin. 
 
I NJA 1992 s. 235 bedömde HD farligheten i preparaten LSD och ecstasy 
(MDMA). Av utredningen i målet framgick att LSD ska anses vara farligare 
än amfetamin med hänsyn till att effekterna av rus är oberäkneliga och att 
preparatet kan orsaka eller i vart fall utlösa kronisk psykisk sjukdom. Även 
ecstasy är att anse som farligare än amfetamin, bland annat med hänsyn till 
de hallucinogena effekterna vid större doser och den lockelse som preparatet 
kan antas utöva på vissa ungdomsgrupper. Inget av preparaten kan anses 
vara farligare än heroin eller kokain. HD har i NJA 1994 s. 374 bedömt den 
relativa farligheten i råopium och funnit att det är en tredjedel så farligt som 
heroin. HD uttalade att utredningen i målet visade på att användning av rå-
opium är förenat med risk för mycket stora skadeverkningar. Råopium är 
närbesläktat med morfin och heroin och liksom de preparaten är råopium 
vanebildande och beroendeframkallande. Det finns en klar risk för att den 
som börjar använda råopium efter en tid går över till ett starkare preparat. 
Av betydelse är också att råopium, genom att det röks, är relativt lätt att till-
godogöra sig och att det därmed kan utöva en särskild dragningskraft på 
ungdomar. 
 
NJA 2002 s. 365 berörde frågan om den relativa farlighetsgraden på GHB. 
HD konstaterade i målet att GHB är lika farligt som ecstasy men mindre 
farligt än heroin. I målet framgick att det hade förts bevisning om prepara-
tets farlighet. Bland annat hördes fil. kand. Jonas Hartelius som uttalade sig 
om GHB:s farlighet i relation till andra narkotiska preparat samt hur stor en 
missbruksdos ska beräknas vara. I NJA 2003 s. 339 fick HD anledning att 
bedöma farligheten i Rohypnol. HD hade redan 1998 bedömt farligheten av 
Rohypnol och uttalade i 2003 års fall att kunskapen om preparatet hade ökat 
sedan 1998. Sammanfattningsvis fick det anses visat att Rohypnol är betyd-
ligt farligare än vad det fanns anledning att anta vid tiden för HD:s avgöran-
de 1998. Med hänsyn till vad som framkommit i målet ansåg HD att Ro-
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hypnol i farlighetshänseende ska jämställas med GHB och ecstasy. Avgö-
randet visar att farlighetsbedömningen kan komma att omvärderas över tid.  
 

3.3.2 Mängd 
När det gäller mängden narkotika som grund för straffvärdebedömningen 
utgår domstolarna från de tabeller som publicerats i Borgeke & Sterzel (se 
ovan). Anledningen till att det har upprättats olika tabeller för de olika pre-
paraten är eftersom straffvärdet, utifrån ett mängdresonemang, dessutom är 
beroende av vilket preparat det gäller. Att använda sig av dessa tabeller är 
något som underlättar för en likartad bedömning i narkotikamålen. HD utta-
lade i NJA 1993 s. 38 att det stod klart att mängden narkotika betyder 
mycket vid straffvärdebedömningen. Därefter har HD uttalat sig igen om 
mängden i NJA 2004 s. 354 där domstolen skrev ”[a]v det anförda får anses 
framgå att försiktighet bör iakttas med att fastställa och tillämpa generella 
schabloner avseende art och mängd narkotika när det gäller gränsen mellan 
normalbrott och grova brott. Vid bedömningen måste även andra faktorer 
ges en betydande vikt.”. HD har ibland själva utgått från rena mängdreso-
nemang i bland annat ovan redogjorda NJA 2003 s. 339 för att avgöra om 
brottet skulle ses som grovt eller ej. I NJA 2008 s. 653 skrev HD att det är 
viktigt att iaktta försiktighet när det gäller att tillämpa generella schabloner 
som grund för straffvärdebedömningen i enskilda fall, särskilt när det gäller 
en betydande mängd narkotika. När det däremot gäller mindre mängder, 
skrev HD, kunde det däremot vara lämpligt att tillämpa schabloner. 
 

3.4 Nya narkotiska preparat 
Frågan om vilken bevisning som kan krävas angående ett preparats farlighet 
har berörts i Malin Sjöstrands ”Straffvärde och farlighet i mål med nya nar-
kotikor”. Bevisning behöver inte föras över sådant som domstolen redan 
känner till, så kallad domstolsnotoritet. Detta tillämpningsområde gäller 
dock enbart bevisfakta samt att det måste röra sig om en iakttagelse som 
domaren med säkerhet erinrar sig. Sjöstrand nämner att det kan röra sig om 
att domaren har stor erfarenhet av narkotikamål, att han/hon är bekant med 
de sammanställningar som finns eller HD:s praxis. I de fall där det narkotis-
ka preparatet är väl etablerat på marknaden kan det därför tyckas onödigt att 
från åklagarens eller försvarens sida föra in ny bevisning i målet. I ett fall 
från Hovrätten över Skåne och Blekinge frångick dock domstolen tidigare 
praxis angående ecstasy och ansåg det vara farligare än vad det tidigare an-
setts vara med hänvisning till nya forskningsrön. Detta tyder i Sjöstrands 
mening på att det kan finnas ett värde i att föra bevisning även beträffande 
etablerade preparat om ny forskning kan bidra till en mer nyanserad bedöm-
ning. Detsamma gäller beträffande nya narkotiska preparat där ingen praxis 
utarbetats. För att frångå tidigare praxis vid farlighetsbedömningen bör det 
krävas ny forskning som klart medför att bedömningen bör ändras, det räck-
er inte med att tolka redan befintlig forskning på ett nytt sätt. Med denna 
ordning innebär det att ett preparats farlighet inte behöver bevisas inför var-
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je ny rättegång men att frågan inte heller är slutligt avgjord om ny fakta kan 
presenteras.57 
 
Eftersom det narkotiska preparatets farlighet till stor del ligger till grund för 
straffvärdebedömningen så är det av intresse att undersöka hur domstolarna 
behandlat preparat som nyligen blivit narkotikaklassificerade. Sjöstrand 
ställer frågan om hur många gånger det måste föras bevisning om en ny nar-
kotika för att detta preparats farlighet ska anses framgå av praxis? Sjöstrand 
exemplifierar vikten av farlighetsbedömningen med det narkotiska prepara-
tet mefedron (se nedan, NJA 2011 s. 357). Beroende på om mefedron jäm-
förs med amfetamin eller ecstasy, och beroende på hur stor den normala 
missbrukdosen anses vara, så kan det påverka straffvärdebedömningen med 
flera år. Sådan skillnad i bedömningen innebär stora konsekvenser för den 
enskilde.58  

                                                 
57 Malin Sjöstrand, 2011, Straffvärde och farlighet i mål med nya narkotikor. Notoritet och 
bevisning vid farlighets- och straffvärdebedömning av nya narkotiska preparat.  I: Anders-
son, Ulrika, Wong, Christoffer och Örnemark Hansen, Helén (red.), Festskrift till Per Ole 
Träskman. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 420 ff. 
58 Sjöstrand, M., 2011, s. 423 ff. 
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4 NJA 2011 s. 357 

4.1 Bakgrund och tingsrättens dom 
Sommaren 2010 stod två män, 28 och 30 år gamla, åtalade för bland annat  
grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling vid Solna TR. De båda 
männen påstods bland annat ha företagit två resor till Berlin under hösten 
och vintern 2009 för att där ha anskaffat cirka 1 kg av det narkotikaklassade 
preparatet mefedron. Väl hemma i Sverige förvarade de båda männen olov-
ligen i överlåtelsesyfte narkotikan i den ene mannens lägenhet varifrån de 
sålde den vidare till människor i deras omgivning. Enligt åtalet påstods 
männen även ha beställt 10 kg mefedron via Internet, varav 500 g strax där-
efter skickades till dem via post från Tyskland. 
 
Åklagaren beskriver mefedron som en centralstimulerande drog som tillhör 
gruppen katinoner. Effekterna av mefedron uppges vara ökad energi, ökad 
social förmåga, en känsla av eufori och välbefinnande. Dokumenterade bi-
verkningar kan vara ångest, oro, svettningar, psykos, yrsel och i några fall 
medvetslöshet. Drogen narkotikaklassades den 25 maj 2009. Åklagaren ar-
gumenterade vidare i sakframställan för att mefedron skulle jämställas med 
ecstasy i farlighetshänseende och därmed ligga på samma nivå vid straffvär-
debedömningen.   
 
TR skriver i sin dom att mefedron tidigare har jämställts med ecstasy i prax-
is men att HovR för Västra Sverige i en dom meddelad i juli 2010 konstate-
rat att bedömningen av mefedronets farlighet är mycket osäker och att det 
därför måste finnas marginal för att bedöma mefedron som mindre farligt än 
ecstasy. HovR i det fallet jämställer istället mefedron med amfetamin i far-
lighetshänseende och TR i nu redogjorda fall ansluter sig till den bedöm-
ningen. TR skriver vidare att de båda männen har gjort sig skyldiga till all-
varliga narkotikabrott och kan därför inte undgå långvariga fängelsestraff. 
De båda männen döms för bland annat grovt narkotikabrott, narkotikabrott 
och grovt smugglingsbrott till sex års fängelse vardera. 
 

4.2 Hovrättens dom 
Svea HovR skriver i domskälen att den vid flera tidigare tillfällen jämställt 
mefedron med ecstasy i farlighetshänseende, att en missbruksdos bör anses 
vara 75 mg och att gränsen mellan ett grovt brott och ett brott av normalgra-
den, utifrån enbart ett mängdresonemang, borde gå vid 15 gram mefedron. 
Två av de tidigare domarna som Svea HovR meddelat har enligt domstolen 
överklagats till HD som ej beviljat prövningstillstånd. Svea HovR skriver 
vidare att i domen från HovR för Västra Sverige, som tingsrätten hänvisar 
till i sina domskäl, stödjer HovR för Västra Sverige sig på uttalanden som 
gjorts av leg. apotekaren Peter Hultén och fil. kand Jonas Hartelius. De två 
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experterna menar i det fallet att mefedron ska jämställas med amfetamin i 
farlighetshänseende och att en missbruksdos ska uppgå till 100 mg.   
 
Svea HovR konstaterar vidare i domskälen att både Hultén och Hartelius har 
uttalat sig i tidigare narkotikamål i Svea HovR och har då gett stöd för upp-
fattningen att mefedron ska jämställas med ecstasy och inte amfetamin. 
Denna slutsats stöds även i målet av professor Fred Nyberg. Svea HovR 
menar därför att med hänsyn till mefedrons farlighet så är straffvärdet för de 
åtalade gärningarna mycket högt. Straffvärdet är med hänsyn till mängden 
av narkotika tio år för vardera gärningen. Med tillämpning av 26 kap. 2 § 
andra stycket 3 BrB bestämmer Svea HovR påföljden för de båda männen 
till 14 års fängelse vardera. 
 

4.3 Högsta domstolens dom 

4.3.1 Mefedrons egenskaper 
HD påbörjar domen från den 16 juni 2011 med att diskutera mefedron och 
dess egenskaper. Domstolen skriver att mefedron i sin kemiska struktur på-
minner om amfetamin (som i kemisk struktur närmast är att anse som en 
grundform) såväl som ecstasy. Även de farmakologiska effekterna som me-
fedron medför liknar både de som frambringas av amfetamin och de som 
ges av ecstasy. Mefedron hindrar bland annat den normala överföringen 
mellan hjärnceller av signalsubstanserna dopamin och serotonin. Frigöran-
det av dopamin medför euforiliknande känsla och frigörandet av serotonin 
medför en hallucinatorisk effekt. När det gäller den euforiskapande effekten 
påminner mefedron mest om amfetamin, medan den hallucinatoriska effek-
ten liknar den som ecstasy medför. 
 
HD anför vidare att det är osäkert vad som utgör en normal missbruksdos, 
till viss del beroende på om preparatet intas oralt eller nasalt, men att Svea 
hovrätt bestämt sig för att låta 75 mg mefedron utgöra en sådan. Riksåklaga-
ren menar sig godta en sådan bedömning även om han, utifrån Åklagarmyn-
dighetens RättsPM 2009:1, rekommenderat att 50 mg mefedron skulle utgö-
ra en missbruksdos.  
 

4.3.2 Principer för straffvärdebedömning 
När det gäller tidigare praxis beskriver HD att sedan början av 1980-talet så 
har domstolarna baserat sina avgöranden på art och mängd av den narkotika 
som åtalet omfattar. HD klargjorde även i NJA 1983 s. 754 I och II att när 
det gäller att fastslå en narkotikas generella farlighet så är det en vansklig 
uppgift. Det betonades i 1981 års lagändringar att en inbördes gradering av 
farligheten också skulle få mindre betydelse eftersom frågan om straffvärde 
ska avgöras genom en avvägning av samtliga omständigheter, varav mäng-
den narkotika endast utgör en del. HD har uttryckt samma resonemang i 
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NJA 1985 s. 726. HD skriver vidare i 2011 års domskäl att domstolen vid 
flera tillfällen under åren återkommit till vikten av 1981 års lagändringar 
och betonat att försiktighet måste iakttas med att fastställa och tillämpa ge-
nerella schabloner avseende mängden och arten narkotika som grund för 
straffvärdebedömningen i enskilda fall. Vid en genomgång av tidigare prax-
is står det dock klart att påföljder till stor del bestäms utifrån tabeller med 
hänsyn till arten och mängden. HD har dessutom tidigare gjort uttalanden 
som inte enbart fastställer en narkotikas relativa farlighet utan även gjort 
generella uttalanden om brottsrubricering och straffmätning vid hantering av 
olika mängder av skilda preparat. 
 
HD skriver att det är naturligt att art och mängd narkotika ska vara vägle-
dande vid straffvärdebedömningen. Det är också därför som tabeller har 
upprättats, baserade på tidigare praxis, för att skapa en enhetlighet i bedöm-
ningen. Tabellerna är särskilt värdefulla enligt HD, i de fall det rör sig om 
brottslighet som inte är grov. För att det ska vara fruktbart med denna typ av 
tabeller krävs dock att narkotiska preparat kan rangordnas inbördes med 
hänsyn till dess farlighet. Det finns inga entydiga och allmänna kriterier för 
hur en sådan rangordning ska genomföras. 
 
Vid en jämförelse av farligheten av en viss mängd av ett visst preparat mås-
te det finnas en faktor att utgå ifrån. När det gäller straffvärdebedömningen 
för narkotikabrott brukar utgångspunkten vara det som har kommit att kallas 
en normal missbruksdos. Hur stor missbruksdosen ska vara råder det delade 
meningar om beroende på vilken sorts narkotika det rör sig om. Oklarheter-
na består främst i att renhetsgraden av narkotika kan variera väldigt mycket 
och att missbruksdoserna ofta anges i intervaller vilket gör att de inte alltid 
lämpar sig väl som jämförelseenhet. 
 
På grund av ovanstående riskmoment så innebär användandet av tabeller en 
viss osäkerhet som kan ge missvisande jämförelser. HD använder sig i dom-
skälen av tabellerna över amfetamin och ecstasy som exempel på när skill-
naderna i bedömningen kan bli mycket stora. Om man enbart tar hänsyn till 
mängden så går gränsen för grovt narkotikabrott för amfetamin vid 250 g 
vilket motsvarar cirka 1 000 missbruksdoser, om man räknar högt, och upp 
emot 5 000 missbruksdoser, om man räknar lågt. När det gäller bedömning-
en för ecstasy så går gränsen vid 200 missbruksdoser. HD skriver att denna 
skillnad, vilken resulterade i de påtagligt olika bedömningarna i underrätter-
na, är anmärkningsvärd. För kokain och heroin gäller motsvarande 333 
missbruksdoser och 250-500 missbruksdoser.  Dessa skillnader visar i HD:s 
mening på att tabellerna inte är förenliga med de generella farlighetsbedöm-
ningar som domstolen tidigare har fastslagit. 
 
HD anför vidare att det kan finnas anledning att ompröva de utgångspunkter 
som tabellerna vilar på. Då det är lätt att förlita sig på deras exakthet och 
objektivitet så kan resultatet bli bedrägligt eftersom ingen tabell är säkrare 
än sitt underlag. Särskilt problematiskt blir ett schematiskt användande av 
tabeller vid grövre narkotikabrottslighet. I sådana fall riskerar domstolarna 
att endast titta i tabellerna och därmed inte beakta andra, i många fall vikti-
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gare, faktorer för bedömningen av straffvärdet. Att tabellerna trots detta 
används som de gör borde, sammantaget med dess utformning, leda till att 
någon egentlig straffmätning inte kommer ifråga vid den grövsta brottslig-
heten. Mot bakgrund av detta menar HD att tabellerna får anses ha en be-
gränsad funktion när det gäller de övre delarna av straffskalan för grovt 
brott. Vid bedömningen i sådana fall får mängden narkotika snarare visa på 
huruvida hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i 
större omfattning eller yrkesmässigt. 
 

4.3.3 Mefedrons farlighet 
En av huvudfrågorna i målet är huruvida mefedron ska jämställas med ecs-
tasy eller amfetamin i farlighetshänseende. HD skriver att kriterierna för och 
betydelsen av ett preparats farlighet i straffrättsligt hänseende är rättsfrågor 
men att i vad mån ny information om preparatet ger anledning till en ändrad 
rättstillämpning typiskt sett är en bevisfråga och därför inte lämpar sig lika 
väl för rättsbildning genom prejudikat. Det anbefaller inte någon part att 
bevisa hur farligt ett preparat generellt anses vara. Däremot måste åklagaren, 
liksom övrigt i brottmål, visa i vad mån omständigheter föreligger som ger 
anledning till en strängare rättstillämpning. När det gäller ett preparats gene-
rella farlighet får domstolen utgå från vad som är allmänt känt om detta. 
 
Utredningen i målet visar att det råder osäkerhet kring riskerna av ett, fram-
förallt långvarigt, missbruk av mefedron. HD skriver att denna osäkerhet 
medför att det är vanskligt att fastställa mefedrons generella farlighet i rela-
tion till amfetamin och ecstasy. Domstolen vill understryka att det knappast 
finns något underlag för att tillmäta skillnaden mellan amfetamin och ecsta-
sy så stor betydelse som skett i underrätternas domar eller som tabellerna 
ger intryck av. 
 
Vidare framhåller HD att den gradering av olika preparats generella farlig-
het som har lagts till grund för svensk praxis inte i alla delar överensstäm-
mer med motsvarande värderingar som gjorts i andra sammanhang. I den 
brittiska medicinska tidskriften The Lancet publicerades under hösten 2010 
en artikel författad av forskaren David Nutt. Artikeln berördes av flera i 
målet sakkunniga vittnen. Nutt har gjort en omfattande undersökning och ett 
försök till en samlad redovisning av olika drogers farlighet i skilda hänseen-
den, både för den enskilde missbrukaren och för samhället i stort. HD skri-
ver att det inte finns anledning för domstolen att ta ställning till undersök-
ningen i domen men att det däremot är av intresse att notera att både heroin 
och kokain bedöms som farligare droger än amfetamin och ecstasy. Där-
emot är farlighetsgraderingen mellan amfetamin och ecstasy i undersök-
ningen omvänd i förhållande till svensk praxis. I Nutts undersökning anses 
alltså amfetamin vara en farligare drog än ecstasy. Mefedrons farlighet ingår 
även i undersökningen där Nutt menar att drogen är mindre farlig än amfe-
tamin men farligare än ecstasy. HD konstaterar vidare att det inte finns nå-
gon anledning att föra över dessa bedömningar till svensk praxis. Undersök-
ningen ger dock stöd för en rättstillämpning som innebär att försiktighet 
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iakttas med att utifrån farlighetsbedömningar lägga generella schabloner 
avseende art och mängd till grund för straffvärdebedömningen i enskilda 
fall. 
 

4.3.4 Straffvärdebedömningen i målet 
HD menar att det för straffvärdebedömningen i det förevarande målet är 
tillräckligt att konstatera som riktlinje att mefedrons generella farlighet inte 
på något för straffvärdebedömningen avgörande sätt skiljer sig från amfeta-
mins generella farlighet. Vidare skriver domstolen att de två männen står 
åtalade för att vid två olika tillfällen ha anskaffat 1 kg mefedron som de till 
viss del har sålt vidare till andra. Brottsligheten får visserligen anses ha haft 
samband med deras eget missbruk men att redan mängden ger anledning att 
tro att befattningen har syftat till handel med narkotika. Att detta syfte också 
uppfyllts styrks i stora delar i målet av övrig utredning. Befattningarna med 
narkotika är i bägge fall att anse som grova brott. Brottsligheten har dessut-
om varit ägnad att ge en inte obetydlig ekonomisk vinst. Sammantaget mås-
te brottsligheten anses ha ett betydande straffvärde. 
 
HD skriver vidare att den brottslighet som de två männen gjort sig skyldiga 
till i straffvärdehänseende ligger förhållandevis långt ifrån den delaktighet i 
den organiserade och ofta internationella narkotikahandel för vilken de övre 
delarna av straffskalan främst är avsedd. Brottsligheten har inte ingått som 
ett led i en vidare verksamhet och den har inte varit mer omfattande än att 
den i sin helhet har skötts av enbart de båda männen. Den har inte sträckt sig 
över någon längre tid och annat har inte framkommit än att försäljningen har 
varit begränsad till vänner och bekanta. Vid en samlad bedömning anser HD 
därför att straffvärdet får anses motsvara fängelse i fyra år. 
 

4.3.5 Särskilt yttrande från Martin Borgeke 
Justitieråd Martin Borgeke valde att i domen lägga till ett särskilt yttrande 
för egen del. I yttrandet skriver han att tabellerna i narkotikamål kan vara till 
god hjälp för domstolarna, om de används med förståelse för vad de ger 
uttryck för. Domstolar har dock inte alltid den förståelsen eftersom straff-
värdebedömningarna ofta sker med tabellerna som enda utgångspunkt. Ut-
ifrån den synvinkeln har tabellerna fått genomslag på ett sätt som de inte är 
lämpade för. Om domstolarna enbart utgår från tabellerna vid bedömningen 
innebär det att avgörandena blir schablonartade och onyanserade. Borgeke 
menar att rättstillämpningen i de olika instanserna i föreliggande mål visar 
på denna typ av problem. 
 
För att tabellerna ska vara lämpliga som underlag för straffvärdebedöming-
en krävs att innehållet i dem är grundat på rimliga bedömningar av de olika 
preparatens farlighet samt på vad som kan anses vara en normal missbruks-
dos. Tabellerna måste också på ett riktigt sätt återspegla de samlade fakto-
rernas betydelse för straffvärdebedömningen. Borgeke menar vidare att det 
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krävs en omfattande förändring i domstolarnas praxis för narkotikabrott, 
särskilt när det gäller brott av grövre slag. För de brotten måste omständig-
heter vid sidan av art och mängd ges en dominerande betydelse. Detta inne-
bär dock inte att arten och mängden skulle sakna betydelse för bedömning-
en, framförallt inte om brottsligheten har avsett en större eller mindre mängd 
av en viss sorts narkotika eller om det narkotiska preparatet har varit av ett 
farligare slag.  
 
Det finns fall där domstolarna inte har någon annan fakta att lägga till grund 
för bedömningen än arten och mängden, de så kallade kurirfallen. Dessa 
gäller ofta en person som smugglat in narkotika i Sverige och som därpå 
lämnar en berättelse som domstolarna kan lämna utan avseende samtidigt 
som omständigheterna i övrigt inte ger något underlag för bedömningen av 
om innehavet har sin grund i organiserad brottslighet eller i andra förhållan-
den. Borgeke anför att det i dessa fall är viktigt för domstolarna att utgå från 
likartade bedömningsgrunder. Även i de fall då bedömningarna ska utgå 
från andra faktorer än art och mängd är det en fördel om det råder samsyn 
mellan domstolarna när det gäller farligheten av olika preparat. 
 
Borgeke skriver att en bedömning av olika narkotiska preparats farlighet och 
den normala missbruksdosens storlek är förenade med betydande osäker-
hetsfaktorer. Något annat än en grov gradering av olika preparat i de hänse-
endena är inte möjligt för domstolarna att göra. När det gäller mefedron 
menar Borgeke att det i farlighetshänseende inte är någon större skillnad 
jämfört med amfetamin. Det innebär i sin tur att gränsen för grovt brott bor-
de dras på samma sätt om straffvärdebedömningen enbart ska baseras på art 
och mängd. Av betydelse blir då vad som kan anges vara en normal miss-
bruksdos av mefedron. Borgeke skriver att det i målet inte redovisats något 
särskilt hållbart underlag för den bedömningen men att han ändå uppskattar 
missbruksdosen till 75-100 mg. Gränsen för grovt brott borde därmed dras 
vid ungefär 175 g. 
 
När det gäller ecstasy är det tydligt att farlighetsbedömningen som görs i 
praxis stämmer dåligt överens med hur domstolarna med stöd av tabellerna 
straffvärdebedömer preparatet. I NJA 1992 s. 235 (se ovan) uttalade HD att 
gränsen för grovt brott vid hanteringen av ecstasy, om det inte finns några 
andra straffvärdeomständigheter att beakta än art och mängd, bör dras vid 
drygt 1 000 missbruksdoser (tabletter). I tabellerna som används av domsto-
larna går gränsen emellertid vid 200 missbruksdoser. Borgeke menar att 
detta är en skevhet som det finns anledning att rätta till. Även när det gäller 
GHB och Rohypnol anser Borgeke att tabellerna förmedlar en felaktig in-
formation eftersom mycket talar för att bedömningen i domstolspraxis gäl-
lande dessa preparat är alldeles för sträng. 
 
Den övre delen av straffskalan är avsedd att användas för den typ av brotts-
lingar som i stor skala hänsynslöst utnyttjar andras beroende för att själva 
bereda sig vinning. Dessa brottslingar kan exempelvis vara en del av inter-
nationella brottssyndikat eller narkotikabrottslingar som kalkylerar med ett 
tänkbart straff närmast som en företagsekonomisk riskfaktor. Rör det sig om 
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brottslingar som inte faller in under ovan gjorda beskrivning bör straffvärdet 
i Borgekes mening normalt inte överstiga hälften, alltså fem års fängelse. 
Det sagda innebär att om brottsligheten inte är av försvårande slag så att de 
övre delarna av straffskalan bör användas, så bör gränserna för grovt narko-
tikabrott normalt kunna fördubblas. Då bör gränsen för grovt brott vid han-
teringen av mefedron gå vid 350 g och för amfetamin vid 500 g. Beroende 
på förmildrande eller försvårande omständigheter får dessa gränser justeras 
nedåt eller uppåt. 
 

4.4 Analys och konsekvenser 
I HD:s domskäl finns ett antal viktiga uttalanden som i min mening är in-
tressanta att lyfta fram för en vidare diskussion. Redan inledningsvis skriver 
domstolen att det är vanskligt att fastslå ett narkotiskt preparats generella 
farlighet och att det inte heller var meningen efter 1981 års ändring att den 
inbördes graderingen skulle få så stor betydelse. Av de fall som ovan redo-
gjorts för angående HD:s praxis i farlighetsbedömningen framgår att dom-
stolen även efteråt har fortsatt att fastslå den relativa generella farligheten av 
ett preparat. HD skrev också att domstolen under många år har betonat vik-
ten av att domstolarna i sin rättstillämpning är försiktiga med att använda 
sig av schabloner avseende mängd och art. Det är tydligt, inte minst med 
hänvisning till underrätternas bedömningar i ovanstående mål, att HD:s tidi-
gare uttalanden inte har fått särskilt stor genomslagskraft. Vidare anförde 
HD att det även fortsättningsvis ska finnas ett användningsområde för tabel-
ler, särskilt i de fall där brottsligheten inte är grov. Trots problemen med 
tabellernas tillförlitlighet menade HD alltså att de fortfarande ska användas 
vid straffvärdebedömningen i narkotikamål. Det är lämpligt med hänsyn till 
intresset av en enhetlig rättstillämpning att så också sker. Eftersom narkoti-
kasorten även i framtiden kommer att vara av vikt vid bedömningen, måste 
domstolarna också kunna ta del av informationen och då fyller tabellerna en 
funktion.59 
 
Att tabellernas inflytande ska minska vid den grova brottsligheten är något 
som betonas i både domskälen och i det särskilda yttrandet av Martin Bor-
geke. Borgeke skrev att det krävs en omfattande förändring i domstolarnas 
praxis för grova narkotikabrott och att omständigheter som finns vid sidan 
av arten och mängden ska ges en dominerande betydelse. HD uttryckte att 
ett alltför schematiskt användande av tabellerna innebär en risk för att dom-
stolarna inte beaktar andra, viktigare faktorer. Det är i min mening relevant 
kritik som HD uttalade mot tidigare praxis när man skrev att det för grova 
narkotikabrott inte har skett någon egentlig straffvärdebedömning. Tilläm-
ningen av tabellerna, såsom den har sett ut innan förevarande dom, har 
många gånger medfört att domstolarna har ”slagit i taket” vad gäller straffti-
den. Det har i sig medfört att för den allra allvarligaste brottsligheten, där 
mängden narkotika kan vara avsevärt mycket större än vad tabellerna anger 
för maximistraff, så slår domstolarna i taket flera gånger om vid straffvärde-
                                                 
59 Asp, P., 2011, s. 662. 
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bedömningen.60 Detta är en tydlig brist vad avser den differentiering av 
straffvärde som krävs i en rättsstat. HD skrev att vid bedömningen av de 
grova brotten borde mängden narkotika snarare visa på huruvida hantering-
en har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning 
eller yrkesmässigt. Uttalandet återknyter till de resonemang som fördes i 
1981 års proposition om att mängden narkotika inte borde vara den domine-
rande faktorn vid straffvärdebedömningen i grova narkotikamål. 
 
För att tabellerna ska kunna fylla sin funktion för rättstillämpningen måste 
innehållet i dem vara tillförlitligt och korrekt. HD menade att så inte är fallet 
idag. Vid straffvärdebedömningen av brottslighet rörande amfetamin eller 
ecstasy blir skillnaderna mycket stora och visade enligt HD på att tabellerna 
inte är förenliga med de farlighetsbedömningar som domstolen tidigare har 
fastslagit. Om man relaterar tabellerna till missbruksdoser upptäcks att sy-
nen på ecstasy är mycket sträng, preparatet hamnar före både heroin och 
kokain vid en sådan beräkning.61 Det finns därför anledning att ompröva de 
utgångspunkter på vilka tabellerna vilar. Med beaktande av detta uttalande 
finns det i min mening all anledning att, som HD även betonade, använda 
tabellerna med mycket stor försiktighet fram till dess att en anpassning av 
innehållet har gjorts. För att säkerställa att tabellernas innehåll kommer att 
vara så korrekt som möjligt är det lämpligt att göra en djupare genomgång 
av alla preparaten och då även beräkningarna av missbruksdoserna.  
 
HD diskuterade även att domstolens värdering av olika preparats farlighet 
inte alltid överensstämmer med värderingar som gjorts i andra sammanhang. 
Det är klart så att graderingen av olika narkotiska preparat är en juridisk 
sammanställning, som förvisso bygger på beaktande av den forskning som 
för tillfället finns. Att HD nu prövat farligheten av den relativt nya narkoti-
kan mefedron är positivt eftersom bedömningar i underrätterna dittills varit 
mycket varierande.62 Bland annat har Svea hovrätt i ett tidigare avgjort mål 
(B 2289-10) dömt en man för grovt narkotikabrott avseende 50 gram mefed-
ron till fyra års fängelse. I det målet jämställde HovR mefedron med ecstasy 
och HD meddelade inte prövningstillstånd. Det är i min mening olyckligt ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv att så många mål avseende mefedron har hunnit 
avgöras i underrätterna innan HD beslutade sig för att pröva förevarande 
mål. Förvisso har HD nu markerat vad gäller bedömningen av mefedron, 
men faktum kvarstår att det ständigt dyker upp nya preparat på narkotika-
marknaden och ovanstående problematik kommer att genomsyra straffvär-
debedömningarna även i dessa fall. 
 
Sjöstrands artikel belyser viktiga frågeställningar om när ett preparats gene-
rella farlighet kan anses vara domstolsnotoritet. Som NJA 2011 s. 357 och 
tidigare domar visar, tycks olika domstolar ha baserat sina domar på samma 
bevisning om mefedrons farlighet men dragit olika slutsatser utifrån denna. 

                                                 
60 Dag Victor, 2007, Narkotikabrottslighetens gärningsmän och offer. I: von Hofer, Hanns 
(red.) & Nilsson, Anders (red.), Brott i välfärden – festskrift till Henrik Tham. Stockholm: 
Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, s. 424. 
61 Asp, P., 2011, s. 664. 
62 Asp, P., 2011, s. 661. 
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Sjöstrand frågar om detta innebär att domstolsnotoritet då har uppstått inom 
de olika hovrättsområdena.63 Skulle så vara fallet är det mycket problema-
tiskt. En sådan ordning strider mot rättssäkerhetsprincipen att en persons 
brottslighet ska bedömas lika oberoende av vilken domstol som meddelar 
domen. För att försöka motverka att en sådan ordning uppstår skulle man 
kunna tänka sig att HD meddelar prövningstillstånd så fort det visar sig att 
underrätterna bedömer samma preparat utifrån olika tabeller. 
 
För straffvärdebedömningen i NJA 2011 s.357 konstaterade HD att mefed-
ron inte kan anses skilja sig från amfetamins generella farlighet på ett avgö-
rande sätt. HD anslöt sig på så vis till den uppfattning som TR hade i målet. 
De avgörande faktorerna utöver arten och mängden var enligt HD de tillta-
lades eget missbruk. Domstolen menade att innehavet av narkotikan förvis-
so fick anses ha ett samband med missbruket men att redan mängden gav 
anledning att tro att innehavet även syftade till handel med narkotika. Vidare 
menade HD att befattningen hade varit ägnad att ge en inte obetydlig eko-
nomisk vinst. Ovanstående faktorer talade för att straffvärdet skulle vara 
betydande. Å andra sidan menade HD att de tilltalades brottslighet inte kun-
de ses som ett led i en organiserad och internationell narkotikahandel. Deras 
befattning hade inte sträckt sig över någon längre tid och försäljningen hade 
varit begränsad till vänner och bekanta. Därför ansågs straffvärdet ligga på 
fyra års fängelse, en sänkning med två år från det straffvärde TR fann. 
 
Av straffvärdebedömningen som HD gjorde i målet kan man dra slutsatsen 
att av de faktorer som ska påverka straffvärdet utöver mängden och arten så 
utgör själva befattningens syfte en mycket viktig sådan. Anknytningen till 
en organiserad verksamhet ska enligt HD höja straffvärdet vilket visar på att 
det är den typen av narkotikabrottslighet som samhället ska se allvarligast 
på. Dessa uttalanden ligger i linje med de som gjorts i förarbetena (se ovan). 
Vidare kan man utläsa att om den tilltalade har tjänat mycket pengar på 
brottsligheten samt att denna har pågått under en längre tidsperiod, så är det 
något som talar i en straffhöjande riktning. Om brottsligheten däremot är 
knuten till den tilltalades eget missbruk eller om försäljning skett till den 
närmaste omgivningen så talar det emot att det rör sig om en organiserad 
narkotikahandel och bör därför inte heller ha ett straffvärde som ligger i de 
övre delarna av straffskalan.  
 
HD:s dom innebär med andra ord att brottslighetens kontext ska få en allt 
större betydelse för straffvärdet. Frågan man då kan ställa sig är vad som 
kommer hända i de fall då det saknas utredning om kontexten. Petter Asp 
menar att det kommer att bli intressant att se vad som kommer att hända 
med bedömningen av kurirfallen som ofta är helt kontextlösa. Innebär NJA 
2011 s. 357 att de övre delarna av straffskalan aldrig kommer att vara till-
lämpliga på dessa fall eftersom domstolen inte vet mer om brottsligheten än 
just arten och mängden? Asp menar att det är oklart hur mycket av sam-
manhanget som domstolen måste veta men att det vid smuggling av stora 

                                                 
63 Sjöstrand, M., 2011, s. 427. 
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kvantiteter narkotika inte faller sig rimligt att en åklagare dessutom måste 
styrka det sammanhang som brottsligheten ingått i.64 
 
NJA 2011 s. 357 medför som ovan visats en rad förtydliganden och konse-
kvenser för straffvärdebedömningen i narkotikamål. Hur utvecklingen 
kommer att bli är oklar men med tanke på de omvälvande resultat för straff-
värdet i det enskilda fallet som HD:s dom hade, är det relevant att se vilken 
genomslagskraft som domen har fått på underrätternas praxis. Eftersom 
kontexten ska spela en allt större roll för straffvärdebedömningen är det vik-
tigt att belysa hur domstolarna hädanefter argumenterar för de olika fakto-
rernas betydelse i sina domskäl. Oavsett vilka faktorer som domstolarna 
beaktar vid straffvärdebedömningen ställs det krav på en så enhetlig rättstil-
lämpning i narkotikamålen som möjligt. Frågan om en sådan enhetlighet nu 
kan anses existera kommer att undersökas närmare i rättsfallsstudien i kapi-
tel fem. 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Asp, P., 2011, s. 666 f. 
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5 Efterverkningar av NJA 2011 
s. 357  

Jag kommer nedan att kortfattat redogöra för 13 stycken domar som har 
meddelats av hovrätter och HD under hösten och vintern 2011. Fokus i un-
dersökningen läggs vid den argumentation kring straffvärdebedömningen 
som förs fram i domskälen. Målen presenteras i kronologisk ordning efter-
som domstolarna ibland refererar till tidigare mål i sina domskäl samt att det 
är av intresse att belysa om det skett någon utveckling i praxis över tid. 
 

5.1 Svea hovrätt, mål B 4570-11 
Målet gällde grovt narkotikabrott avseende det narkotiska preparatet 
MDPV. I TR (innan NJA 2011 s. 357) dömdes mannen till fem år och sex 
månaders fängelse för bland annat innehav, smuggling och överlåtelse av 
knappt 100 gram MDPV samt försök till smuggling och förvärv, i delvis 
överlåtelsesyfte, av ytterligare 140 gram MDPV. TR jämställde MDPV med 
ecstasy med hänvisning till tidigare praxis. 
 
Svea HovR skrev att MDPV, liksom mefedron, i tidigare hovrättspraxis 
jämställts med ecstasy i farlighetshänseende. MDPV hade även då behand-
lats som mefedron när det gäller beräkningen av den normala missbruksdo-
sen. HovR fann i det här målet ingen anledning att särskilja MDPV och me-
fedron och menade därför att NJA 2011 s. 357 skulle ge vägledning för 
straffvärdebedömningen. Utan att närmare specificera skrev HovR att med 
bakgrund av HD:s bedömning, samt att mannens befattning med narkotikan 
inte bestod av några försvårande omständigheter, så skulle de brott som han 
gjort sig skyldig till anses vara av normalgraden och inte grova brott som 
TR bedömt. Med beaktande av arten och mängden narkotika och att den 
förvärvats delvis i överlåtelsesyfte bedömde HovR att straffvärdet låg på ett 
års fängelse. 
 

5.2 Göta hovrätt, mål B 1638-11 
I målet stod en man åtalad för grovt narkotikabrott för hantering av cirka 
350 gram MDMA samt drygt 4 gram amfetamin. I TR (innan NJA 2011 s. 
357) jämställde domstolen MDMA med ecstasy och med beaktande av 
mängden narkotika, dess farlighet samt att mannen hade för avsikt att över-
låta en del av narkotikan bestämde domstolen straffvärdet till sju års fängel-
se. 
 
Göta HovR skrev att TR i sin straffvärdebedömning utgick från Borge-
ke/Sterzel och den tabell som där finns redovisad. Av tabellen framgår att 
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den mängd MDMA som funnits i fallet ger ett straffvärde på mellan sex och 
sju års fängelse. En sådan tillämpning som TR gjort av tabellen menar dock 
HovR inte är utan invändning. MDMA har i tidigare praxis (se ovan, NJA 
1992 s. 235) ansetts vara farligare än amfetamin men inte farligare än koka-
in och heroin. HovR hänvisade till NJA 2011 s. 357 och HD:s resonemang 
om att det föreligger en anmärkningsvärd skillnad i tabellerna angående 
grovt brott för ecstasy och grovt brott för amfetamin. Med hänsyn till vad 
som sagts om MDMA:s farlighet i relation till amfetamin menade HovR att 
gränsen för grovt brott borde dras, rent mängdmässigt, vid befattning med 
minst 1000 tabletter. De 350 gram narkotika som den tilltalade gjort sig 
skyldig till befattning med, motsvarar enligt SKL 2 951 stycken ecstasytab-
letter. Vid omräkningen utgick SKL från uppgifter i Borgeke & Sterzel om 
att en tablett skulle motsvara 0,1 gram MDMA. Uppgifterna är inte entydiga 
och i Borgeke & Sterzel framgår även att en missbruksdos kan utgöra så 
mycket som 0,4 gram MDMA. Vid straffvärdebedömningen ansåg HovR att 
hänsyn måste tas till dels osäkerhetsmomentet i omräkningen och dels till att 
det finns anledning att ifrågasätta den tabell där antalet tabletter omsätts till 
straffvärde. 
 
I målet hävdade den åtalade mannen att han i fråga om innehavet och för-
säljningen av MDMA fungerade som en säljare åt en kamrat. Det var kam-
raten som skötte alla kontakter och mannen fungerade som ”målvakt” åt 
denne. Det fanns inget i utredningen som motsade uppgiften att mannen 
hade en underordnad funktion vid narkotikahanteringen, något som skulle 
kunna ha en mildrande inverkan på straffvärdebedömningen. Med beaktan-
de av att mannens mål med verksamheten var att tjäna pengar, att försälj-
ningen skedde via Internet med stor risk för spridning och att han vid gri-
pandet hade hunnit försälja 50 gram av narkotikan, bedömde HovR att 
straffvärdet uppgick till tre års fängelse. 
 
RÅ överklagade domen och yrkade att HD skulle döma mannen till ett läng-
re fängelsestraff. Angående omräkningen från pulver till tablettform menade 
RÅ att 0,1 gram bör motsvara en missbruksdos (tablett). Den hovrättsdom 
som är beaktad i Borgeke & Sterzel och som anger att en missbruksdos kan 
motsvara 0,4 gram MDMA var i RÅ:s mening präglad av försiktighet. Det 
beaktades inte heller tillräckligt i den domen, enligt RÅ, att tabletter utöver 
den aktiva substansen ofta innehåller utblandningsämnen av skilda slag.  
 
Göta HovR uttalade i nuvarande mål att gränsen för grovt brott gällande 
MDMA går vid 1000 tabletter. RÅ skrev att det visserligen kan finnas an-
ledning att ompröva den nu gällande gränsen på 200 tabletter för grovt brott 
gällande ecstasy, såsom HD uttalade i NJA 2011 s. 357. I RÅ:s mening är 
dock den höjning med 400 procent som Göta hovrätt gjort i målet alltför 
kraftig och lång ifrån förenlig med NJA 2004 s. 354. I det avgörandet döm-
des en man för innehav av 788 tabletter ecstasy och redan arten och mäng-
den gjorde enligt HD att brottet skulle anses vara grovt. 
 
Även med beaktande av de uttalanden som HD gjorde i NJA 2011 s. 357 så 
ansåg RÅ att en bedömning av alla omständigheter i målet resulterar i ett 
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klart högre straffvärde än det Göta hovrätt bestämde. Det förelåg inte några 
förmildrande omständigheter i målet och det faktum att mannen agerat inom 
ramen för ett vinningssyfte snarare utgjorde försvårande omständigheter. 
RÅ menade att det var av stor vikt för framtida rättstillämpning att HD 
meddelade prövningstillstånd för att klargöra hur straffvärdebedömningen i 
narkotikamål bör bestämmas. HD meddelade prövningstillstånd den 22 au-
gusti 2011 men målet har vid uppsatsens skrivande ännu inte avgjorts. 
 

5.3 Hovrätten för övre Norrland, mål B 
559-11 

Åtalet gällde grovt narkotikabrott avseende 993 gram amfetamin. Den höga 
renhetsgraden i narkotikan verkade i straffhöjande riktning enligt TR (innan 
NJA 2011 s. 357) eftersom det medförde att narkotikan kunde späs ut för 
vidare försäljning. Med beaktande av koncentrationen samt mängden ansåg 
TR att straffvärdet för två av tre tilltalade låg på fem års fängelse. För den 
tredje tilltalade som agerat kurir i målet bedömde TR straffvärdet vara tre år 
och sex månaders fängelse. 
 
HovR för övre Norrland konstaterade att brottsligheten utgjorde grovt nar-
kotikabrott. Den stora mängden narkotika och utredningen i övrigt gav vid 
handen att de tilltalades hantering utgjort led i sådan handel med narkotika 
som varit avsedd att ge avsevärd vinst. Det förhållandet att brottsligheten för 
den ene mannens del kan ha haft visst samband med dennes eget missbruk 
fick under föreliggande omständigheter begränsad betydelse vid straffvär-
debedömningen. Straffvärdet var följaktligen högt för dem båda. Särskilt 
den höga renhetsgraden av amfetaminet påverkade straffvärdet i skärpande 
riktning. HovR skrev vidare att det i målet emellertid endast rört sig om 
hantering av narkotika vid ett tillfälle och brottsligheten innefattade såvitt 
framkommit inte del av någon organiserad narkotikahandel. HovR ansåg 
därför att straffvärdet var något lägre än det som TR funnit och sänkte de 
båda männens fängelsestraff till fyra år. 
 

5.4 Svea hovrätt, mål B 6426-11 
Åtalet gällde innehav i överlåtelsesyfte av cirka 600 gram amfetamin samt 
en mindre mängd MDMA-tabletter. I TR (efter NJA 2011 s. 357) bedömdes 
brottsligheten vara grovt narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden 
och det samlade straffvärdet var tre år och sex månaders fängelse. 
 
Svea HovR skrev att det med hänsyn till NJA 2011 s. 357 fanns anledning 
att göra en mildare bedömning av straffvärdet än det TR gjort. Domstolen 
anförde vidare att mannen i målet sammantaget hanterat en inte obetydlig 
mängd amfetamin i huvudsakligen överlåtelsesyfte. Mannen gjorde sig 
dessutom skyldig till innehav av andra narkotiska preparat. Mot bakgrund 
av det och med beaktande av NJA 2011 s.357 ansåg HovR att straffvärdet 
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kunde stanna på tre års fängelse. Målet överklagades till HD som meddelade 
prövningstillstånd den 19 december 2011. 
 

5.5 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 
mål B 2079-11 

Målet gällde framförallt innehav i överlåtelsesyfte och överlåtelse av drygt 
1000 tabletter 2 C-B. Gärningen rubricerades av TR (efter NJA 2011 s. 357) 
som grovt narkotikabrott. Den aktiva substansen i narkotikan jämställdes av 
TR med ecstasy. TR ansåg att de uttalanden som HD gjort i NJA 2011 s. 
357 var av begränsad betydelse för detta mål och att även vid en försiktig 
bedömning så var arten och mängden av sådant slag att det utgjorde ett 
grovt narkotikabrott. Straffvärdet för gärningarna i målet låg som mest på 
två år och sex månader. 
 
Av den utredning som presenterades i fallet framgick att 2C-B var att jäm-
ställa med MDMA (ecstasy) i farlighetshänseende. Åklagaren hade i första 
hand gjort gällande att en tablett skulle motsvara en missbruksdos och i vart 
fall inte mer än tre tabletter. HovR ansåg att missbruksdosen skulle motsva-
ras av tre tabletter, vilket i målet innebar att det totala antalet tabletter mot-
svarade 336 missbruksdoser. Med hänvisning till NJA 2011 s. 357 och HD:s 
uttalanden där ansåg HovR att ingen säker slutsats kunde dras angående var 
gränsen för grovt brott i målet skulle gå. Vad som däremot kunde sägas var 
att ifrågasättandet av tabellerna där gränsen idag anges till 200 tabletter var 
så kraftigt i HD:s dom, att detta borde få genomslag i bedömningen. Med 
hänsyn till ovansagda menade HovR att gränsen för grovt brott i vart fall 
klart borde överstiga 200 tabletter. I målet rörde det sig om motsvarande 
336 missbruksdoser som förvärvats i överlåtelsesyfte och förvarats. 
 
Mot bakgrund av det anförda menade HovR att varken arten eller mängden 
narkotika i detta fall kunde medföra att brottet borde ses som grovt. Mäng-
den tabletter var förvisso relativt stor och det fanns inget som talade för att 
de förvärvats för eget missbruk. Trots detta fanns det inget i utredningen 
som talade för att förvärvet utgjort ett led i en vidare verksamhet och den 
hade inte varit mer omfattande än att den skötts av de i målet tilltalade. Vi-
dare skrev HovR att någon utredning angående narkotikans värde på mark-
naden inte fanns men att det fick antas vara ett betydande belopp. Därför 
fann HovR inte heller med hänsyn till övriga omständigheter skäl för att 
anse brottet som grovt. Trots att gärningen inte var av grov karaktär menade 
domstolen att straffvärdet fortfarande skulle vara högt och fastställde det till 
ett år och sex månaders fängelse. 
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5.6 Svea hovrätt, mål B 6727-11 
Målet gällde innehav i överlåtelsesyfte av 887 gram metamfetamin, en vari-
ant som i praxis jämställts med amfetamin.65 TR (efter NJA 2011 s. 357) 
bedömde straffvärdet, med hänsyn till mängden narkotika samt att det rörde 
flerfaldig brottslighet, till fyra års fängelse. 
 
Svea HovR fann att det med hänsyn till mängden måste vara fråga om be-
fattning med narkotika i överlåtelsesyfte. Brottet var att anse som grovt med 
tanke på amfetaminets relativa farlighet och den mängd det rörde sig om. 
Det ansågs även besvärande för den tilltalade att han under en fyramåna-
dersperiod mottagit sms som tyder på att han har haft narkotika för försälj-
ning. I samma riktning talade det faktum att det i den tilltalades lägenhet 
förvarades vågar och förpackningsmaterial. Det hade däremot inte före-
bringats någon bevisning om att mannens befattning skulle utgjort ett led i 
en organiserad narkotikahandel. Det fanns inte heller något i utredningen 
som klargjorde vilken roll mannen spelat i handeln med narkotikan. HovR 
fann därför, i jämförelse med NJA 2011 s. 357, att brottsligheten, förutom 
mängden, inte innefattade några kvalificerade inslag. Den samlade straff-
värdet ansågs vara tre års fängelse. 
 

5.7 Hovrätten för västra Sverige, mål B 
3718-11 

Åtalet gällde grovt narkotikabrott avseende 2 850 gram amfetamin. En per-
son åtalades för överlåtelsen och två andra för förvärvet som syftade till 
vidare överlåtelse. TR (efter NJA 2011 s. 357) ansåg att straffvärdet för de 
två förvärvarna var något lägre än det var för mannen som överlät amfeta-
minet, eftersom deras brottslighet var kopplad till deras missbruk och låg 
lägre ner i distributionskedjan. Överlåtaren dömdes till fem år och sex må-
naders fängelse och förvärvarna till fem år respektive fem år och fyra måna-
ders fängelse. 
 
HovR för Västra Sverige hänvisade till NJA 2011 s. 357 och de principer 
för straffvärdebedömningen som HD där uttalat. Domstolen anförde vidare 
att när det gällde straffvärdet för mannen som överlät narkotikan samt den 
ene av förvärvarna, så hade dessa hanterat en särskilt stor mängd narkotika 
av förhållandevis hög farlighetsgrad. Mängden narkotika i målet talade för 
att hanteringen utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfatt-
ning. Liksom TR menade HovR att överlåtarens brottslighet hade ett straff-
värde något högre än de övriga männens eftersom den låg längre från miss-
brukarledet. Straffvärdet för överlåtarens gärning uppgick enligt HovR till 
sex års fängelse. För den ene förvärvaren gjorde HovR bedömningen att 
hans samlade brottslighet hade ett straffvärde på sex års fängelse. Åtalet mot 
den tredje mannen angående det grova narkotikabrottet ogillades. 
                                                 
65 Borgeke, M., & Sterzel, G., 2009, s. 642. 
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5.8 Högsta domstolen, mål B 2613-11 
Den i målet relevanta brottsligheten gällde åtal om grovt narkotikabrott och 
grov narkotikasmuggling. En kvinna åtalades och dömdes i TR (innan NJA 
2011 s. 357) för innehav och förvärv av cirka 380 gram MDPV. TR fast-
ställde att MDPV skulle jämställas med ecstasy och att kvinnans brottslighet 
hade ett samlat straffvärde på åtta års fängelse. Den dömda kvinnan över-
klagade TR:s dom till Svea HovR och yrkade på strafflindring med hänsyn 
till att narkotikan hade låg renhetsgrad och att mängden inte kunde anses så 
hög som TR beräknat. HovR (innan NJA 2011 s. 357) ogillade den ena 
åtalspunkten gällande grovt narkotikabrott och fastställde även att mängden 
narkotika som kvinnan hanterat var något mindre än vad TR dömt över. 
MDPV jämställdes även i HovR med ecstasy och det samlade straffvärdet 
ansågs med hänsyn till att smugglingen skett systematiskt och delvis i över-
låtelsesyfte uppgå till sju års fängelse.  
 
HD påbörjade sin dom med att beskriva MDPV:s egenskaper som narkotika. 
MDPV är en så kallad syntetisk katinon, liksom bland annat mefedron. Det 
är en relativt ny drog på marknaden och dess verkningar har observerats 
under förhållandevis kort tid. Det ansågs oklart hur stor en missbruksdos ska 
beräknas vara, hovrätten gjorde bedömningen att den skulle vara 100 gram 
MDPV. Riksåklagaren sade sig acceptera 75 gram. Av utredningen i målet 
framgick att MDPV och mefedron uppvisade betydande likheter, såväl i 
kemisk struktur som i fråga om egenskaper, effekter, missbruk och giftighet. 
HD menade därför att MDPV och mefedron samt andra syntetiska katino-
ner, ska jämställas i farlighetshänseende. Med hänvisning till HD:s uttalan-
den i NJA 2011 s. 357 menade domstolen nu att MDPV inte skiljer sig från 
amfetamin i på något för straffvärdebedömningen avgörande sätt i fråga om 
generell farlighet. RÅ hade gjort gällande att brotten skulle ses som grova 
med hänsyn till att gärningarna utgjort ett led i en verksamhet som bedrevs 
systematiskt och i större omfattning. 
 
HD menade att rubriceringen grovt brott enligt förarbetena är avsedd främst 
för sådana allvarliga gärningar som ingår i organiserad brottslighet med in-
riktning på att i vinningssyfte sprida missbruk och utnyttja missbrukarnas 
beroende. Domstolen anförde att kvinnan i målet till viss del förvärvat nar-
kotikan för att tillgodose hennes pojkväns missbruk. Hon hade inget vinst-
syfte och hennes handlande hade inte präglats av någon hänsynslöshet. Brot-
ten var inte av sådan karaktär och avsåg inte heller sådana mängder att de 
var att bedöma som grova. Kvinnans brottslighet skulle därför bedömas som 
narkotikabrott och narkotikasmuggling av normalgraden.  
 
När det gällde straffvärdet skrev HD att vid brottslighet som inte är grov är 
arten och mängden narkotika viktiga faktorer för bedömningen. HD skrev 
vidare att vid dåvarande kunskapsstadium fick MDPV:s farlighet anses jäm-
ställt med amfetamins. Gällande mängdbedömningen menade domstolen att 
det föreföll vara så att MDPV skulle anses vara farligare än amfetamin med 
hänsyn till mängd, men att det rådde osäkerhet och att denna osäkerhet bor-
de räknas den tilltalade till godo. Utöver arten och mängden ska dock övriga 
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omständigheter också beaktas och detta gäller även för brott av normalgra-
den. Vidare konstaterade HD att de straffvärden som framgår av den av 
domstolarna ofta använda amfetamintabellen är för höga. En sänkning av de 
värdena framstod som en konsekvens av NJA 2011 s. 357 och innebär också 
en mer differentierad straffvärdebedömning. Med hänsyn till att brottslighe-
ten i målet var missbruksrelaterad bestämde HD slutligen straffvärdet för 
den samlade brottsligheten till ett års fängelse.66 
 

5.9 Svea hovrätt, mål B 5979-11 
Åtalet gällde grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling avseende 10 
kilo amfetamin. I TR (efter NJA 2011 s. 357) dömdes två av de tre tilltalade 
till nio års fängelse med beaktande av deras inblandning och mängden nar-
kotika. Den tredje tilltalade åtalades dessutom för andra brott och TR ansåg 
att straffvärdet för den samlade brottsligheten i det fallet låg på 12 års fäng-
else.  
 
Svea HovR konstaterade i straffvärdebedömningen att det i målet rörde sig 
om en särskilt stor mängd narkotika. Brottsligheten hade dessutom varit 
betydande, i viss mån organiserad och hade haft internationella inslag. Re-
dan de omständigheterna, menade HovR, medförde att straffvärdet var högt. 
Den ene mannen hade agerat huvudman i narkotikahanteringen och de två 
andra männen, varav den ene agerade kurir, hade en något mindre roll. 
Domstolen menade att med bakgrund av ovanstående resonemang så borde 
straffvärdet vara något lägre än det som TR funnit och bestämde att det för 
huvudmannen skulle vara åtta års fängelse, ett år lägre än i TR. För de två 
andra låg straffvärdet för det grova narkotikabrottet och den grova narkoti-
kasmugglingen på sju års fängelse. 
 

5.10 Göta hovrätt, mål B 2482-11 
Målet gällde grovt narkotikabrott avseende drygt två kilo amfetamin. TR 
skrev i sin straffvärdebedömning att straffvärdet utifrån ett rent mängdreso-
nemang låg på fem år och sex månaders fängelse. Den tilltalade mannen 
hävdade att straffvärdet var lägre än så med hänvisning till NJA 2011 s. 357. 
Åklagaren medgav att rena mängdresonemang kan vara missvisande men att 
missbruksdoserna för amfetamin är generöst tilltagna vad gäller gränsen för 
grovt narkotikabrott. TR delade åklagarens uppfattning och bestämde därför 
straffvärdet till fem år och sex månaders fängelse. 
 
Göta HovR skrev att det vid straffvärdets bedömning kan hämtas viss led-
ning från de tabeller som upprättats. Innehav i överlåtelsesyfte och den 
mängd narkotika som det gällde i målet gav enligt tabellen det straffvärde 
                                                 
66 För samma resonemang och bedömning, se dom B 2944-11, meddelad samma dag, där 
Högsta domstolen i mål gällande smuggling av cirka 350 gram MDPV och metylon ansåg 
det vara brott av normalgraden. 
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som TR bestämt. Med hänvisning till NJA 2011 s. 357 menade dock HovR 
att tabellerna endast fyller en begränsad funktion vid straffvärdebedömning-
en. I målet saknades det utredning om omständigheterna runt den tilltalades 
hantering av narkotikan. Det framgick dock inte att han hade haft någon 
framträdande roll. Vid en samlad bedömning av utredningen ansåg därför 
HovR att straffvärdet var något lägre än det TR bestämt och sänkte det till 
fyra år och sex månaders fängelse. 
 

5.11 Göta hovrätt, mål B 2403-11 
Åtalet gällde bland annat grovt narkotikabrott avseende cirka 2 800 gram 
amfetamin, 1 200 gram cannabisharts, 7 gram kokain m.m. Sammanlagt 
rörde det sig om drygt tre kilo narkotiska preparat. För en viss del av amfe-
taminet var renhetsgraden låg. TR (efter NJA 2011 s. 357) menade dock att 
detta inte skulle påverka straffvärdet nämnvärt. Straffvärdet för det övriga 
amfetaminet uppgick till över fem års fängelse. Eftersom den tilltalade 
dessutom stod åtalad för innehav av andra narkotiska preparat så bestämde 
TR slutligen straffvärdet till sex års fängelse. 
 
Göta HovR hänvisade till NJA 2011 s. 357 samt de uttalanden som HD gjort 
i mål B 2613-11 (se ovan) om att straffvärdena i tabellen för amfetamin 
måste anses vara för höga. Det saknades utredning i målet angående den 
tilltalades hantering av narkotikan men det hade inte påståtts att den utgjort 
ett led i en organiserad verksamhet. Mot bakgrund av den anträffade mäng-
den amfetamin samt att den tilltalade hade uppgivit att han inte själv miss-
brukade narkotika stod det dock klart att innehavet varit avsett för försälj-
ning. Vid en samlad bedömning menade HovR att straffvärdet var något 
lägre än det TR kommit fram till och sänkte det till fem års fängelse. 
 

5.12 Göta hovrätt, mål B 2570-11 
Åtalet gällde grovt narkotikabrott avseende cirka 2 900 gram amfetamin. TR 
(efter NJA 2011 s. 357) började med att konstatera att straffvärdet enligt de 
tabeller som finns i Borgeke & Sterzel ligger på sex års fängelse för tre kilo 
amfetamin. Domstolen anförde vidare att det inte framkommit att den tillta-
lade själv var missbrukare av narkotika. Hans hantering kunde därför endast 
förklaras som en önskan att skaffa sig ekonomisk vinning genom andras 
missbruk. Omständigheterna i övrigt tydde på att hanteringen ingick i en 
organiserad brottslig verksamhet. Vid de förhållandena ansåg TR inte att det 
fanns någon anledning att frångå det straffvärdet som framgick av tabeller-
na. Även om mängden amfetamin var något mindre än tre kilo ansågs 
straffvärdet uppgå till sex års fängelse med beaktande av att den tilltalade 
återfallit i allvarlig brottslighet. 
 
Göta HovR anslöt sig till samma straffvärdebedömning som den TR gjorde. 
Straffet fastställdes därför till sex års fängelse. 
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5.13 Högsta domstolen, mål B 2521-11 
Ett flertal personer åtalades för grovt narkotikabrott avseende de narkotiska 
preparaten MDPV och mefedron. Några av de tilltalade ansågs vara huvud-
män i en större verksamhet som gick ut på att sälja ovanstående preparat via 
Internet. TR (innan NJA 2011 s. 357) gjorde bedömningen att mefedron var 
att likställa med ecstasy i farlighetshänseende och att en missbruksdos mot-
svarar 75 milligram. Även MDPV jämfördes i TR:s dom med ecstasy och 
trots viss osäkerhet bedömdes missbruksdosen uppgå till 75 milligram. 
Sammanlagt i målet rörde det sig om knappt tre kilo av de två olika prepara-
ten. TR menade att brottsligheten med hänsyn till mängden och farligheten 
skulle anses vara grov. TR skrev vidare att det förvisso finns risker med att 
schablonmässigt utgå från tabeller vid straffvärdebedömningen men att om-
ständigheterna i fallet inte talade för att någon avvikelse från de straffvärden 
som tabellen redovisar borde göras. Istället skulle straffvärdet bestämmas 
utifrån den mängd narkotika som varje tilltalad bedömdes vara skyldig till 
hantering av. För huvudmannen i åtalet ansågs straffvärdet uppgå till 14 års 
fängelse. För de två tilltalade som i huvudsak ansvarade för försäljningen 
uppgick straffvärdet till 10 års fängelse vardera och för de tilltalade som 
förvarat narkotikan i deras hem till åtta års fängelse vardera.  
 
Svea HovR (innan NJA 2011 s. 357) skrev i sin bedömning att det vid må-
lets avgörande fanns en relativt stadgad praxis från hovrätterna angående 
farlighetsbedömningen av mefedron och MDPV och att dessa preparat skul-
le jämställas med ecstasy. HovR menade dock att missbrukdoserna för både 
mefedron och MDPV skulle motsvaras av 100 milligram narkotika. Denna 
skillnad i bedömningen gjorde att straffvärdena, baserade på ett mängdreso-
nemang, ansågs vara något lägre än de i TR. HovR fann, liksom TR, att 
straffvärdena skulle bestämmas utifrån den mängd som kunde tillskrivas 
varje tilltalad. Detta gällde dock inte för de tilltalade, vars brottslighet avsåg 
förmedling av kontakt mellan personer med avseende på narkotika. Straff-
värdet för huvudmannen bestämdes av HovR till 14 års fängelse, för de båda 
försäljarna till 10 år och för de tilltalade som förvarat narkotikan till sju års 
fängelse vardera. 
 
HD konstaterade att den centrala frågan var hur straffvärdet av de olika till-
talades delaktighet i narkotikahandeln skulle bedömas. Domstolen skrev 
vidare att den utgick från de slutsatser som framkommit i NJA 2011 s. 357 
och HD:s dom den 21 oktober i mål B 2613-11, d.v.s. att mefedron och 
MDPV inte skiljer sig från amfetamin på något för straffvärdebedömningen 
avgörande sätt i fråga om generell farlighet. Av betydelse vid rubriceringen 
av ett narkotikabrott och straffvärdebedömningen är inte bara arten och 
mängden narkotika. HD menade att i en organiserad narkotikahandel som i 
detta fall det särskilt skulle beaktas faktorer som hur omfattande och välor-
ganiserad verksamheten var, hur narkotikan hade marknadsförts och distri-
buerats samt hur länge verksamheten hade fortgått. Särskild tyngd borde 
läggas vid moment som måste betraktas som uttryck för hänsynslöshet i 
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någon mening. Ett sådant moment skulle kunna vara om narkotikan hade 
gjorts lättåtkomlig för unga missbrukare. 
 
Straffvärdet för var och en av dem som tagit del i verksamheten grundades 
på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydel-
se var främst graden av delaktighet i narkotikahanteringen och den ställning 
som den tilltalade hade intagit i organisationen liksom hur omfattande och 
varaktig delaktigheten hade varit. Att beakta var vidare den insikt som den 
tilltalade hade haft rörande narkotikahandelns organisation, storlek och in-
riktning samt hans eller hennes eget syfte med hanteringen. Även fördel-
ningen av brottslighetens ekonomiska utbyte skulle tillmätas betydelse. 
 
I målet rörde det sig om en i företagsliknande former och i vinningssyfte 
bedriven narkotikahandel, där mefedron och MDPV köptes från utlandet 
och bjöds ut till försäljning via Internet. Narkotikan marknadsfördes inte 
bara genom hemsidorna utan en av de tilltalade skickade även ett meddelan-
de om den nya hemsidan till 2 000 personer som var kunder på den gamla 
sidan. Narkotikahandeln pågick under januari-mars månad 2010 och upp-
hörde i och med att husrannsakan skedde hos några av de tilltalade. Hanter-
ingen omfattade omkring 1,5 kilo mefedron och 1,3 kilo MDPV. Verksam-
het gav mycket höga vinster. Genom att utbjudandet och försäljningen 
skedde via Internet gjordes narkotikan tillgänglig för och kunde spridas till 
en stor krets av okända köpare. Brottsligheten hade därmed varit ägnad att 
leda till en omfattande spridning av narkotika, framförallt till ungdomar. 
Verksamheten hade bedrivits av endast ett fåtal personer och åtalen gällde 
en förhållandevis kort tid. Fastän det hade varit fråga om en mycket allvarlig 
brottslighet utgjorde den inte en organiserad narkotikahandel av det grövsta 
slaget.  
 
När det gällde huvudmannen i målet konstaterade HD att hans enda avsikt 
hade varit att tjäna pengar. Han hade engagerat andra och överlåtit åt dem 
att fysiskt hantera narkotikan. Huvudmannen hade även bestämt vinstför-
delningen och själv tagit största vinsten. Sammantaget skulle brottsligheten 
rubriceras som grovt brott och den ansågs ha ett straffvärde på sju års fäng-
else, en minskning från HovR:s straffvärde på 14 års fängelse. För en av de 
tilltalade som skött hemsidan åt huvudmannen spelade det för straffvärdet 
ingen roll att han hade ett eget missbruk. Brottsligheten skedde i vinstsyfte 
och det samlade straffvärdet ansågs vara fyra års fängelse. För den andra 
tilltalade som hade en roll i försäljningen via hemsidorna menade HD att 
rollen i narkotikahanteringen hade varit underordnad. Ersättningen hade 
varit mycket begränsad och detta sammantaget gjorde att straffvärdet låg på 
tre års fängelse. För de två män som förvarat narkotikan bestämde HD 
straffvärdena till två år, respektive ett års fängelse. 
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6 Analys 
I följande avsnitt kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras utifrån 
den analys som tidigare gjorts av NJA 2011 s. 357 samt den ovanstående 
rättsfallsstudien. Jag har valt att dela upp den första delen av analysen ut-
ifrån tre avsnitt; farlighet, tabellernas tillförlitlighet och faktorer vid sidan av 
art och mängd. Därefter kommer uppsatsen som helhet diskuteras ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv och avslutningsvis kommer jag blicka framåt och 
diskutera en potentiell utveckling på området. 
 

6.1 Farlighetsbedömning 
Som ovan visats är en av de tre faktorerna som domstolarna tar hänsyn till 
vid straffvärdebedömningen i narkotikamål hur farlig narkotikan kan anses 
vara. Att farligheten påverkar straffvärdet är rimligt eftersom skadeverk-
ningarna av de olika preparaten skiljer sig åt. I NJA 2011 s. 357 skrev HD 
att det rör sig om en relativ farlighetsbedömning och att det är vanskligt att 
fastslå några generella slutsatser om ett preparats farlighet. Av HD:s tidigare 
avgöranden framgår att amfetamin ska ses som något mindre farlig än ecsta-
sy. Den bedömningen av preparatens farlighet är inte självklar. HD tar själ-
va upp i domen att det finns forskning från Storbritannien som undersöker 
farligheten av olika narkotiska preparat. I studien presenteras amfetamin 
som en farligare narkotika än ecstasy och mefedron hamnar mittemellan. 
HD menade att den forskningen inte skulle påverka bedömningen i NJA 
2011 s. 357 men den belyser samtidigt ett av de större problemen med far-
lighetsbedömningen i min mening. Att göra en farlighetsbedömning av ett 
preparat är uppenbarligen ingen exakt vetenskap utan resultatet påverkas av 
vad det är som undersöks. Är det de individuella fysiska skadorna eller är 
det den samhälleliga kostnaden av preparatets användning? Just eftersom 
bedömningen kan skilja sig åt är det särskilt viktigt att vara mycket försiktig 
vid fastställandet av ett preparats farlighet. I rättsfallsstudien konstateras 
generellt endast att narkotikan i målet har haft ”förhållandevis hög farlig-
hetsgrad” (B 3718-11) eller att amfetamins ”relativa farlighet” (B 6727-11) 
gör brottet grovt.  
 
Vad gäller de mer etablerade narkotiska preparaten som amfetamin och ecs-
tasy framstår det alltså som om underrätterna inte gör någon egen bedöm-
ning av farligheten, utan det får anses vara allmänt känt av domstolen. Att 
parterna inte ska behöva föra bevisning om ett narkotiskt preparats farlighet 
inför varje ny förhandling är positivt. Risken finns dock att synen på ett pre-
parat blir alltför stagnerad och att detta medför att de relativa farlighetsbe-
dömningar som HD gjort inte förändras i takt med att forskningen gör det. 
 
När det gäller farlighetsbedömningar av nya narkotiska preparat är proble-
matiken större. Detta framgår tydligt av NJA 2011 s. 357 och de bedöm-
ningar som gjordes i underrätterna. Både TR och HovR hänvisade till tidiga-
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re praxis vid sina bedömningar vilket talar för att de eftersträvat en så enhet-
lig rättstillämpning som möjligt. I det sista målet i rättsfallsstudien (B 2521-
11), som slutligen avgjordes i HD den 6:e december 2011, skrev HovR i sin 
bedömning att det fanns en relativt stadgad praxis från hovrätterna angående 
farlighetsbedömningen av mefedron och MDPV och att dessa preparat skul-
le jämställas med ecstasy. Att en sådan praxis hinner utvecklas innan HD 
väljer att meddela prövningstillstånd är i min mening olyckligt. Trots att HD 
nu har meddelat hur bedömningen av mefedron och MDPV ska göras kvar-
står dock det faktum att nya narkotiska preparat relativt ofta dyker upp på 
marknaden. Hur ska rättstillämparna hantera dem? Är det först när flera mål 
har avgjorts i underrätterna och bedömningarna spretar som HD ska sätta 
ner foten? Jag finner det önskvärt att HD så fort som möjligt meddelar 
prövningstillstånd för mål där nya narkotiska preparat berörs för att klargöra 
hur farlighetsbedömningen ska göras.  
 
I Sjöstrands artikel konstateras att farlighetsbedömningen får stora konse-
kvenser i det enskilda fallet. Att det är en korrekt analys visar både NJA 
2011 s. 357 samt efterföljande domar i underrätterna. Trots denna problema-
tik med att använda ett farlighetskriterium som en faktor vid straffvärdebe-
dömningen anser jag ändå att det är nödvändigt. Om farlighetsbedömning-
arna görs och används med försiktighet fungerar de som bra instrument för 
domstolarnas rättstillämpningar i narkotikamål. 
 

6.2 Tabellernas tillförlitlighet 
När tabeller upprättades för straffvärdebedömningen i narkotikamål var ett 
uttalat syfte att uppnå en enhetligare rättstillämpning. Detta syfte är efter-
strävansvärt och måste ses som ett självklart mål i en rättsstat. Som under-
sökningen ovan har visat finns det dock betänkligheter kring användningen 
av tabellerna. För att tabellerna över huvud taget ska kunna uppfylla sitt 
syfte är det en förutsättning att innehållet i dem är korrekt. 
 
I NJA 2011 s. 357 skrev HD att tabellerna är värdefulla, särskilt i de fall då 
det inte rör sig om grov brottslighet. Uttalandet visar tydligt att prejudikatet 
inte gör tabellerna obsoleta utan snarare syftar till att förändra tillämpningen 
av dem samt i vissa delar, innehållet. Även när det gäller den grova brotts-
ligheten ska tabellerna fylla en funktion men denna ska enligt domstolen 
vara begränsad och mängden narkotika ska i de fallen främst visa på om 
hanteringen utgjort ett led i en yrkesmässig verksamhet. HD belyste i NJA 
2011 s. 357 framförallt ett antal problemområden vad gäller tabellerna så 
som de ser ut idag. Det ena är att tabellerna innehåller en viss osäkerhet ef-
tersom de grundar sig på en beräkning av missbruksdoser. Enligt HD råder 
det delade meningar om hur stor denna dos ska vara beroende på vilken 
sorts narkotika det rör sig om. Dessutom anges missbruksdoserna i interval-
ler, vilket gör att de inte alltid lämpar sig som jämförelseenhet. Ett annat 
problem som lyftes fram i domen var att tabellerna ger missvisande resultat 
angående dess farlighet beroende på hur beräkningen görs. Hittills har grän-
sen för grovt brott gällande ecstasy gått vid 200 missbruksdoser och för am-
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fetamin vid 1 000 – 5 000 missbruksdoser beroende på om man räknar lågt 
eller högt. Dessa skillnader i tabellerna var enligt HD anmärkningsvärda och 
inte heller förenliga med de generella farlighetsbedömningar som tidigare 
hade fastslagits. HD gick ett steg längre i mål B 2613-11 där domstolen ytt-
rade att de straffvärden som framgår av tabellen för amfetamin anses vara 
för höga. Genom att sänka de värdena skulle en mer differentierad straffvär-
debedömning kunna göras. 
 
Vilken genomslagskraft har HD:s kommentarer om tabellerna fått i under-
rätterna? Jag menar att de uttalanden som HD gjorde i NJA 2011 s. 357 har 
fått stor betydelse för straffvärdebedömningarna i narkotikamålen. I flera 
mål i rättsfallsstudien (t.ex. B 559-11 och 6727-11) uttalar hovrätterna att 
mängden narkotika i målen ger anledningen att anta att befattningen har 
utgjort en del i en organiserad verksamhet. Svea HovR uttalade i de två må-
len ovan att det med hänsyn till mängden måste ses som befattning med 
narkotika i överlåtelsesyfte. Dessa uttalanden ligger i linje med de resone-
mang som HD förde om tabellernas betydelse vid grova narkotikabrott. I 
mål B 2482-11 skrev Göta HovR att ”viss ledning” kan hämtas från tabel-
lerna och att TR i sin bedömning utgått från dessa. Göta HovR menade dock 
att tabellerna med hänsyn till NJA 2011 s. 357 fått en begränsad betydelse 
och gjorde därför en bedömning av övriga omständigheter i målet. 
 
I två av målen (B 2079-11 och B 1638-11) i rättsfallsstudien har hovrätterna 
helt valt att bortse från den gräns för grovt brott som hittills framgått av ta-
bellerna. Båda målen har gällt ecstasy eller ett därmed likställt preparat. I B 
1638-11 gjorde Göta HovR bedömningen att gränsen för grovt brott vad 
gäller ecstasy borde gå vid 1 000 tabletter istället för den nu vedertagna 
gränsen på 200 tabletter.  HovR tog i målet hänsyn till både osäkerheten vad 
gäller omräkningen av missbruksdoser samt att själva tabellens innehåll kan 
kritiseras. Det är en markant höjning av gränsen för grovt brott som Göta 
HovR gjort i målet. Förvisso har HD uttalat att tabellerna ska användas med 
försiktighet men frågan är om HovR har fog för sin höjning. Målet är över-
klagat och RÅ menade att höjningen i målet var alltför kraftig och långt 
ifrån förenlig med NJA 2004 s. 354 (se ovan). Göta HovR:s dom visar på att 
följden av de uttalanden som gjordes i NJA 2011 s. 357 fortfarande är oklar 
och det ska därför i min mening bli intressant att se hur HD bedömer målet 
nu efter det att prövningstillstånd har meddelats. I det andra målet, B 2079-
11, skrev Hovrätten över Skåne och Blekinge att ifrågasättandet av tabellen 
för ecstasy var så kraftigt i NJA 2011 s. 357 att detta borde få genomslag i 
bedömningen. HovR uttalade sig inte om var gränsen för grovt brott numera 
bör anses gå men konstaterade enbart att den i vart fall klart borde överstiga 
200 tabletter. De två fallen är de enda i studien som rör ecstasy eller därmed 
jämställt preparat och det är därför svårt att uttala sig om hovrätternas be-
dömningar visar på en genomgående förändrad syn av tabellen för ecstasy i 
underrätterna. Tydligt är i alla fall att hovrätterna väl beaktat de uttalanden 
som HD gjort och därefter själva valt att sätta gränsen högre än vad den nu-
varande är. 
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Rättsfallsstudien visar på vilken osäkerhet som för närvarande råder kring 
tabellerna och dess användningsområde. I mål B 2613-11 yttrade HD som 
ovan nämnts att straffvärdena i tabellen för amfetamin får anses vara för 
höga. I mål B 2482-11 menade åklagaren vid TR att tabellerna i och för sig 
kan vara missvisande men att gränsen för grovt brott för amfetamin är gene-
röst tilltagen. Detta belyser hur olika synen på tabellerna kan vara inom 
rättsväsendet och i min mening kommer osäkerhet kring tabellernas tillför-
litlighet att råda tills HD har avgjort ett flertal narkotikamål till. Fram till 
dess att en genomgång av alla tabellerna har gjorts bör dessa, som HD också 
uttryckte, därför användas med försiktighet. 
 
Att använda tabellerna med försiktighet, båda vad avser art och mängd, har 
betonats i både NJA 2011 s. 357 och i analysen ovan. Främst gäller detta för 
tabellerna som avser ecstasy och amfetamin eftersom det är dessa som HD 
hittills har kritiserat. Försiktighet bör i min mening tolkas som att det kan 
vara lämpligt att låta tabellerna fungera som en utgångspunkt vid bedöm-
ningen men att det är av vikt att lyfta fram andra omständigheter som kan 
vara avgörande för straffvärdet. Det är en tolkning som stämmer överens 
med den Ulväng yttrade i avsnitt 2.4, att användningen av tabellerna kan 
utgöra en god början men ett dåligt slut. Att använda tabellerna med en viss 
försiktighet när det gäller den grova brottsligheten känns också rimligt med 
hänsyn till de problem som finns med att ange stora mängder narkotika i 
dem. Tabellerna är uppbyggda med en kontinuerligt växande skala där det 
görs grova indelningar för mängden, i vart fall i den övre delen av tabellen. 
Det verkar som om tabellerna helt enkelt lämpar sig bäst för mindre mäng-
der narkotika. Vilka omständigheter som istället bör utgöra en viktigare del 
av bedömningen vid den grova narkotikabrottsligheten behandlas i avsnittet 
nedan. 
 

6.3 Faktorer vid sidan av art och mängd 
Som undersökningen visat har straffvärdebedömningen i narkotikamål hit-
tills främst bestått av ett beaktande av två faktorer, arten och mängden. Re-
dan i förarbetena från 1980-talet betonades det att det var av vikt för en dif-
ferentierad praxis att även beakta andra omständigheter och det var också 
därför lagstiftarna införde hänsynslöshetsrekvisitet i 3 § NSL. Ett av HD:s 
viktigare yttranden var att tabellerna skulle få en begränsad betydelse vid  
den grova brottsligheten. Vad innebär det för framtida straffvärdebedöm-
ningar? Vilka faktorer ska istället beaktas? HD hänvisade i NJA 2011 s. 357 
till de uttalanden som gjordes i förarbetena där det lyftes fram att en avväg-
ning av samtliga omständigheter bör ligga till grund för straffvärdebedöm-
ningen.  
 
Den omständigheten som lyfts fram i NJA 2011 s. 357 som är av störst be-
tydelse för straffvärdebedömningen är i huvudsak huruvida befattningen 
med narkotika kan knytas till en organiserad verksamhet eller ej. För att 
avgöra om det rör sig om en organiserad verksamhet ska domstolarna till 
exempel beakta huruvida narkotikahanteringen syftat till handel och om 
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handeln drivits av ett vinstintresse. Om brottsligheten främst berott på gär-
ningsmannens eget missbruk är detta något som kan tyda på att den inte 
utgjort ett led i en organiserad verksamhet. HD uttryckte även att verksam-
hetsgraden kunde variera och att de allra allvarligaste brotten är de som kan 
knytas till en större organiserad och ofta internationell narkotikahandel. Vi-
dare verkar det som om HD menade att kundkretsen även ska beaktas vid 
straffvärdebedömningen. I NJA 2011 s. 357 skrev domstolen att de tilltala-
des försäljning främst hade varit begränsad till vänner och bekanta, något 
som skulle göra brottsligheten mindre allvarlig. Slutligen är tidsaspekten 
något som domstolen ska ta hänsyn till vid bedömningen, d.v.s. huruvida 
hanteringen av narkotika har pågått under en längre tidsperiod eller enbart 
ett kortare tag.  
 
I samband med lagändringen i NSL 1981 uttalades i förarbetena att det hade 
uttryckts kritik mot att mängden narkotika inte längre skulle beaktas som 
den viktigaste faktorn. Det skrevs i förarbetena att en invändning som hade 
riktats mot förslaget var att rättstillämparna då förlorade en objektiv 
omständighet att fästa vikt vid för bedömningen. Det var en legitim invänd-
ning som gjordes då och den är lika relevant idag. Att bevisa hur stor mängd 
narkotika någon har befattat sig med är inte särskilt svårt, däremot kan det 
vara svårt att bevisa kvalitativa kriterier som hänsynslöst utnyttjande, eget 
beroende eller vinningssyfte.67 Domstolarna måste fortfarande eftersträva så 
stor enhetlighet i praxisen som möjligt även om det nu är andra omständig-
heter som ska beaktas. 
 
Hur bedöms då dessa övriga omständigheter i de fall som undersökts i rätts-
fallsstudien? Det är tydligt att underrätterna fäst stor vikt vid HD:s uttalan-
den om att straffvärdebedömningen bör grundas i en avvägning av samtliga 
omständigheter i målet. I mål B 2079-11 skrev Hovrätten över Skåne och 
Blekinge att mängden narkotika i målet förvisso var relativt stor och att det 
inte fanns något som talade för att den förvärvats för eget missbruk. Det 
fanns dock inget i utredningen som tydde på att hanteringen utgjorde ett led 
i en vidare verksamhet och den hade inte varit mer omfattande än att den 
skötts av de i målet tilltalade. Samma resonemang fördes i mål B 6727-11 
av Svea HovR. Domstolen skrev att den tilltalade i målet hanterat narkoti-
kan i syfte att överlåta denna men att det inte fanns någon bevisning som 
tydde på att befattningen skulle utgjort ett led i en organiserad verksamhet. 
Med beaktande av att det därför inte fanns några kvalificerande inslag i 
brottsligheten sänkte Svea HovR straffvärdet. Målen visar att det krävs ut-
redning om brottsligheten för att denna ska kunna anses ha utgjort en del i 
en organiserad verksamhet. Framställs inte någon sådan utredning verkar det 
som om domstolarna väljer att beakta det vid straffvärdebedömningen ge-
nom att mildra straffvärdet. I ett av målen i undersökningen, B 5979-11, 
ansåg domstolen att brottsligheten utgjorde ett led i en organiserad verk-
samhet och att den dessutom hade ”internationella inslag”. Detta sammanta-
get med den stora mängden narkotika gjorde att de övre delarna av straffska-
lan skulle användas. I övrigt visar rättsfallsstudien på att domstolarna inte 

                                                 
67 Prop.1980/81:76, s. 205. 
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ansett att den brottslighet som målen har rört har varit av sådant slag att den 
ska betraktas som den allra allvarligaste narkotikabrottsligheten. 
 
I B 1638-11 skrev Göta HovR att den tilltalade haft en underordnad funk-
tion vid narkotikahanteringen och att det skulle ha en mildrande inverkan på 
straffvärdebedömningen. Detta trots att domstolen även konstaterade att 
försäljningen skett via Internet och att det därmed fanns stor risk för sprid-
ning. Försäljning via Internet gällde också mål B 2521-11 som avgjordes av 
HD. I det målet skrev domstolen att sådana moment som kan anses utgöra 
uttryck för hänsynslöshet bör beaktas främst. HD skrev även att av betydel-
se för straffvärdet var den delaktighet som den tilltalade kunde anses ha haft 
i narkotikahanteringen. Det faktum att försäljningen skedde via Internet 
medförde enligt HD att narkotikan kunde spridas till en stor krets av okända 
köpare, däribland ungdomar. Verksamheten hade gett de tilltalade mycket 
stora vinster men hade bedrivits under en förhållandevis kort tid. Trots att 
det rörde sig om en mycket allvarlig brottslighet ansåg HD att den inte ut-
gjorde en organiserad narkotikahandel av det grövsta slaget. Målen visar att 
försäljning som sker via Internet inte nödvändigtvis ska betraktas som för-
säljning av det grövsta slaget, trots att det innebär en risk att den riktar sig 
till ungdomar. Frågan är om detta resonemang ligger i linje med de uttalan-
den som gjorts i förarbetena angående hänsynslöshetsrekvisitet i 3 § NSL. I 
propositionen skrev man att det skulle ses som särskilt hänsynslöst att över-
låta narkotika till skolelever eller annan ungdom.68 Förvisso ska det hållas i 
åtanke att försäljningen endast pågick under en kortare tidsperiod, i B 2521-
11 rörde det sig om cirka tre månader. Men med hänsyn till vår tids teknik-
utveckling får man hålla det troligt att narkotikaförsäljning som riktar sig till 
ungdomar främst sker via Internet och inte på skol- eller fritidsgårdar. Dess-
utom så innebär försäljning via Internet ett inslag av anonymitet vilket för-
svårar upptäckten av brottsligheten, något som i min mening borde ses som 
ytterligare försvårande. Det är uppenbart att HD har annan brottslighet i 
åtanke som de menar ska utgöra det allra allvarligaste slaget, frågan är bara 
hur denna brottslighet ska se ut? Det är än så länge oklart, men rättsfallsstu-
dien tyder på att det krävs en brottslighet med internationella inslag i ett 
större kriminellt nätverk. 
 
Vid en genomgång av samtliga fall i rättsfallsstudien står det klart att NJA 
2011 s. 357 fått stort genomslag för straffvärdebedömningen. Eftersom 
domstolarna motiverar straffvärdena med olika uttryck är det svårt att uttala 
sig mer än generellt om vilka omständigheter som numera ska ligga till 
grund för bedömningen. Klart är i alla fall att andra omständigheter än art 
och mängd faktiskt beaktas. Genom uttryck som att brottsligheten låg ”lägre 
ner i distributionskedjan” (B 3718-11) eller att brottsligheten mot bakgrund 
av att ”den tilltalade hade uppgivit att han själv inte missbrukade” måste 
avsett försäljning har domstolarna menat att brottsligheten inte kunde anses 
utgöra ett led i en organiserad verksamhet. 
 

                                                 
68 Prop.1980/81:76, s. 205. 
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Vidare är det tydligt att domstolarna har varit restriktiva i sina bedömningar 
av brottslighetens organisationsgrad då utredning om detta saknats, vilket 
har medfört att de övre delarna av straffskalan knappt har tillämpats. Detta 
tydliggörs främst genom att domstolarna i alla målen utom två (B 3718-11 
och 2570-11) har valt att sänka straffvärdena. I många av målen har sänk-
ningarna av straffvärdet varit relativt stora vilket återknyter till uttalandet av 
Petter Asp i början av uppsatsen, där han förutspådde att NJA 2011 s. 357 
skulle få betydelse på just strafftiderna. 
 

6.4 Rättssäkerhetsperspektiv på 
straffvärdebedömningen  

Hur kan man tolka de konsekvenser som NJA 2011 s. 357 får för rättssäker-
heten för den enskilde? Aleksander Peczenik menar att rättsäkerhet ska för-
stås som förutsebarhet. Rättsäkerhet innefattar också ett skydd för medbor-
garna från ett godtyckligt maktutövande från statens sida och innebär där-
med att en grundförutsättning är att lika fall ska bedömas lika och olika fall 
ska bedömas olika. Det som kan sägas om straffvärdebedömningen i narko-
tikamål så som den såg ut innan NJA 2011 s. 357 är att den ledde till mycket 
förutsebara resultat. De tabeller som upprättats syftade till att öka enhetlig-
heten vilket ur en rättssäkerhetssynpunkt är ett fullt godtagbart mål. Vad 
tabellerna innebär är en möjlighet för domstolarna att säkerställa, i den mån 
det går, att de bedömer jämförbara fall i enlighet med tidigare praxis. Pro-
blemet med den tidigare ordningen var att praxisen i narkotikamål blev allt-
för likriktad. I min mening uttryckte Ulväng det lämpligt när han skrev att 
enhetlighet på ett område inte betyder likformighet; lika för lika betyder inte 
lika för alla. För att straffvärdebedömningen i narkotikamål ska kunna anses 
rättssäker måste den alltså utöver att vara förutsebar, även innefatta en möj-
lighet för en differentierad bedömning, något som hittills i mångt har sak-
nats. 
 
Innebär då NJA 2011 s. 357 och den efterföljande utvecklingen att vi går 
mot en rättssäkrare bedömning i narkotikamålen? Jag är inte säker på det. 
Den första invändningen mot att nuvarande ordning är tillräckligt rättssäker 
är osäkerheten kring ett preparats farlighet (se ovan). Precis som Sjöstrand 
uttryckte i sin artikel så kan osäkerheten i farlighetsbedömningen medföra 
mycket olika resultat för enskilda. Att så också blev fallet visades mycket 
tydligt i underrätternas bedömningar i NJA 2011 s. 357. Ett system där 
samma brottslighet i en instans kan ge sex års fängelse, för att i nästa ge 14 
års fängelse, måste anses brista i förutsebarheten. Frågan är dock om det kan 
finnas ett lämpligare sätt att göra bedömningen på? I min mening måste far-
ligheten i de olika narkotiska preparatens även fortsättningsvis påverka be-
dömningen. Däremot är det som jag ovan nämnt lämpligt om HD så fort 
som möjligt meddelar prövningstillstånd för sådana nya preparat där osä-
kerhet råder kring farligheten. Gör HD det så minskar risken för att bedöm-
ningarna i underrätterna ska hinna spreta åt alltför olika håll, något som får 
stora konsekvenser för de enskilda som står åtalade. 
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När det gäller användningen av tabellerna så borde utvecklingen efter NJA 
2011 s. 357 bidra till att de inte får en lika avgörande betydelse för straff-
värdebedömningen. Det är positivt eftersom det kan leda till en mer diffe-
rentierad bedömning. Fram till dess att de skevheter som har uppmärksam-
mats har hunnit rättas till är det dock som ovan noterats viktigt att iaktta 
försiktighet vid tillämpningen av tabellerna. Hur försiktiga domstolarna bör 
vara är dock svårt att uttala sig om. I rättsfallsstudien ovan visas att vissa 
domstolar har valt att bortse helt från de värden som presenteras i tabellerna 
medan andra utgår från desamma men därefter väljer att även beakta andra 
omständigheter. Att tillämpningen (eller icke-tillämpningen) är så olika är ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv inte lämpligt. Det innebär svårigheter för tillta-
lade att förutse vilket straff som deras brottslighet kommer att kunna medfö-
ra. 
 
HD uttalade i NJA 2011 s. 357 att de övre delarna av straffskalan ska vara 
förbehållna den allra grövsta brottsligheten. Det är ett uttalande som leder 
till att rättssäkerheten förhoppningsvis kommer att öka. Anledningen till 
detta är att narkotikapåföljder inte enbart bör jämföras inom gruppen för 
narkotikabrottslighet utan även måste jämföras med andra brott. Som inled-
ningsvis nämndes i uppsatsen så ska straffet för ett brott stå i proportion till 
brottets svårhet och om det gör det så uppfattas det som ett rättvist straff. 
Hittills har rättsväsendet haft en mycket sträng syn på narkotikabrottslighe-
ten och dömt ut förhållandevis långa fängelsestraff i jämförelse med andra 
likvärdiga brott. Om NJA 2011 s. 357 medför att spridningen över straffska-
lan inte skiljer sig fullt så mycket mellan narkotikabrott och övriga brott 
innebär det att narkotikabrottsligheten inte längre sticker ut som en avvikel-
se i det svenska straffrättssystemet. 
 
Om effekten av NJA 2011 s. 357 blir att faktorer vid sidan av arten och 
mängden ska få ökad betydelse så ställer detta krav på rättstillämparna för 
att bedöma dessa så enhetligt som möjligt. Risken finns att förutsebarheten 
minskar då domstolarna har nya omständigheter att beakta. Det verkar dock 
som om HD, genom att ha meddelat prövningstillstånd för ett flertal narko-
tikamål under hösten 2011, försöker tillgodose detta krav och tydliggöra hur 
omständigheterna ska beaktas.  
 
För den enskilde är det ändå så att strafftiden är den viktigaste följden av en 
rättegång. NJA 2011 s. 357 verkar ha inneburit en stor förändring för dessa, 
i en mildrande riktning. Vad innebär detta för de människor som dömdes för 
grova narkotikabrott innan juni 2011? För dem verkar det vara så att de har 
haft oturen att hamna på fel sida av en praxisändring som troligtvis hade 
sänkt deras straff rejält. Att så sker är mycket olyckligt ur en rättssäkerhets-
synpunkt men ofrånkomligt då HD ändrar tidigare praxis. Det som är önsk-
värt nu är att HD förtydligar vad det är som gäller och att narkotikapraxisen 
stabiliseras för att utifrån detta kunna nå en ny men fortfarande så enhetlig 
straffvärdebedömning som möjligt. Görs detta så möter den nya ordningen 
kraven på rättssäkerhet bättre än tidigare. 
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6.5 En avslutande reflektion 
Inledningsvis i uppsatsen nämndes att det har varit ett uttalat syfte från den 
svenska staten att försöka skapa ett narkotikafritt samhälle. I enlighet med 
detta har synen på narkotikabrotten också varit mycket sträng från rättssam-
hällets sida. Frågan som kan ställas nu är om NJA 2011 s. 357 och underrät-
ternas efterföljande domar tyder på att rättsväsendets syn håller på att för-
ändras. Ska straffrättssystemet se mer liberalt på narkotikabrott i framtiden? 
Jag tror att det är en för långtgående slutsats. Istället tror jag att domen ska 
ses som en följd av den narkotikapolitiska syn som råder för tillfället. Från 
att kriminalpolitiken under slutet av 1980-talet inriktats mot missbrukaren 
och åtgärder mot dennes kriminalitet så svängde pendeln i mitten av 1990-
talet som en anpassning till EU-politiken. Det verkar som om de kriminal-
politiska åtgärderna numera riktas mot den illegala narkotikahandeln och att 
det är den som rättsväsendet ska se allvarligast på. Något tydligt uppbrott 
med den tidigare ordningen har dock inte gjorts och det får fortfarande anses 
vara ett statligt mål att uppnå ett narkotikafritt samhälle.69 Men med beak-
tande av detta framstår det som om NJA 2011 s. 357, där man konstaterade 
att de övre delarna av straffskalan skulle vara förbehållna den allvarligaste 
internationella narkotikahandeln, är en anpassning till nuvarande politiska 
synsätt på narkotikabrottsligheten. Om denna anpassning kommer att kvar-
stå är svårt att uttala sig, frågan är kanske inte om synen på narkotikabrott 
kommer förändras igen, utan när. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Victor, D., 2007, s. 414 f. 
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Bilaga  – tabell över 
rättsfallsstudie 

 
Mål 

Narkotika Mängd TR HovR HD Straffvärdebedömning i sista instans 

B 4570-11 MDPV C:a 240 g 5,5 år 1 år  *MDPV jämställt med mefedron  
*mefedron jämställt med amfetamin 
*inga försvårande omst. i befattningen 

B 1638-11 MDMA C:a 350 g 7 år 3 år PT meddelat *nuvarande tabeller för ecstasy felaktiga 
*oklarheter ang. missbruksdoser 
*underordnad funktion  

B 559-11 Amfetamin C:a 990 g 5 år (2) 
3,5 år (1) 

4 år (2)  *mängd och utredning → narkotikahandel avsedd 
att ge hög vinst 
*ingen betydelse att visst samband m eget miss-
bruk 
*straffskärpande att hög renhetsgrad 
*ingen org. narkotikahandel 

B 6426-11 Amfetamin C:a 600 g 3,5 år 3 år PT meddelat *mildare bedömn. m hänvisning till NJA 2011 s. 
357 
*inte obetydlig mängd amfetamin 

B 2079-11 2 C-B C:a 1 000 
tabl 

2,5 år 1,5 år  *nuvarande tabeller för ecstasy felaktiga 
*varken art eller mängd gjorde brottet grovt 
*inget som talade för eget missbruk 
*ingen vidare verksamhet än de TT:s befattning 

B 6727-11 Amfetamin C:a 900 g 4 år 3 år  *mängd → narkotikahandel 
*inte del i org. narkotikahandel 

B 3718-11 Amfetamin C:a 2 850 g 5,5 år (1) 
5 år 4 mån (2) 

6 år (2)  *särskilt stor mängd narkotika 
*mängd → narkotikahandel av större omfattning 
*bedömning olika beroende på vilken roll i hanter-
ingen 

B 2613-11 MDPV  C:a 380 g 8 år 7 år 1 år *MDPV jämställt m mefedron och amfetamin 
*tabeller felaktiga för amfetamin 
*ingen org. brottslighet 
*brottslighet kopplad till eget missbruk 
*inget vinstsyfte 
*ovanstående anledningar → ej grovt brott 

B 5979-11 Amfetamin  C:a 10 000 g 9 år (2) 
12 år (1) 

8 år (1) 
7 år (2) 

 *särskilt stor mängd narkotika 
*i viss mån organiserad med internationella inslag 
*bedömning olika beroende på vilken roll i hanter-
ingen 

B 2482-11 Amfetamin C:a 2 000 g 5,5 år 4,5 år  *tabeller fyller begränsad funktion 
*ingen utredning om roll i hantering 

B 2403-11 Amfetamin  C:a 2 800 g 6 år 5 år  *tabeller felaktiga för amfetamin 
*ingen utredning om roll i hantering 
*ingen org. verksamhet, dock försäljningssyfte 

B 2570-11 Amfetamin C:a 2 900 g 6 år 6 år  *brottslighet ej kopplad till eget missbruk 
*vinstsyfte 
*org. verksamhet 

B 2521-11 MDPV och 
mefedron 

C:a 2 800 g 14 år (1) 
10 år (2) 
8 år (2) 

14 år (1) 
10 år (2) 
7 år ( 2) 

7 år (1) 
4 & 3 år (2) 
2 & 1 år (2) 
 

*rollen i hanteringen avgörande för bedömn. 
*org. narkotikahandel via Internet 
*fåtal personer & förhållandevis kort tid 
*vinstsyfte  
*trots mkt allvarlig brottslighet, ej sådan att den 
utgjort det grövsta slaget 
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