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Summary 

This thesis describes the development that has taken place in Swedish law 

regarding the classification of a crime and the assessment of penal value, 

concerning grave narcotic crime. In connection with this the consequences 

of the Supreme Court’s ruling NJA 2011 s. 357 and the new crime 

classification “exceptionally grave narcotic crime” will be analysed. 

 

Despite that the classification of the crime and the assessment of penal value 

regarding grave narcotic crime shall be based on more circumstances than 

the type and amount of narcotics, the established practice until 2011 has 

been that the type and amount of narcotics was the only circumstance 

considered. These were based on guidelines found in charts. In the ruling 

NJA 2011 s. 357 and in a number of subsequent prejudicial judgements, the 

Supreme Court laid the foundation for a change in case law. The Supreme 

Court questioned the classification and the assessment of penal value 

concerning grave narcotic crime based on only the type and amount of 

narcotics. A consequence of this change in case law was that all relevant 

circumstances should have a significant impact both on the classification of 

the crime and the assessment of penal value concerning grave narcotic 

crimes. The change in case law made the penalties lower for grave narcotic 

crime. This development got the legislator to react and during 2016 the 

legislator introduced a new crime classification, exceptionally grave 

narcotic offence. The purpose of the introduction of the new classification, 

exceptionally grave narcotic crime, was to once again raise the penalty for 

especially large amounts of narcotics.  

 

The conclusion of the thesis of the latest development is that the amount of 

narcotics once again has gained more impact on the classification of the 

crime and the assessment of penal value, regarding grave narcotic crime. 

However not the significant impact the legislator intended when they 

introduced the new classification “exceptionally grave narcotic crime”.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats belyser den utveckling som skett i svensk rätt av 

gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott. I 

samband därmed analyseras de konsekvenser som NJA 2011 s. 357 

(Mefedrondomen) och den nya brottsrubriceringen synnerligen grovt 

narkotikabrott fått.  

 

Trots att både gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott ska utgå från fler omständigheter än sort och mängd 

narkotika har i rättstillämpningen fram till 2011, nästintill endast beaktats 

sort och mängd av narkotika utifrån de riktlinjer som återfanns i tabeller. 

Med utgångspunkt i NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) och ett antal 

prejudicerande domar därefter, lade HD grunden för en praxisändring. I den 

domen ifrågasatte HD den gradindelning och straffvärdebedömning som 

utvecklats i domstolarna och som utgick från sort och mängd med 

användandet av tabeller. En konsekvens av detta var att alla relevanta 

omständigheter skulle numera få ett betydande genomslag både vid 

gradindelning och straffvärdebedömning. Praxisändringen föranledde att 

straffnivåerna för de grövre narkotikabrotten sänktes. Denna rättsutveckling 

fick lagstiftaren att reagera och 2016 delades straffskalan för grovt 

narkotikabrott upp och brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott 

infördes. Avsikten med införandet av brottsrubriceringen synnerligen grovt 

narkotikabrott var att återigen skärpa straffen för särskilt stora mängder 

narkotika.  

 

Undersökningens slutsats är att den senaste utvecklingen inneburit att sort 

och mängd narkotika återigen fått mer betydelse vid gradindelning och 

straffvärdebedömning men inte det betydande genomslag som lagstiftaren 

hade för avsikt med införandet av brottsrubriceringen synnerligen grovt 

narkotikabrott.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sverige hade till runt 1960–1970-talet en relativt liberal inställning till 

narkotika. Därefter skedde en helomvändning av den svenska 

narkotikapolitiken. Vid denna tid hade narkotikamissbruket1 ökat och dess 

negativa konsekvenser hade börjat uppmärksammas i samhällsdebatten. 

Detta ledde till en narkotikapolitik med en nollvisionsmålsättning som än 

idag lever kvar med politisk konsensus. Ett narkotikafritt samhälle har 

därmed sedan 1970-talet varit det huvudsakliga målet med svensk 

narkotikapolitik.2 Med anledning av det ökade narkotikamissbruket trädde 

år 1968 Narkotikastrafflagen (NSL) i kraft vilket innebar att straffmaximum 

vid narkotikabrott skärptes radikalt från ett straffmaximum vid grova 

narkotikabrott på ett års fängelse till fyra års fängelse.3 Sedan dess har lagen 

ändrats flertalet gånger både genom olika straffskärpningar men också 

genom att gärningsformerna har kompletterats och utvidgats samt nya 

brottsrubriceringar införts där de flesta straffskärpningar handlat om de 

allvarligaste formerna av narkotikabrottslighet.4 Denna uppsats behandlar 

den utveckling som skett i svensk rätt av gradindelning och 

straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott.5  

 

Narkotikabrottsligheten fortsatte öka efter NSL ikraftträdande och endast ett 

år efter ikraftträdandet skedde därför en straffskärpning avseende grova 

narkotikabrott där straffminimum höjdes från sex månader till ett års 

                                                 
1 Narkotikamissbruk innebär i juridisk mening all icke medicinisk användning av narkotika 

jfr. Prop. 1968:7 s. 18.   
2 Regeringskansliet Socialdepartementet, Svensk narkotikapolitik: en narkotikapolitik 

baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa, 2016, s. 5–6. 

https://www.regeringen.se/496f5b/contentassets/efbfca69b4d6475b938df329235a1378/rk_

21164_broschyr_narkotika_a4_sv_3_tillg.pdf publicerad 2016-04-11, hämtad 2018-02-18.   
3 Prop. 1968:7 s. 2–3. 
4 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013, s. 7. 
5 Grövre narkotikabrottslighet används i denna uppsats som ett samlingsnamn för grovt och 

synnerligen grovt narkotikabrott.  

https://www.regeringen.se/496f5b/contentassets/efbfca69b4d6475b938df329235a1378/rk_21164_broschyr_narkotika_a4_sv_3_tillg.pdf
https://www.regeringen.se/496f5b/contentassets/efbfca69b4d6475b938df329235a1378/rk_21164_broschyr_narkotika_a4_sv_3_tillg.pdf
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fängelse och straffmaximum höjdes från fyra år till sex års till fängelse.7 Det 

straffmaximum vi har idag för de grövre narkotikabrotten, tio år, infördes 

genom en straffskärpning 1972. Syftet med straffskärpningen var att 

undvika att Sverige skulle bli en gynnsam marknad för internationella 

narkotikaaktörer genom att anpassa lagstiftningen till de straffskärpningar 

som skedde i närliggande länder.8 Det minimistraff vi har idag för de grövre 

narkotikabrotten, 2 år, infördes 1981. Samtidigt ändrades 

bedömningskriterierna för grovt narkotikabrott där hänsynslöshet infördes i 

lagtexten samt lades i lagtexten till att bedömningen skulle göras utifrån 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det övergripande syftet med 

ändringen av kriterierna var att grovt narkotikabrott endast skulle 

förbehållas de allvarligaste gärningarna. Avsikten var inte att introducera 

nya bedömningskriterier utan att omvärdera de dåvarande 

bedömningskriterierna betydelse på så vis att graden av hänsynslöshet skulle 

tillmätas större vikt än mängden av narkotika vid bedömningen av om 

brottet var grovt.9 

 

För att nå en mer enhetlig rättstillämpning vid straffvärdebedömning i 

narkotikamål sammanställdes på 1980-talet riktlinjer och tabeller för 

påföljdsbestämningen som var baserat på praxis i narkotikamål där mängd 

och sort utgjorde riktlinjerna för bedömningen.10 Sedan dess har tabellerna 

utvecklats i praxis där mängd, sort och farlighet styrt dessa tabeller.11 I NJA 

2011 s. 357 (Mefedrondomen) lade HD grunden för en praxisändring 

gällande gradindelning och straffvärdebedömning och där domstolarna 

tidigare endast utgått från sort och mängd. HD konstaterade att inte endast 

mängd och sort skulle spela in i bedömningen utan även övriga 

omständigheter i det enskilda fallet bör ha större betydelse vid 

gradindelning och straffvärdebedömning särskilt vid allvarligare 

                                                 
7 Prop. 1969:13 s. 7–9; Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013, s. 

4.  
8 Prop. 1972:67, s. 27. 
9 Prop. 1980/81:76 s. 211; Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 

2013, s. 6–7. 
10 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013, s. 12-13. 
11 Ibid. s. 17–21. 
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narkotikabrottslighet.12 Praxisändringen ledde i sin tur till en 

narkotikastraffutredning som ansåg att en konsekvens av detta var att enbart 

mängden narkotika numera i allmänhet inte kunde leda till ett högre 

straffvärde än vad som motsvarar några år över straffminimum för grovt 

narkotikabrott.13 För att möjliggöra för domstolarna att döma ut längre 

fängelsestraff för stora mängder narkotika infördes den 1 juli 2016 en ny 

brottsrubricering ”synnerligen grovt narkotikabrott” genom att straffskalan 

för grovt narkotikabrott delades upp i två brottsrubriceringar.14  

 

Sedan många år tillbaka har narkotikamissbruk och den narkotikapolitik 

som förts varit ett debatterat ämne. Den utveckling som skett i praxis sedan 

Mefedrondomen och införandet av den nya brottsrubriceringen ”synnerligen 

grovt narkotikabrott” år 2016, har föranlett en mer djupgående debatt om 

straffvärdebedömningen vid narkotikabrott samt kring HD:s roll i den 

narkotikapolitik som förs från lagstiftarens sida.  

1.2 Syfte 

Den rättsliga utveckling som skett sedan Mefedrondomen har inte bara 

föranlett en mer djupgående debatt utan medfört även viss osäkerhet i  

rättsläget.15 Osäkerheten har bl.a. bestått av: 

-frågor kring vilka omständigheter som utifrån gällande rätt egentligen ska 

tillmätas betydelse vid gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott, 

-frågor kring vad som ska rubriceras som ett grovt narkotikabrott och vad 

som ska rubriceras som ett synnerligen grovt narkotikabrott enligt gällande 

rätt,  

- frågan om den nya brottsrubriceringen fått det genomslag som 

lagstiftararen åsyftade i den rättsliga utvecklingen.  

 

                                                 
12 Nilsson Hjorth, Bob, Förändring i narkotikapraxis, SvJT 2012, s. 845.  
13 SOU 2014:43 s. 102.  
14 Prop. 2015/16:111 s. 1. 
15 Dir. 2013:62 s. 3; Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar 

till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 174. 
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Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa utvecklingen i 

svensk rätt av gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott samt att i samband därmed analysera de konsekvenser som 

NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) och den nya brottsrubriceringen 

”synnerligen grovt narkotikabrott” fått.  

1.3 Frågeställningar 

För att undersöka utvecklingen av gradindelning och straffvärdesbedömning 

vid de grövre narkotikabrotten i svensk rätt ämnar denna uppsats att 

besvara:  

 

-Vad har praxisändringen i NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) fått för 

konsekvenser avseende gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott både såvitt avser den rättsliga bedömningen som 

narkotikapolitiskt?  

 

- Vilka överväganden låg till grund för införandet av brottsrubriceringen 

”synnerligen grovt narkotikabrott”?  

 

- Vad har införandet av brottsrubriceringen ”synnerligen grovt 

narkotikabrott” fått för konsekvenser avseende gradindelning och 

straffvärdebedömning i rättstillämpningen?  

 

-Vilken inställning har HD i jämförelse med lagstiftaren vid gradindelning 

och straffvärdebedömning vid de grövre narkotikabrotten?  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till gradindelning och straffvärdebedömning vid 

grövre narkotikabrott. Detta innebär att ringa narkotikabrott och 

narkotikabrott av normalgraden samt andra delar av påföljdsbestämningen 

inte omfattas av denna undersökning. Avgränsningen har sin grund i att den 

mest genomgripande förändringen i påföljdsbestämningen som skedde 
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genom praxisändringen avsåg gradindelning och straffvärdebedömning vid 

grövre narkotikabrott. Samt att det är vid de allvarligaste narkotikabrotten 

som det skett mest straffskärpningar från lagstiftarens sida sedan NSL 

införande. 

 

Undersökningen kommer inte heller att fokusera på olika preparat och 

individuella farlighetsbedömningar av dessa preparat. Uppsatsen kommer 

dock behandla de tabeller som använts i praxis och som basera sig på mängd 

och sort, eftersom individuella preparats farlighet, har varit och fortfarande 

är en viktig del av gradindelning och straffvärdebedömning.   

 

Vidare är uppsatsen avgränsad till NSL och svensk rätt. Avgränsningen till 

NSL medför att Smugglingslagen inte omfattas. Det kan dock noteras att ett 

grövre narkotikabrott många gånger sammanfaller eller har samband med en 

grövre narkotikasmuggling. Dessutom infördes en ny brottsrubricering i 

smugglingslagen samtidigt som synnerligen grovt narkotikabrott infördes 

2016, nämligen brottsrubriceringen synnerligen grovt smugglingsbrott. 

Samt bedömningen för om ett brott ska rubriceras som grovt respektive 

synnerligen grovt narkotikabrott motsvarar den bedömning som görs vid 

grovt respektive synnerligen grovt narkotikasmugglingsbrott och 

brottstyperna har likadana straffskalor. Därutöver konsumerar ett fullbordat 

narkotikasmugglingsbrott ett fullbordat narkotikabrott.16  

 

När det gäller avgränsning i tid är undersökningen i huvudsak avgränsad 

från och med 1980 talet. Det var då rubriceringen grovt narkotikabrott i 

huvudsak fick den utformning som den har idag samt tabeller utifrån sort 

och mängd började utarbetas. Med ovannämnda frågeställningar som 

utgångspunkt kommer dock undersökningen framförallt fokusera på den 

rättsliga utvecklingen som skett från 2011 med utgångspunkt i 

praxisändringen som grundlades i NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen). 

 

                                                 
16 Prop. 1999/2000:124 s. 112; NJA 2012 s. 535.  
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1.5 Metod och perspektiv  

Den rättsdogmatiska metoden kännetecknas av att den utgår från de erkända 

rättskällorna lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin där metoden 

kan användas som ett verktyg för att fastställa gällande rätt.17 Uppsatsen, 

vars övergripande syfte är att belysa utvecklingen i svensk rätt av 

gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott, utgår 

från en klassisk rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metodens syfte 

kan sägas karakteriseras av att redogöra för hur en särskild lösning på ett 

faktiskt problem ser ut genom att applicera en rättsregel på problemet. Det 

är därmed relationen mellan den inte sällan abstrakta rättsregeln och den 

faktiska tillämpningssituationen som utmärker den rättsdogmatiska 

metoden.18 Avseende gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott är det faktiska problemet vad som ska tillmätas betydelse vid 

dessa bedömningar, det vill säga vilket straff ska en gärningsperson få vid 

grövre narkotikabrott och varför enligt svensk rätt. 

 

Utöver att beskriva gällande rätt på området utifrån en klassisk 

rättsdogmatisk metod kommer en kritisk rättsdogmatisk metod anläggas i 

uppsatsen analyserande delar för att framhålla eventuella brister. En kritisk 

rättsdogmatisk metod innebär att inte endast beskriva gällande rätt utan att 

från innehållet av gällande rätt dra slutsatser och självständigt argumentera 

för att rättsläget är tillfredställande eller icke tillfredställande. Rättsläget kan 

exempelvis vara otillfredsställande när praxis inom samma område inte är 

enhetligt eller när lagstiftaren och prejudikatinstanserna bortsett från något 

som borde ha beaktats. I uppsatsen analyserande delar kommer utifrån 

gällande rätt även diskuteras om den nuvarande rättstillämpningen av 

gradindelning och straffvärdebedömning är tillfredställande och enhetligt.19  

 

                                                 
17 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21; Lehrberg, 

Bert, Praktisk juridisk metod, s.167. 
18 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21 & 26. 
19 Ibid. s. 35 och 39. 
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Svensk gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott 

som tidigare enbart baserade sig på tabeller som utgick från sort och mängd,  

har fått kritik för att vara rättsosäkert och inte uppfylla kravet på 

proportionalitet.20 Det traditionella rättssäkerhetsbegreppet brukar delas in i 

två delar, förutsebarhet och likhet inför den straffrättsliga regleringen och  

rättstillämpningen.21 En central del för att upprätthålla rättssäkerhet är 

därmed att det straff som kan följa på ett visst brott ska vara förutsebart. En 

gradindelning och straffvärdebedömning med ett undantagslöst användande 

av tabeller skapar både enhetlighet och förutsebarhet.22 För att upprätthålla 

rättssäkerhet ska det även finns möjlighet för en differentierad gradindelning 

och straffvärdebedömning. Svensk gradindelning och straffvärdebedömning 

i narkotikamål har kritiserats för att tillämpas allt för enformigt och inte vara 

tillräckligt differentierad.23 En påföljd ska dessutom enligt 

proportionalitetsprincipen vara tillräckligt ingripande med hänsyn till 

brottslighetens allvar.25 Påföljderna för narkotikabrottslighet har kritiserats 

för att inte stå i proportion till brottslighets allvar.26 För att undersöka hur 

gradindelning och straffvärdebedömning vid grova narkotikabrott görs i 

svensk rätt kommer därför ett rättssäkerhetsperspektiv anläggas.  

 

Sedan slutet av 1960 talet har narkotikamissbruket betraktats som ett 

allvarligt samhällsproblem och narkotikapolitiken har sedan dess förts med 

en nollvisionsmålsättning där straffskärpningar har varit en stor del av 

narkotikapolitiken och där straffskärpningarna främst handlat om de grövre 

narkotikabrotten.28 Kriminalpolitik syftar på den samhälleliga debatten som 

förs samt det samhälleliga beslutsfattande som sker inom ramen för 

brottslighet och brottspåföljder. Narkotikapolitik syftar således på den 

samhälleliga debatt och beslutsfattande som förs avseende narkotika.29          

                                                 
20 Prop. 2015/16:111 s. 18; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012. s. 143–144.  
21 Zila, Josef, Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 285.  
22 Ibid. s. 288. 
23 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 143–144.  
25 Prop. 2015/16:111 s. 8; Borgeke, Martin och Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för 

brott, 2016, s. 149. 
26 Prop. 2015/16:111 s. 18. 
28 Brå rapport, Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011: Narkotikabrott. s. 1.  
29 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012. s. 24. 
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I svensk narkotikapolitik har det samhälleliga beslutfattandets centrala delar 

varit narkotikalagstiftningen samt kontrollande insatser för att uppnå det 

svenska narkotikapolitiska målet med ett narkotikafritt samhälle.30 Hur 

gradindelningar och straffvärdebedömningar görs vid narkotikabrott kan 

även det ses som en yttring på hur lagstiftaren för sin kriminal- och 

narkotikapolitik, eftersom brottslighetens straffvärde återspeglar 

lagstiftarens syn på hur allvarligt ett brott är. Ett kriminal- och 

narkotikapolitiskt perspektiv kommer därför anläggas för att närmare 

analysera varför straffvärdebedömningen vid grövre narkotikabrott ser ut 

som den gör. 

1.6 Material och forskningsläge  

Den rättsdogmatiska metoden karakteriseras av att den pekar ut den typ av 

material och källor som ska användas för att besvara problemställningen. 

Detta innebär att materialet som kommer användas är huvudsakligen 

lagstiftning på området, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.31  

Där materialet i första hand bygger på offentliga publikationer såsom, 

propositioner, SOU och direktiv.  

 

Avseende doktrin på området så beskrivs straffvärdebedömning i allmänhet 

i Jareborg och Zilas straffrättens påföljdslära samt i Borgekes och 

Heidenborgs att bestämma påföljd för brott. Beträffande narkotikabrotten så 

beskrivs detta i Andersson och Asps m.fl. Narkotikabrotten – en kommentar 

till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, i Träskmans 

Narkotikastraffrätten och även i narkotikabrottskapitlet i Zilas 

Specialstraffrätten – en introduktion. Dessutom har en ny upplaga av 

Borgekes och Månssons m.fl. studier rörande påföljdspraxis med mera 

utkommit vilket är en bok som redogör för praxis i påföljdsfrågor och är en 

väl använd bok i domstolssammanhang. 

 

                                                 
30 Olsson, Börje (red), Narkotika – Om problem och politik, 2011, s. 43.  
31 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
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Eftersom en rättsdogmatisk metod förutsätter att alla relevanta källor på 

området används, har jag valt att begagna mig av samtliga av dessa i 

undersökningen. Vad gäller narkotikadoktrinen är, förutom Zilas 

Specialstraffrätten – en introduktion, böckerna utgivna 2012 vilket är strax 

efter NJA 2011 s. 356 (Mefedrondomen) och innan införandet av 

brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott 3 § 2st NSL. Detsamma 

gäller de artiklar som skrivits kring gradindelning och straffvärdebedömning 

vid narkotikabrott. Detta innebär både att narkotikadoktrinen inte är helt 

uppdaterad beträffande gällande rätt samt att dessa böcker eller artiklar inte 

kunnat tillgodoses rörande synnerligen grovt narkotikabrott utan istället har 

enbart förarbetena och praxis på området undersökts. I studier rörande 

påföljdspraxis med mera som är uppdaterad till och med 1 januari 2018 har 

dock gällande rätt kunnat tillgodoses eftersom den är uppdaterad långt efter 

praxisomvandlingen och även efter införandet av brottsrubriceringen 

synnerligen grovt narkotikabrott.  

 

Beträffande de rättsfall som valts ut, kommer HD:s avgörande i NJA 2011 s. 

357 redogöras för i sin helhet då detta rättsfall var avgörande för 

praxisändringen. I anslutning till NJA 2011 s. 357 avgjorde HD ett antal 

prejudicerande domar rörande gradindelning och straffvärdebedömning.32 

Dessa kommer inte redogöras för i sin helhet då det finns utförliga 

redogörelser om dessa och dess konsekvenser i doktrin bland annat i 

Borgeke och Månssons Studier rörande påföljdspraxis med mera, Borgekes 

artikel SvJT 2013 s. 1 Påföljdsbestämning i narkotikamål, Nilsson Hjorts 

Artikel SvJT 2012 s. 845 Förändringar i narkotikapraxis. Vidare har HD:s 

uttalanden i de efterföljande domarna sammanfattats i förarbetena till 

synnerligen grovt narkotikabrott. Dessa domar har dock analyserats och en 

sammanfattning av HD:s uttalanden och konsekvenserna av dessa 

prejudicerande domar återges i uppsatsen. 

 

                                                 
32 NJA 2011 s. 675 1 & 2; NJA 2011 s. 799; NJA 2012 s. 70; NJA 2012 s. 115; NJA 2012 

s. 144; NJA 2012 s. 510; NJA 2012 s. 528; NJA 2012 s. 535; NJA 2012 s. 849.  
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Avseende synnerligen grovt narkotikabrott har HD endast avgjort två mål 

där de tilltalade varit åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott. På grund 

av de få prejudicerande domar som avgjorts har jag valt att, utöver dessa HD 

domar, behandla och redogöra för samtliga hovrättsdomar där den tilltalade 

stått åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott, vilket är fem stycken 

domar.  

1.7 Disposition  

Uppsatsen inleds (kapitel 2) med en redogörelse över gällande rätt med 

fokus på främst brottsrubriceringarna grovt narkotikabrott och synnerligen 

grovt narkotikabrott. I efterföljande kapitel (kapitel 3) redogörs för hur 

straffvärdebedömning går till i svensk rätt. I första delen av kapitlet 

redogörs för straffvärdebedömning i brottmål i allmänhet och i andra delen 

särskilt om straffvärdebedömning i narkotikamål. 

 

I uppsatsen sista undersökningsdel (kapitel 4) redogörs för den utveckling 

som skett i svensk rätt beträffande den rättsliga bedömningen av 

gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott. I första 

delen av avsnittet redogörs för hur rättsläget såg ut innan Mefedrondomen 

och praxisändringen. I den andra delen redogörs för den praxisändring som 

skedde i och med Mefedrondomen samt varför den skedde och vilka 

konsekvenser det fick. I den sista delen redogörs för införandet av den nya 

brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott, lagstiftarens avsikter 

med införandet samt de HD och hovrättsdomar som avgjorts beträffande 

synnerligen grovt narkotikabrott.  

 

Uppsatsen avslutas med en analytisk del (avsnitt 5).  
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2 Gällande rätt vid grövre 
narkotikabrott  

2.1 Inledning 

Bestämmelserna om narkotikabrott regleras inom specialstraffrätten och det 

finns därmed inga bestämmelser om narkotikabrott i Brottsbalken (BrB). 

Narkotikabrotten regleras istället i 1-3b §§ Narkotikastrafflagen (NSL) 

vilket omfattar ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt 

narkotikabrott, synnerligen grovt narkotikabrott, vårdslöshet med 

narkotikabrott och olovlig befattning med narkotikaprekursorer. Vidare är 

enligt 4 § NSL försök, förberedelse och stämpling till ringa narkotikabrott, 

narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt 

narkotikabrott ett narkotikabrott. Detta gäller dock ej när gärningen avser 

eget handhavande av narkotika enligt 1 § 6p. NSL.33 Vad som definieras 

som narkotika fastställs i 8 § NSL. I detta avsnitt kommer enbart redogöras 

för narkotikabrottet i allmänhet, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt 

narkotikabrott eftersom uppsatsen är avgränsad till de grövre 

narkotikabrotten.  

 

2.2 Allmänt om narkotikabrott  

2.2.1 Vad är narkotika enligt svensk rätt 

Lagregleringen av vilka substanser som enligt NSL ska klassas som 

narkotika är konstruerad utifrån en blankettlagstiftningsteknik. Detta innebär 

att bestämmelsen i NSL, i detta fall vad som utgör narkotika i 8 § NSL, inte 

innehåller tillräcklig information för att avgöra vad som klassas som 

narkotika. Blankettbestämmelsen hänvisar istället till andra föreskrifter, i 

                                                 
33 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 46.  
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detta fall förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika och 

internationella överenskommelser.34 

 

 

 

Den legala definitionen av narkotika i 8 § NSL lyder:  

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet 

kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 

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

Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.35 

 

Med narkotika avses därmed läkemedel, hälsofarliga varor eller andra varor 

som med lätthet kan omvandlas till narkotika och har effekter som har 

beroendeframkallande eller euforiska egenskaper. Dessa varor betraktas som 

narkotika i NSL mening om de är föremål för kontroll enligt internationell 

överenskommelse som Sverige har biträtt eller av regeringen förklarats vara 

narkotika enligt lag. Läkemedel och hälsofarliga varor är sådana varor som 

vars innebörd allmänspråkligt brukar klassas som narkotika på grund av 

dess berusande egenskaper medans varor som med lätthet kan omvandlas 

till narkotika är ämnen som med enkelhet kan omvandlas till en vara med 

berusande egenskaper och därmed efter omvandling allmänspråkligt brukar 

klassas som narkotika.36  

 

Vilka varor som fastställts av regeringen vara narkotika framgår som 

tidigare nämnts inte av NSL utan finns förtecknat i förordningen 

(1992:1554) om kontroll av narkotika. Där 2 § i nämnda förordning 

föreskriver att de substanser som anges i bilaga 1 till samma förordning är 

                                                 
34 SOU 2013:38 s. 595. 
35 8 § Narkotikastrafflagen (1968:64) 
36 Zila, Josef, Specialstraffrätten – en introduktion, 2016, s. 60–61; Andersson, Malou, Asp, 

Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om 

narkotikabrott, 2012, s. 21–22.   
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narkotika enligt NSL. Förordningen innehåller även en förteckning över 

ämnen som med enkelhet kan omvandlas till narkotika.37  

De överenskommelser som Sverige biträtt och är relevanta är 1961 års 

allmänna narkotikakonvention ”The Single Convention” och 1971 års 

konvention om psykotropa ämnen ”Psykotropkonventionen” som båda 

narkotikaklassar olika substanser. The Single Convention är den första 

narkotikakonventionen sammanställd av FN och handlar om den mer 

”traditionellt” sett växtbaserade narkotikan cannabis, kokain och opiater 

medans Psykotropkonventionen utarbetades för att täcka den ”nyare” 

syntetiska narkotikan som framtagits på teknisk väg innehållande 

psykotropa ämnen så som hallucinogener (LSD, THC, meskalin och 

psilocybin), centralstimulantia (amfetamin och fenmetrazin), sömnmedel 

och lugnande medel (barbiturater och benzodiazepiner).38Hänvisningen till 

internationella överenskommelser i den svenska definitionen av narkotika 

innebär att innehållet i konventionerna får direkt verkan beträffande vad 

som utgör ett narkotikabrott enligt svensk rätt.39  

 

Ur ett kriminalpolitiskt perspektiv är bestämmelsen och definitionen av 

betydelse då den visar vilka preparat lagstiftaren anser bör kriminaliseras 

och kontrolleras och får därmed även betydelse för de samhällsingripande 

åtgärderna. Definitionen och vad som klassas som narkotika enligt svensk 

rätt blir därmed utgångspunkten för samhälls- och narkotikakontrollen 

utifrån hänvisningen att bruket av dessa preparat anses vara hälsofarliga och 

beroendeframkallande.41 Ur ett rättssäkerhetsperspektiv har bestämmelsen 

fått kritik för att inte uppfylla de krav som ställs på en straffbestämmelse 

utifrån legalitetsprincipen. Det vill säga att lagen ska vara så klart och 

tydligt utformad att den enskilde med lätthet ska veta vad som är olagligt. 

Även om förteckningar över vad som klassas som narkotika är relativt 

                                                 
37Zila, Josef, Specialstraffrätten – en introduktion, 2016, s. 61–62; Andersson, Malou, Asp, 

Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om 

narkotikabrott, 2012, s 26–28.   
38 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 20–22.  
39 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 24.  
41 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 61.  
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lättillgängliga och detta inte är några större problem för rättstillämparen är 

det däremot svårare för den enskilde och förstå vilka förteckningar som är 

gällande och hur regleringen fungerar.42 Vidare har definitionen av vad som 

klassas som narkotika betydelse ur ett rättsäkerhetshetsperspektiv då det 

förutsätts personlig skuld eller närmare bestämt att det som huvudregel 

förutsätts uppsåt för att bli ansvarig för ett narkotikabrott.43 

 

2.2.2 Narkotikabrottet 

2.2.2.1 Vad utgör ett narkotikabrott  

Vad som utgör ett narkotikabrott återges 1 § NSL och bestämmelsen är 

således utgångspunkten för den samhälleliga kontrollen av den illegala 

hanteringen av narkotika. Enligt 1 § NSL så ska den som olovligen tar 

någon form av befattning med narkotika dömas för narkotikabrott i högst 3 

år.44 En förutsättning är att befattningen ska ha skett ”olovligen” vilket i 

princip innebär att befattningen inte är tillåten med stöd av lagen (1992:680) 

om kontroll av narkotika. Utöver den hantering som anges som tillåten 2 § i 

lagen om kontroll av narkotika så anses vissa förfaranden inte vara olovliga 

exempelvis när en polis tar befattning med narkotika under en 

brottsutredning.45  

 

Bestämmelsen är uppdelad i 6 olika punkter som omfattar olika typer av 

befattning med narkotika och avsikten med denna uppdelning är att alla 

typer av olovlig hantering av narkotika ska täckas av bestämmelsen. Således 

är utgångspunkten i den svenska kontrollen att illegal hantering av narkotika 

ska straffas. De olovliga befattningar som räknas upp i 1 § NSL är:   

(1) Överlåtelse  

                                                 
42 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 31. 
43 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 60–61.  
44 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 47; Andersson, Malou, Asp, Petter 

m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 

2012, s. 32–33. 
45 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 43-48.  
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(2) Framställning av narkotika som är avsedd för missbruk 

(3) Förvärv av narkotika i överlåtelsessyfte  

(4) Anskaffning, bearbetning, förpackning, transportering, förvararing eller 

annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk 

(5) Utbjudning ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag 

för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar 

någon annan sådan åtgärd om förfarandet är ägnat att främja 

narkotikahandel eller 

(6) innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika.46 

 

Även om de 6 uppräknade punkterna 1 § NSL inte utgör skilda brottstyper 

utan ett och samma brott, narkotikabrott, så kan punkterna vara vägledande 

vid både vid gradindelning och straffvärdebedömning.47 I förarbetena 

uttalades bland annat att:   

”överlåtelsebrottet intar en central ställning i fråga om den grövre 

narkotikabrottsligheten. De grova brott som inte avser överlåtelse är 

regelmässigt av den karaktären att överlåtelsesyfte förelegat”48 

 

I RH 2011:29 uttalades även att olovlig framställning av narkotika med 

överlåtelsesyfte i allmänhet bör ses som den svåraste formen av 

narkotikabrott efter en ren överlåtelse. I stort sett kan punkterna därmed 

förstås så att de är uppställda i en ordningsföljd där punkt 1, vilken omfattar 

befattningstypen överlåtelse, är den svåraste formen och där punkt 6, vilken 

omfattar innehav och bruk, är den minst svåra formen av narkotikabrottet.49  

 

Därför kommer i denna undersökning endast redogöras för 1 § 1p NSL 

vilken stadgar att den som olovligen överlåter narkotika döms för 

narkotikabrott. Överlåtelse i NSL har samma betydelse som överlåtelse i 

                                                 
46 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 32–34; Träskman, Per Ole, 

Narkotikastraffrätten, 2012, s. 47–48. 
47 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 34. 
48 Prop. 1982/83:141 s. 14. 
49 Prop. 1982/83:141 s. 24–26; Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en 

kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 34.  
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civilrättslig mening vilket innebär att försäljning, byte, gåva eller annat 

handlande som innebär att äganderätten övergår från en person till en annan 

är en överlåtelse. Dessutom anses utlåning av narkotika vara en överlåtelse 

om inte exakt samma narkotika är avsedd att lämnas tillbaka. För ett 

fullbordat överlåtelsebrott förutsätts inte att gärningspersonen tagit fysisk 

befattning med narkotikan. Detta innebär att det inte förutsätts för fullbordat 

överlåtelsebrott någon delaktighet i det fysiska överlämnandet eller direkt 

rådighet över narkotikan. Därför kan den som företagit det fysiska 

överlämnandet fällas för ansvar antingen som gärningsperson eller 

medhjälpare.50 Varje överlåtelse betraktas vidare som ett eget brott, vilket 

innebär att flera överlåtelser betraktas som flera brott.51  

 

2.2.2.2 Befattningen måste skett uppsåtligen  

Utöver att ha haft olovlig befattning med narkotika förutsätts för ansvar 

enligt 1 § NSL att befattningen som huvudregel skett uppsåtligen. Detta 

innebär att alla gärningsmoment ska täckas av uppsåt för att ansvar ska 

föreligga. Följaktligen krävs även att gärningspersonen har uppsåt till att 

substansen som han eller hon tagit befattning med är narkotika. Det är 

däremot inte nödvändigt för att uppsåt ska föreligga att gärningspersonen 

vet att substansen är narkotikaklassad, det vill säga att den finns listad i den 

nationella eller internationella förteckningen av narkotikaklassade ämnen, 

utan uppsåt föreligger även om gärningspersonen haft insikt om vilken 

substans han eller hon haft befattning med. Således innebär det att 

gärningspersonen inte kan bli fri från ansvar genom att anföra att den inte 

kände till att substansen var narkotikaklassad.52Träskman menar att det som 

förutsätts är att gärningspersonen vid gärningstidpunkten måste insett att 

substansen som hon eller han befattade sig med var hälsofarlig och 

                                                 
50 Prop. 1982/83:141 s. 14; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 48; 

Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 34–36; NJA 1982 s. 64. 
51 NJA 1971 s. 396; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012. s. 49. 
52 Zila, Josef, Specialstraffrätten – en introduktion, 2016, s. 66; Andersson, Malou, Asp, 

Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om 

narkotikabrott, 2012, s. 112–114; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 112.  
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beroendeframkallande och därför möjligen kunde vara narkotika.53 Om en 

gärningsperson haft uppsåt till befattning av en annan sorts narkotika än vad 

som var fallet ska det vara tillräckligt för att uppsåt ska föreligga då det 

endast är nödvändigt att gärningspersonen haft insikt om befattning av 

någon form av narkotika. Dock kan ett bristande uppsåt till en viss sorts 

narkotika påverka gradindelning och straffvärdet.54 Hur uppsåt påverkar 

gradindelning vid grövre narkotikabrott redogörs för under avsnitt 2.3 och 

hur uppsåt påverkar straffvärdet redogörs under avsnitt 3.2 och 3.3.  

2.3 Gradindelning vid de grövre 
narkotikabrotten  

2.3.1 Inledning  

Gradindelning är den bedömning som sker för att brottrubricera ett brott när 

en brottstyp är uppdelad i svårhetsgrader och där varje brottsgrad har en 

enskild straffskala.55 Vid gradindelade brottstyper anger omständigheterna i 

brottsbeskrivningarna lagstiftarens syn på vilka omständigheter som ska ges 

betydelse vid denna svårhetsgradering och ramarna för denna gradindelning. 

Således anger omständigheterna i brottsbeskrivningarna i NSL lagstiftarens 

inställning till vilka narkotikabrott som är mest klandervärda och bör 

straffas hårdast. Vid gradindelning vid grövre narkotikabrott har 

omständigheterna i brottsbeskrivningarna betydelse då det är utifrån dessa 

domstolen ska avgöra om de brottsbeskrivna omständigheterna föreligger 

för att rubricera ett narkotikabrott som grovt respektive synnerligen grovt.56  

 

Sedan 1 juli 2016 är som tidigare nämnts den tidigare brottsrubriceringen 

grovt narkotikabrott i 3 § NSL uppdelad i två brottsrubriceringar grovt 

narkotikabrott i 3 § 1st NSL och synnerligen grovt narkotikabrott 3 § 2st 

                                                 
53 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 112 och 116.  
54 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 114–115, 
55 Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 656.  
56 Prop. 2015/16:111 s. 21; Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 

113–114; Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016 s. 144–

147. 
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NSL.57 Omständigheterna som anges i brottsbeskrivningarna vid grovt 

respektive synnerligen grovt narkotikabrott och som kommer redogöras för 

nedan har betydelse vid gradindelning och straffvärdebedömning och är 

således nödvändiga för både fastställande av brottsrubricering och 

straffvärde. Hur dessa omständigheter sedermera kan påverka straffvärdet 

redogörs för i avsnitt 3.2 och 3.3. 

 

2.3.2 Vad är ett grovt narkotikabrott  

Vad som utgör ett grovt narkotikabrott regleras i 3 § 1st NSL och 

bestämmelsen stadgar att straffminimum och straffmaximum är två 

respektive sju år. Vid bedömningen om narkotikabrottet ska anses som grovt 

ska det särskilt beaktas om narkotikabrottet utgjort ett led i en verksamhet 

som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt, om befattningen avsett 

en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig och 

hänsynslös art.  

 

Bestämmelsen har ändrats flera gånger sedan NSL ikraftträdande, men 

innehållet har i stort sett varit detsamma sedan lagändringen 1981 då 

lagstiftaren lade till hänsyslöshetskriteriet och att bedömningen ska grundas 

på en sammanvägning av samtliga omständigheter. Syftet med denna 

ändring var som tidigare nämnts att mängden inte skulle tillmätas lika stor 

betydelse vid brottsrubricering samt att förbehålla brottsrubriceringen grovt 

narkotikabrott för de allra allvarligaste narkotikabefattningsfallen.58 Senaste 

lagändringen skedde 2016 och i samband därmed delades straffskalorna upp 

och ”synnerligen grovt narkotikabrott”59 lades till som den allvarligaste 

brottsrubriceringen. Den nya gradindelningen innebar att straffskalan för 

grovt narkotikabrott justerades på så sett att straffmaximum för grovt 

narkotikabrott sänktes från tio år till sju år samt att ”bedömningen skulle 

grundas på en sammanvägning i det särskilda fallet” togs bort från 

                                                 
57 Prop. 2015/16:111 s. 1.  
58 Prop. 1980/81:76 s. 1 och 211; Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – 

en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 63.  
59 Vad som utgör ett synnerligen grovt narkotikabrott redogörs för i avsnitt 2.4. 
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lagtexten. Bedömningen ska dock fortfarande göras utifrån en samlad 

bedömning i det enskilda fallet.60 Det som varit gemensamt för i huvudsak 

alla lagändringar rörande grova narkotikabrott är att åstadkomma strängare 

straff för de som lagstiftaren ansett vara de mest straffvärda och 

klandervärda narkotikabrotten.61 

 

2.3.2.1 Verksamheten 

Den första kvalifikationsgrunden domstolen har att särskilt beakta är om 

narkotikabrottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större 

omfattning och yrkesmässigt. Lagstiftaren har alltsedan NSL ikraftträdande 

uttalat sig i förarbetena att affärsmässiga och organiserade hanteringar av 

narkotika som drivs med vinstsyfte avser omständigheter som innebär att 

narkotikabrottet är mer klandervärt och straffvärt.62 Att gärningspersonen i 

sin hantering utnyttjat personer som missbrukar och bedrivit detta med 

vinstintresse och yrkesmässigt bör tala för att brottet ska rubriceras som 

grovt.63 För att avgöra om en ”yrkesmässig narkotikabrottslighet” förelegat 

måste en helhetsbedömning rörande narkotikabrottsligheten, verksamhetens 

omfattning och karaktär göras.64 Borgeke har listat de omständigheter som 

HD tog upp i Mefedrondomen och de efterföljande domarna för att avgöra 

om verksamheten bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt, vilka är:  

- Om narkotikaförsäljningen varit organiserad och i synnerhet om den 

varit gränsöverskridande  

- Om det handlat om stora mängder narkotika 

- Om syftet varit att sprida en betydande mängd narkotika 

- Om ett stort antal personer varit delaktiga i narkotikabrottsligheten 

- Om den tilltalade haft en ledande eller viktig ställning i 

organisationen 

                                                 
60 Prop. 2015/16:111 s. 4 och 20–22.  
61 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 63. 
62 Prop. 1972:67 s. 27–28 och Prop. 1980/81:76 s. 203 och 211. 
63 Prop. 1980/81:176 s. 203; Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en 

kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012 s. 64.  
64 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012 s. 69.  
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- Om befattningen med narkotika varit ägnad att bjudas ut till 

försäljning eller utgjorde försäljning av narkotika 

- Om det fanns ett vinstsyfte  

- Om gärningspersonen erhöll vinst i verksamheten 

- Om gärningspersonen fick någon betalning och hur stor betalningen 

var i så fall 

- Om gärningspersonen hade som avsikt att låta narkotikahandeln 

fortgå och expanderas 

- Om narkotikabrottsligheten skett under lång tid.65  

 

En omständighet som kan tala emot att brottet ska rubriceras som grovt är 

om gärningspersonen överlåtit narkotika för att finansiera sitt eget missbruk 

eller till missbrukande bekanta.66 

 

2.3.2.2 Särskilt stor mängd narkotika 

Den andra kvalifikationsgrunden domstolen har att särskilt beakta är om 

befattningen avsett en särskilt stor mängd narkotika. Vad gäller mängd som 

kvalifikationsgrund så har det i förarbetena till synnerligen grovt 

narkotikabrott bekräftats vad som uttalats i NJA 2011 s. 357 

(Mefedrondomen). Enligt Mefedrondomen ska vid den grövre 

narkotikabrottsligheten mängden narkotika ha en mindre inverkan på både 

gradindelning och straffvärdet samtidigt som andra omständigheter som kan 

påverka gradindelning och straffvärdet ska ha större påverkan. Sort och 

mängd är emellertid fortfarande viktiga omständigheter vid gradindelning 

och straffvärdebedömning vid grova narkotikabrott.67 Vid en bedömning 

rörande om brottet ska rubriceras som brott av normalgraden eller grovt kan 

art och mängd ge en viss vägledning.68 Martin Borgeke har i sin artikel från 

2013 i svensk juristtidning gjort en tabell utifrån HD:s prejudicerande 

                                                 
65 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 54–55; Borgeke, 

Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 2017, s. 1088.  
66 Prop. 1969:13 s. 12; Prop. 1980/81:76 s. 204. Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., 

Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012. 
67 Prop. 2015/16:111 s. 29 jfr NJA 2011 s. 357; Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i 

narkotikamål, SvJT 2013 s. 52-53. 
68 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 3 §, Lexino lagkommentar, 2017, p. 2.1.  
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domar över vilka mängder av olika substanser som bör vid en preliminär 

bedömning peka på att narkotikabrottet bör rubriceras som grovt. Denna 

tabell återfinns även i den senaste upplagan från 2018 av boken Studier 

rörande påföljdspraxis från Borgeke och Månsson m.fl.  

Mängden avser:  

Cannabis   ca 5 kg 

Amfetamin   ca 500 gram 

Mefedron och liknande  ca 500 gram  

Ecstasy   ca 5000 tabletter eller 500 gram 

Kokain   ca 100 gram. 

Emellertid konstaterar Borgeke att för ett slutligt avgörande om brottet ska 

rubriceras som grovt ska samtliga omständigheter beaktas.69  

 

2.3.2.3 Särskilt farlig och hänsynslös art 

Den tredje kvalifikationsgrunden domstolen har att särskilt beakta är om 

befattningen varit av särskilt farlig och hänsynslös art. Hur farlig en viss 

narkotikasubstans är har inverkan på om brottet ska kvalificeras som ett 

grovt narkotikabrott. Åklagarmyndigheten har i sitt senaste RättsPM om 

Narkotika och preparatbeskrivning publicerat riktlinjer över hur man 

bedömer hur farlig en viss typ av narkotika är. Riktlinjerna utgår från 

kriterierna: beroenderisk, giftighet, risk för kroppsliga sjukdomar eller 

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

risk för oberäkneliga effekter, potential för strategisk användning vid 

genomförande av brott, risk för utlösande av våld, verkan i ytterst små 

doser, svåra abstinensreaktioner samt risk för självförvandling.70 Starkt 

vanebildande och livsfarligt genom sin sammansättning är två 

omständigheter som angetts i förarbetena som påvisar att en viss narkotika 

är särskilt farlig.71 Dessa två omständigheter motsvarar kriterierna 

                                                 
69Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 53; Borgeke, Martin, 

Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 2017, s. 1087.  
70 Åklagarmyndigheten, Narkotika - Preparatbeskrivning, RättsPM 2016:1 (uppdaterad feb 

2017), s. 19.  
71 Prop. 1980/81:76 s. 211–212.  
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beroenderisk och giftighet i Åklagarmyndighetens RättsPM.72 Vidare 

innebär hänsyslöshetskriteriet att det särskilt ska beaktas om 

gärningspersonen agerat särskilt hänsynslöst i hanteringen genom att det 

exempelvis handlat om en systematisk överlåtelse till ungdomar eller 

personer intagna på kriminalvårdsanstalter eller behandlingshem.73  

 

Borgeke har punktat upp de omständigheter som HD tog upp i NJA 2011 s. 

357 (Mefedrondomen) och de efterföljande prejudicerande HD domarna för 

att avgöra om narkotikabrottsligheten har varit av särskilt farlig och 

hänsynslös art och dessa är: 

- Om distribueringen varit särskilt effektiv och sofistikerad  

- Om narkotikan även smugglats till Sverige  

- Om smugglingen i så fall sköttes på ett sett som skulle göra det svårt 

att upptäcka  

- Om handeln inte var avgränsad endast till bekantskapskretsen 

- Om handeln förekom till okända personer, unga personer eller inom 

kriminalvårdsanstalt   

- Om gärningspersonen för att freda sig själv utnyttjade personer i 

verksamheten.74  

2.3.3 Vad är ett synnerligen grovt 
narkotikabrott  

Vad som utgör ett synnerligen grovt narkotikabrott75 regleras i 3 § 2st NSL 

och brottsrubriceringen har ett straffminimum på 6 år och ett straffmaximum 

på 10 år. Vid bedömningen om narkotikabrottet ska anses som synnerligen 

grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet 

som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel 

med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit 

                                                 
72 Åklagarmyndigheten, Narkotika - Preparatbeskrivning, RättsPM 2016:1 (uppdaterad feb 

2017), s. 19 
73 Prop. 2015/16:111 s. 28. 
74 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 55; Borgeke, Martin, 

Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 2017, s. 1088–1089.   
75 Överväganden som låg till grund för införandet av synnerligen grovt narkotikabrott samt 

bedömningen av synnerligen grovt narkotikabrott i rättstillämpningen redogörs för i avsnitt 

4.5. 
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av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Denna brottsrubricering är som 

tidigare nämnts relativt ny och trädde i kraft 1 juli 2016.76 

 

2.3.3.1 Verksamheten 

Den första kvalifikationsgrunden som domstolen har att särskilt beakta är 

om narkotikabrottet utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad 

form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Beträffande 

de förstnämnda omständigheterna ”brottet har utgjort ett led i en verksamhet 

som utövats i organiserad form” krävs att tillvägagångssättet inneburit en 

särskild samordning och planering. Det erfordras dock inte att verksamheten 

är strukturerad, varaktig och att flertal personer varit inblandade. Samtidigt 

avgränsas synnerligen grovt narkotikabrott till de kvalificerade formerna av 

organiserad brottslighet vilket innebär att utanför tillämpningsområdet är 

personer som gått ihop för att löpande och yrkesmässigt sälja narkotika för 

att ha råd med sitt eget missbruk. För att syftet ska vara att bedriva handel 

av narkotika i stor omfattning förutsätts att det handlat om en kommersiell 

hantering som haft som avsikt att sprida stora mängder narkotika på den 

illegala marknaden. Kommersiell hantering av narkotika innebär ofta att 

verksamheten är gränsöverskridande vilket innebär att ansvar för 

narkotikasmuggling samtidigt aktualiseras. Verksamheten utövas inte sällan 

med ett vinstsyfte där avsikten är att skapa stora vinster. Sammanfattnings 

är verksamhetens omfattning och inriktning, antalet personer som är 

inblandade i verksamheten, kundkretsens storlek och sammansättning, hur 

länge verksamheten fortlöpt och hur stor vinst verksamheten frambringat 

betydelsefulla faktorer vid den organiserade verksamhetsbedömningen.77 

 

2.3.3.2 Synnerligen stor mängd narkotika 

Den andra kvalifikationsgrunden som domstolen har att särskilt beakta är 

om narkotikabrottet innefattat en synnerligen stor mängd narkotika. Vilken 

mängd narkotika som krävs som den enda omständigheten för att ett brott 

                                                 
76 Prop. 2015/16:111 s. 1. 
77 Prop. 2015/16:111 s. 39. 



 27 

ska rubriceras som synnerligen grovt har lagstiftaren överlåtit till 

domstolarnas praxisbildning78. Emellertid har lagstiftaren uttalat att 

skillnaden mellan mängden som krävs för att brottet bör bedömas som grovt 

ska motsvara en beaktansvärd skillnad i förkastlighet gentemot ett 

synnerligen grovt narkotikabrott.79 Dessutom har som tidigare nämnts 

lagstiftaren i förarbetena framfört att vid den grövre narkotikabrottsligheten 

ska mängden narkotika ha en mindre inverkan på både gradindelning och 

straffvärdet samtidigt som andra omständigheter som kan påverka 

gradindelning och straffvärdet ska ha större påverkan.80 

 

Mängden narkotika kan vidare utgöra ett bevisfaktum för att brottet innehaft 

en viss struktur, omfattning och inriktning och därmed utgjort ett led i en 

verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning 

bedriva handel av narkotika. En person som endast haft funktion som 

transportör utåt sett men anförtrotts en stor mängd narkotika kan indikera att 

transportören haft insyn eller ekonomiska intressen i själva verksamheten. 

Detta innebär att mängden även kan vara en del i bedömningen gällande 

verksamheten och gärningspersonen inblandning i denna.81 

 

Drogpraxisgruppen utarbetade vid införandet av synnerligen grovt 

narkotikabrott en tabell att utgå från vid en preliminär bedömning om brottet 

utifrån mängd indikerar på att brottet ska rubriceras som synnerligen grovt. 

Tabellen återfinns i den senaste upplagan av boken Studier rörande 

påföljdspraxis från Borgeke, Månsson och Kezovska. Emellertid utarbetades 

dessa tabeller innan HD gjort några vägledande avgöranden.82 

Dessa mängder var:  

Cannabis   ca 250 kg 

Amfetamin   ca 25 kg 

                                                 
78 Se under avsnitt 4.5 för praxis vid synnerligen grova narkotikabrott.  
79 Prop. 2015/16:111 s. 25 och 39. 
80 Prop. 2015/16:111 s. 39. 
81 Prop. 2015/16:111 s. 39.  
82 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 2017, s. 

1082–1083.  
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Mefedron eller liknande   ca 25 kg 

Ecstasy   ca 25 kg  

GHB   ca 2500 l 

Kat    ca 20 000 kg 

Kokain   ca 5kg  

Opium   ca 7.5 kg  

Rohypnol och andra tabletter ca 1 250 000 tabletter  

Subotex   ca 30 000 tabletter  

Svamp    ca 500 kg83 

 

2.3.3.3 Synnerligen farlig eller hänsynslös art 

Den tredje kvalifikationsgrunden som domstolen har att särskilt beakta är 

om befattningen med narkotikan varit av synnerligen farlig eller hänsynslös 

art. Farligheten och hänsynslösheten måste ”påtagligt gått utöver” vad som 

förutsätts för att brottet ska rubriceras som grovt. Väsentliga faktorer vid 

bedömningen om farligheten och hänsynslösheten ”påtagligt gått utöver” är 

preparatets farlighet, målgruppen som narkotikan erbjudits till eller ämnad 

för samt om förfarandet kännetecknats av en mer betydande förslagenhet. 

Lagstiftaren nämner några exempel på vad som kan utgöra ett synnerligen 

grovt narkotikabrott på grund av att förfarandet varit av synnerligen farlig 

eller hänsynslös art och det är om överlåtelse skett till ungdomar utan 

betalning med avsikt att bilda en ny kundkrets eller om narkotikan bjudits ut 

på en plattform till stor grupp okända köpare och på så sett även gjorts 

lättillgänglig för bland annat ungdomar. Även att missbrukare i en 

betydande omfattning bjudits på en ny typ av narkotika med avsikten att 

skapa en efterfråga eller om gärningspersonen med uppsåt bjudit ut 

narkotika som utifrån sin sammansättning i jämförelse med annan narkotika 

är farligare.84  

 

                                                 
83 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1091.  
84 Prop. 2015/16:111 s. 39–40. 
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2.4 Gemensamt för båda 
brottsrubriceringarna 

2.4.1 Omständigheterna är inte uttömmande  

Såväl vad gäller grovt som synnerligen grovt narkotikabrott i 3 § 1st och 2st 

NSL stadgas det att omständigheterna särskilt ska beaktas. Detta innebär att 

omständigheterna inte är uttömmande utan även andra omständigheter än de 

som ovan nämnts kan ges betydelse vid rubricering av narkotikabrottet.85  

Borgeke har punktat upp de övriga omständigheter som HD tog upp i NJA 

2011 s 357 (Mefedrondomen) och de efterföljande domarna som kan vägas 

in i gradindelningen:  

- Om brottsligheten har samband med gärningspersonens eget missbruk 

- Om det primärt var ett samköp 

- Om narkotikan var till del avsedd för eget bruk 

- Om det endast var en passiv eller osjälvständig förvaring eller transport av 

narkotika 

- Om den tilltalade varken hade någon fysisk eller administrativ befattning 

med narkotikan  

- Om brottet stannade vid försök till narkotikabrott 

- Om gärningspersonen blev utsatt för ett allvarligt utnyttjande 

- Om gärningspersonen var utsatt för allvarligt hot eller tvång. 

- Om gärningspersonen endast enligt 23 kap. 5 § BrB medverkat i mindre 

utsträckning.86 

 

2.4.2 En bedömning av alla omständigheter i 
det enskilda fallet  

Vad gäller kvalifikationsgrunderna för såväl grovt som synnerligen grovt 

narkotikabrott ska inte fastställande av att endast en av omständigheterna 

förelegat i sig per automatik föranleda att narkotikabrottet rubriceras som 

                                                 
85 Prop 1968:7 s. 119; Prop. 2015/16:111 s. 40.  
86 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 55; Borgeke, Martin, 

Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 2017, s. 1089.  
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grovt eller synnerligen grovt utan en bedömning av samtliga omständigheter 

i det enskilda fallet ska alltid göras.87 I förarbetet till synnerligen grovt 

uttalades dock att en synnerligen stor mängd i sig kan kvalificera brottet 

som synnerligen grovt.88  

 

2.4.3 Uppsåtskravet  

För att någon av ovanstående kvalifikationsgrunder ska kunna beaktas måste 

även gärningspersonen haft uppsåt till samtliga omständigheter i en 

kvalifikationsgrund.89 Detta innebär exempelvis att om mängd och farlighet 

skall beaktas vid gradindelning måste det fastställas att gärningspersonen 

haft uppsåt till den mängden och sorten narkotika.90 Vanliga regler för 

uppsåt gäller och likgiltighetsuppsåt är den nedre gränsen som förutsätts för 

skuld vilket innebär att gärningspersonen ska ha en misstanke om 

omständigheten och vara likgiltig inför omständigheten/följden. I NJA 2004 

s. 354 aktualiserades detta då gärningspersonen invände att insikt inte 

förelegat rörande mängden ecstasytabletter. Domstolen konstaterade att 

eftersom gärningspersonen erkänt att han visste att det var fråga om ett 

överlämnande av ecstasy och såg tabletterna när de överlämnades och inte 

kontrollerade mängden så hade gärningspersonen varit likgiltig till hur 

många tabletter han tagit emot.91 

2.5 Sammanfattande kommentar 

De omständigheter som ovan redogjorts för och som särskilt ska beaktas vid 

bedömningen av om ett narkotikabrott ska rubriceras grovt eller synnerligen 

grovt och sedermera vid straffvärdebedömning är i princip detsamma men 

vid synnerligen grovt har förstärkningsord tillagts. Vilket innebär att i 

princip samma omständigheter som kvalificerar ett brott som grovt ska 

                                                 
87 Prop. 2015/16:111 s. 31 och 40. 
88 Prop. 2015/16:111 s. 19.  
89 Prop. 2015/16:111 s. 38. 
90 Zila, Josef, Specialstraffrätten – en introduktion, 2016, s. 66. 
91 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 112–117.  
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beaktas för att kvalificera ett brott som synnerligen grovt men dessa ska vara 

mer kvalificerade och försvårande för att narkotikabrottsligheten ska 

rubriceras som synnerligen grovt. 

 

När det gäller straffskalorna är den tidigare övre delen av straffskalan för 

grovt narkotikabrott numera straffskalan för synnerligen grovt 

narkotikabrott. Detta för att lagstiftaren i samband med lagändringen inte 

höjde straffskalan för de allvarligaste narkotikabrotten utan endast delade 

upp den dåvarande straffskalan för grovt narkotikabrott. Som ovan 

redogjorts är straffskalan för grovt narkotikabrott 2-7 år och straffskalan för 

synnerligen grovt narkotikabrott 6-10 år. Det som här kan noteras är att 

straffskalorna överlappar varandra. 
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3 Bedömning av 
brottslighetens straffvärde  

3.1 Inledning 

Som tidigare nämnts regleras narkotikabrotten inom specialstraffrätten 

vilket innebär att dess reglering återfinns i huvudsak utanför BrB.92 Vad 

gäller straffvärdebedömningen vid narkotikabrott ska den dock ske i 

enlighet med allmänna straffrättsliga principer som i huvudsak regleras i 

BrB. För att få en heltäckande bild av straffvärdebedömningen kommer det 

därför i avsnitt 3.2 redogöras för den generella straffvärdebedömningen i 

brottmål för att därefter i avsnitt 3.3 redogöras vad som särskilt gäller för 

straffvärdebedömningen i grövre narkotikamål.  

 

Brottmålsprocessen delas upp i två delar, ansvarsdelen och påföljdsdelen. 

Först skall rätten avgöra ansvarsdelen. Rätten ska då avgöra om åklagaren 

styrkt sitt gärningspåstående utom rimligt tvivel det vill säga rätten ska 

avgöra om det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått den 

brottsliga gärningen. Sedan skall rätten avgöra påföljdsdelen som indelas i 

tre olika steg. Straffvärdebedömning, straffmätning och valet av påföljd. 

Först ska straffvärdet fastställas utifrån 29 kap. 1–3 §§ BrB som utgör en 

övervägning av omständigheter som i huvudsak är hänförliga till den 

brottsliga gärningen. Straffmätningsvärdet fastställs sedan genom att även 

beakta 29 kap. 4–5§§ och 7§ BrB som utgör en övervägning av 

omständigheter i huvudsak hänförliga till själva gärningspersonen. 

Påföljdsvalet fastställs slutligen genom beaktande av 30 kap. BrB.93  

 

 

                                                 
92 Se Narkotikastrafflag (1968:64) (NSL) 
93 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 106; Borgeke, Martin, 

Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 147. 
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3.2 Straffvärdebedömning i brottmål  

3.2.1 Bakgrund  

Vid brottsbalkens ikraftträdande 1965 och fram till den 

påföljdsbestämningsreform som trädde i kraft 1 januari 1989 fanns inga 

allmänna regler om påföljdsvalet förutom en bestämmelse 1 kap. 7 § BrB 

som föreskrev att valet av påföljd ska så långt som möjligt vara ägnat att 

främja den dömdes återanpassning i samhället med hänsyn till vad som 

krävs för att upprätthålla allmän laglydnad. Den betydande orsaken till 

påföljdsbestämningsreformen var att proportionalitetstanken till stor del 

hade ersatt behandlingsideologin inom straffteorin i Sverige.94 Detta ledde 

till att 1 kap. 7 § BrB med behandlingsideologin och preventionstanken som 

utgångspunkt upphävdes och två nya kapitel 29 och 30 kap. BrB infördes. 

Förutom proportionalitetstanken var syftet med reformen och öka 

förutsebarheten och enhetligheten vid påföljdsval och straffmätningar.95 

Sammanfattningsvis ska det svenska påföljdssystemet grundas på 

principerna om proportionalitet, förutsebarhet och ekvivalens. Att 

påföljdssystemet ska grundas på proportionalitet innebär att straffet ska vara 

proportionellt i jämförelse den enskilda brottslighetens allvar. Svårare brott 

ska straffas strängare än mindre svåra brott. Brottets svårhet är således 

central del av påföljdsbedömningen och effekten av detta är 

påföljdssystemet även ska grundas på ekvivalens. Detta innebär att lika svår 

brottslighet ska ges lika stränga straff.96  

3.2.2 Begreppet straffvärde   

Det närmaste som går att komma en legal definition av begreppet 

straffvärde återfinns i 29 kap. 1 § 2st BrB och lyder:  

 
Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 

                                                 
94 Prop. 1987/88:120 s. 32–38; Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, 

s. 99–100.  
95 Prop. 1987/88:120 s. 1.  
96 Prop. 2015/16:111 s. 8; Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för 

brott, 2016, s. 149. 
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eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.97 

 

Straffvärde innebär en bedömning av gärningens skadlighet, farlighet och 

gärningsmannens skuld.98 Begreppet straffvärde kan således i huvudsak 

sammanfattas som den brottsliga gärningens svårhet.99 Utgångspunkten är 

hur klandervärd och allvarlig den enskilda brottsligheten är.100 

Bestämmelsen ska såsom resterande påföljdssystemet ge uttryck för 

proportionalitet och ekvivalens.101 I förarbetena till bestämmelsen uttalades 

att bestämmelsen inte är uttömmande utan att den endast anger de viktigaste 

beståndsdelarna i straffvärdebedömningen.102 Genom lagändringen 2010 

togs emellertid ordet ”särskilt” bort från 29 kap. 1 § 2st BrB och 

uppräkningen är numera uttömmande. Detta gjordes för att fastslå att 

domstolen är begränsad till att i varje enskilt fall utgå från ovannämnda 

omständigheter i sin straffvärdebedömning och för att ytterligare betona att 

straffvärdet ska utgå från principerna om proportionalitet och ekvivalens.103 

 

Straffvärde är emellertid ett relativt begrepp och har olika innebörd 

beroende på om det är det abstrakta eller konkreta straffvärdet. Det abstrakta 

straffvärdet är den straffskala som brottsrubriceringen innehåller och 

fastställer hur klandervärt lagstiftaren anser att brottet är i jämförelse med 

andra brott och dess straffskalor. Synnerligen grovt narkotikabrott har 

således ett högre abstrakt straffvärde än grovt narkotikabrott eftersom grovt 

narkotikabrott har ett abstrakt straffvärde mellan 2 till 7 år och synnerligen 

grovt narkotikabrott har ett straffvärde mellan 6 till 10 år. Det konkreta 

straffvärdet fastställs utifrån det enskilda fallet och anger var på straffskalan 

den brottsliga gärningen anses föreligga och fastställer därmed hur 

förkastlig gärningen är i förhållande till andra brottsliga gärningar med 

                                                 
97 29 kap. 1 § 2st Brottsbalk (1962:700) 
98 Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 105. 
99 Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 658. 
100 Prop. 2015/16:111 s. 8.  
101 Prop. 2009/10:147 s. 3 och 13.  
102 Prop. 1987/88:120 s. 80.  
103 Prop. 2009/10:147 s. 13.  
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samma brottsrubricering. Det konkreta straffvärdet mäter därmed svårheten 

på den specifika brottsliga gärningen.104 

3.2.3 Hur går bedömningen av straffvärdet till 

Det första steget för domstolen i påföljdsdelen är enligt 29 kap. 1 § 1st BrB 

att utifrån intresset av en enhetlig rättstillämpning inom den tillämpliga 

straffskalan bestämma brottslighetens straffvärde. Detta innebär att 

brottslighetens straffvärde är utgångspunkten för hela påföljdsdelen. Enligt 

bestämmelsen förutsätts att en tillämplig straffskala har fastställts. Att 

straffskalan fastställts innebär att gradindelning ska ha skett innan 

straffvärdet bedöms och således att en brottsrubricering fastställts innan 

straffvärdebedömning sker. Eftersom det är inom den tillämpliga 

straffskalan som straffvärdet ska avgöras är straffskalan utgångspunkten vid 

straffvärdebedömning.105  

 

De omständigheter som ska tas hänsyn till vid straffvärdebedömning brukar 

delas in brottsinterna och brottsexterna omständigheter. Där brottsinterna 

omständigheter beaktas först och därefter brottsexterna omständigheter för 

att sedan utifrån en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda 

fallet komma fram till ett konkret straffvärde.106  

3.2.3.1 Brottsinterna omständigheter 

Brottsinterna omständigheter regleras i 29 kap. 1 § 2st BrB och som ovan 

nämnts ska domstolen vid straffvärdebedömningen beakta omständigheter 

hänförliga till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad 

den tilltalade insett eller borde insett om detta samt vilka avsikter och motiv 

gärningspersonen haft. Bedömningen av brottsinterna omständigheter utgår 

från 29 kap. 1 § 2st men avsikten är att uppräkningen ska omfatta sådana 

interna omständigheter tillhörande en viss brottsrubricering. Inte sällan 

innehåller själva brottsbeskrivningarna till brottsrubriceringarna 

                                                 
104 Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 105–106. 
105 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 109; Borgeke, Martin, 

Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 149. 
106 SOU 1986:14 s. 442; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 112; 

Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 181.  
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benämningar som handlar just om gärningens skadlighet, farlighet eller 

gärningspersonens skuld. Vad som exempelvis innebär fara i 29 kap. 1 § 2st 

BrB mening fastställs genom de rekvisit och omständigheter som föreskrivs 

i varje enskild brottsrubricering. Detta innebär att de omständigheter i 

brottsbeskrivningarna som avgör brottsrubricering är brottsinterna 

omständigheter som har straffvärdepåverkan vid bedömningen av 

brottsinterna omständigheter.107 När det gäller de grövre narkotikabrotten är 

det således de omständigheter som nämnts ovan under kapitel 2 gällande 

brottsrubricering som ska beaktas.  

3.2.3.1.1 Objektiva och subjektiva brottsinterna 
omständigheter  

De brottsinterna omständigheterna i 29 kap. 1 § 2st BrB kan dessutom delas 

in i objektiva och subjektiva omständigheter. Objektiva omständigheter är 

det som kan fastställas av domstolen att det rent faktiskt har hänt och är 

grunden för bedömningen, det vill säga den skada, kränkning eller fara 

brottsligheten inneburit utifrån brottsbeskrivningen. Mängden narkotika är 

således en objektiv omständighet utifrån 3 § NSL. Subjektiva 

omständigheter är de omständigheter som rör gärningspersonens skuld, det 

vill säga vad den tilltalade insett eller borde insett och de avsikter eller 

motiv gärningspersonen haft rörande brottsligheten. Den subjektiva 

omständigheten beträffande den objektiva omständigheten mängd är således 

vad gärningspersonen insett eller borde insett att det var för mängd 

narkotika.108 

3.2.3.1.2 Dubbelt beaktande av brottsinterna 
omständigheter 

Om de brottsinterna omständigheter i brottsbeskrivningen lagts till grund för 

gradindelningen för ett brott ska som huvudregel samma omständighet 

undvikas att beaktas igen vid straffvärdebedömningen. Att en omständighet 

som huvudregel inte ska beaktas två gånger gäller både omständigheter som 

                                                 
107 Prop. 1987/88:120 s 82; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 

112–113;  
108 Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 149–152 

och 657–658.  
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påverkat svårhetsgraderingen i skärpande riktning eller inte. Detta innebär 

att om en omständighet legat till grund för att narkotikabrottet ska rubriceras 

som grovt ska den som huvudregel inte ligga till grund för att inverka på det 

konkreta straffvärdet i skärpande riktning. Men detta gäller endast om en 

omständighet har konsumerats helt vid svårhetsgraderingen. Inte sällan har 

omständigheten inte ”tömts ut” utan det finns delar ”kvar” och beakta efter 

svårhetsgraderingen. Exempelvis mängd är som tidigare nämnts en 

omständighet som ska beaktas vid svårhetsgraderingen vid grovt 

narkotikabrott. Om denna omständighet legat till grund för gradindelningen 

kan den dock vid en stor mängd ha betydelse även efter gradindelning och 

vid straffvärdebedömningen.109 

3.2.3.1.3 Uppsåtskravet  

Som tidigare nämnts så påverkar enligt 29 kap. 1 § 2st BrB subjektiva 

omständigheter straffvärdet. Uppsåt och oaktsamhet är således brottsinterna 

faktorer. Att det är fastställt att uppsåt eller oaktsamhet förelegat påverkar 

inte i sig straffvärdet utan det är vilken typ av uppsåt eller oaktsamhet 

gärningsmannen haft som påverkar straffvärdet. Exempelvis ger ett 

avsiktsuppsåt högre straffvärde än ett likgiltighetsuppsåt.110 

3.2.3.2 Brottsexterna omständigheter  

Brottsexterna omständigheter är sådana omständigheter som räknas upp i 29 

kap. 2 och 3 §§ BrB vilket delas upp i försvårande omständigheter 29 kap. 2 

§ BrB och förmildrande omständigheter 29 kap. 3 § BrB. De brottsexterna 

omständigheterna är alla hänförliga till gärningsmannens avsikter och 

motiv.111 Lagstiftarens avsikt med att kategorisera särskilda försvårande och 

förmildrande omständigheter var att uppnå en enhetlig rättstillämpning och 

skapa förutsebarhet.112  

                                                 
109 Prop. 1987/88:120 s 82; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 

113–114. 
110 Prop. 1987/88:120 s 81–82; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, 

s. 111–112; Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 

150–151.  
111 SOU 1986:14 s. 442; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 114–

115. 
112 Prop. 1987/88:120 s. 1.  
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3.2.3.2.1 Lagändringen och utökade beaktningsmöjligheter 

Den 1 juli 2010 utvidgades möjligheterna att tillämpa de försvårande och 

förmildrande omständigheterna vid straffvärdebedömningen.113 Detta då 

lagstiftaren ansåg att möjligheten att tillämpa de försvårande och 

förmildrande omständigheterna var för begränsat på grund av att flertalet 

omständigheter var kvalificerande samt att lagstiftaren vid 

påföljdsbestämningsreformen 1989 betonat att det framförallt när det gäller 

försvårande omständigheter bör tillämpas restriktivt. Flera förstärkande ord 

ändrades eller togs bort för att åstadkomma större möjligheter att beakta 

försvårande och förmildrande omständigheter samt öka bredden vid 

straffvärdebedömningen. Detta innebar att förstärkande ord så som särskild, 

betydligt allvarligare eller allvarligt togs bort eller ändrades till mindre 

kvalificerande ord.114 Detta i sin tur innebär att de försvårande och 

förmildrande omständigheterna kan beaktas även om de inte nått den 

intensitet som tidigare förutsattes för att de skulle beaktas. Med följden av 

att bedömningen blir mer nyanserad genom att brottslighetens svårhet 

kommer få mer betydelse vid straffvärdebedömning.115 Detta innebär att 

olika brottsliga gärningar inom samma brottsrubricering ska bedömas olika 

beroende på vilka försvårande och förmildrande omständigheter som finns i 

det enskilda fallet.116 

 

Försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB är bland annat om den 

tilltalade visat stor hänsynslöshet, utnyttjat någon annans skyddslösa 

ställning eller missbrukat ett förtroende. Förmildrande omständigheter är 

enligt 29 kap. 3 § BrB bland annat om gärningsmannen blivit provocerad till 

den brottsliga gärningen, brottet föranletts av stark medmänsklighet eller att 

gärningsmannen inte förstått innebörden av gärningen till följd av allvarlig 

psykisk störning.  

                                                 
113 Prop. 2009/10:147 s. 1.  
114 Prop. 2009/10:147 s. 6 och 27–29; Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma 

påföljd för brott, 2016, s. 182. 
115 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 111; Borgeke, Martin, 

Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 182 
116 Prop. 2009/10:147 s. 27.   
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3.2.3.2.2 Dubbelt beaktande av brottsexterna 
omständigheter  

Brottsbeskrivningarna innehåller många gånger likadana omständigheter 

som de brottsexterna försvårande omständigheter i 29 kap. 2 § BrB. 

Exempelvis så är hänsynslöshet både en omständighet som ska beaktas 

enligt 3 § NSL och även en försvårande omständighet enligt 29 kap. 2 § 2p 

BrB. Här gäller detsamma som vid dubbelt beaktande av brottsinterna 

omständigheter, det vill säga om omständigheten har lagts till grund för 

gradindelningen ska som huvudregel samma omständighet undvikas att 

beaktas igen vid bedömning av straffvärdet. Inte sällan har omständigheten 

inte ”tömts ut” utan det finns delar ”kvar” och beakta efter gradindelning när 

brottet har brottsrubricerats. Om omständigheten inte ”tömts ut” vid 

gradindelningen så kan den beaktas igen vid bedömningen av brottsexterna 

omständigheter.117 

3.2.3.2.3 Omständigheterna är inte uttömmande utan 
exemplifierande  

Avseende både de försvårande omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB och 

förmildrande omständigheterna i 29 kap. 3 § BrB så föreskrivs att 

omständigheterna ”särskilt beaktas”. Detta innebär att uppräkningen inte är 

uttömmande utan exempel på omständigheter som särskilt ska beaktas vid 

straffvärdebedömningen. Syftet från lagstiftarens sida var dock att vara  

”hyfsat” uttömmande.118 

3.2.3.2.4 Uppsåtskravet  

Beträffande de försvårande och förmildrande omständigheterna ska även de 

täckas av uppsåt för att kunna beaktas.119 

                                                 
117 Prop. 1987/88:120 s 82; Jareborg, Nils, Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 

113–114; Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 

181–182. 
118 Prop. 1987/88:120 s 42–43 och 77; Prop. 2009/10:147 s. 70; Borgeke, Martin, 

Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 182. 
119 Prop. 1987/88:120 s. 81; Jareborg, Nils & Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 

111; Borgeke, Martin & Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 183. 
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3.2.3.2.5 Vem har bevisbördan för brottsexterna 
omständigheter   

Det är åklagaren som bär bevisbördan för att en försvårande omständighet 

föreligger. Enligt förarbetena innebär det emellertid inte att åklagaren måste 

åberopat dessa omständigheter redan i stämningsansökan även om det är av 

betydelse för den tilltalade och dess försvarare att omständigheter som 

åklagaren anser vara försvårande tas med redan i stämningsansökan. För att 

en försvårande omständighet ska kunna påverka straffvärdet måste den dock 

ha tagits upp under rättegången så att gärningspersonen kan bemöta det 

påstådda.120 Avseende förmildrande omständigheter så är bevisbördan 

uppbyggd på samma sett som vid en nödvärnsinvändning. Åklagaren har 

bevisbördan över att en förmildrande omständighet inte förelegat om inte 

omständigheten är så pass orimlig att den kan lämnas utan avseende på 

grund av dess brist på trovärdighet. Det kan noteras att en åklagare heller 

inte har skyldighet att åberopa förmildrande omständigheter.121 

3.2.3.3 Kan andra faktorer påverka straffvärdet?   

Av förarbetena vid påföljdsbestämningsreformen 1989 kan utläsas att 

därutöver kan ytterligare två faktorer som inte har med brottets svårhet att 

göra inverka på straffvärdet.122 I förarbetena anges att genom att inte precist 

definiera begreppet straffvärde i 29 kap. 1 § 2st BrB utan istället ange de 

viktigaste delarna vid straffvärdebedömningen, kan andra faktorer beaktas 

vid straffvärdebedömningen.123 Som tidigare nämnts tog emellertid ordet 

särskilt bort från 29 kap. 1 § 2st BrB genom lagstiftningsändringen 2010 

och uppräkningen är numera uttömmande. Detta gjordes för att ytterligare 

betona att straffvärdet ska utgå från principerna om proportionalitet och 

ekvivalens. Samtidigt togs dock inte ordet särskilt bort vad gäller de 

brottsexterna försvårande och förmildrande omständigheterna i 29 kap 2–3 

§§ BrB. Dessa omständigheter är således fortfarande inte uttömmande.124  

 

                                                 
120 Prop. 1987/88:120 s 84.  
121 Ibid. s. 86.  
122 Jareborg, Nils & Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 108; Asp, Petter, Von 

Hirsch, Andrew, Straffvärde, SvjT 2013, s. 153. 
123 Prop. 1987/88:120 s. 80. 
124 Ibid. s. 5 & 40. 
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I doktrin verkar det dock finnas två olika uppfattningar om huruvida 

ytterligare faktorer kan beaktas på grund av lagändringen och då särskilt när 

det gäller de två hänsynstagande omständigheter som framfördes vid 

påföljdsbestämningsreformen. I Zila och Jareborgs bok straffrättens 

påföljdslära från 2017, som kom efter lagändringen, tas de två 

övervägandena upp som framfördes vid påföljdsbestämningsreformen 1989 

och möjligheten finns enligt författarna att beakta dessa även efter  

lagändringen 2010.125 I Borgekes och Heidenborgs bok att bestämma 

påföljd för brott från 2016 anser författarna att genom lagändringarna 2010 

togs möjligheten bort att ta hänsyn till andra omständigheter än de som 

anges i lagtexten och hänvisar i denna del till förarbetena. I den sida av 

propositionen som Borgeke och Heidenborg hänvisar till uttalar lagstiftaren 

att det i tidigare förarbetena uttalats att 29 kap. 1 § 2st BrB inte är 

uttömmande och att allmänna preventiva skäl framförts som en 

straffvärdepåverkande omständighet. Vidare uttalas att ordet ”särskilt” från 

29 kap. 1 § 2st BrB tagits bort för att göra uppräkningen uttömmande.  

 

På grund av att de råder en viss stridighet i doktrinen beträffande om andra 

omständigheter fortfarande kan beaktas följer nedan en redogörelse för de 

två ytterligare hänsynstaganden som nämnts i förarbeten och den kritik som 

anförts kring dessa.  

3.2.3.3.1 Internationell koppling  

Det första hänsynstagandet som kan utläsas av förarbetena vid 

påföljdsbestämningsreformen är brott som har en utmärkande internationell 

koppling såsom narkotikabrott, kapning och terrorbrott.126 I dessa fall kan 

vid straffvärdebedömningen hänsyn tas till hur straffnivåerna ser ut i andra 

länder för att straffnivåerna ska bli mera lika med de som gäller i andra 

länder med motsvarande rättssystem som Sverige.127  

 

                                                 
125 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 107 
126 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 108; Asp, Petter, Von 

Hirsch, Andrew, Straffvärde, SvJT 1999, s. 153. 
127 Prop. 1972:67, s. 27. 
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Enligt Asp och Von Hirsch innebär detta en avvikelse från en 

straffvärdebedömning utifrån brottets svårhet vilket innebär att lagstiftaren 

medger att straffvärdet för de grova narkotikabrotten inte står i rimlig 

proportion till de lagstiftade straffvärdebedömningsfaktorerna som skada, 

fara och kränkning. Asp och Von Hirsch anser att orsaken till att andra 

länders straffnivåer ska beaktas endast är preventiva överväganden för att 

inte göra Sverige till ett ”straffparadis” för exempelvis narkotika jämfört 

med andra länder och att det självklart bygger på att hänsyn endast kan tas i 

straffhöjande riktning då en sänkning med hänsyn till andra länders 

straffnivåer inte lär varit avsikten.128 Jareborg och Zila delar denna 

uppfattning då straffsatserna för narkotikabrott står i orimlig proportion till 

den skadlighet och farlighet som de enskilda gärningarna utgör och anser att 

detta är ett försök till att berättiga höga straffsatser vid narkotikabrott som 

föreligger i Sverige i förhållande till andra brott. Särskilt då det går emot 

allmänna straffrättsliga principer att lägga de sammanlagda 

skadeverkningarna på den enskilde gärningspersonen.129 Vidare anser Asp 

och Von Hirsch att det är orättfärdigt att döma folk till strängare straff än 

vad dem förtjänar på grund av hur andra länder straffnivåer ser ut och att 

detta strider mot proportionalitetsprincipen som ska genomsyra 

påföljdssystemet. Straffskärpningar anser Asp och Von Hirsch har mycket 

begränsade effekter på minskad brottslighet och de ifrågasätter om 

narkotikautbudet styrs av straffnivåer i de olika länderna och om 

narkotikabrottsligheten inte borde vara mer lokaliserad till länder med lägre 

straff än Sverige i så fall.130 

3.2.3.3.2 Allmänpreventiva hänsyn 

Det andra övervägandet är allmänpreventiva hänsyn. Departementschefen 

konstaterade att en domstol inte i enskilda fall ska statuera exempel för att 

avskräcka allmänheten då det går emot principer om proportionalitet, 

ekvivalens och rättslig likabehandling. Enligt departementschefen är det 

lagstiftaren som i första hand utarbetar straffskalorna och i denna 

                                                 
128 Asp, Petter, Von Hirsch, Andrew, Straffvärde, SvJT 1999, s. 153. 
129 Jareborg, Nils & Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 108. 
130 Asp, Petter, Von Hirsch, Andrew, Straffvärde, SvJT 1999, s. 153–154.  
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övervägning kan lagstiftaren ta hänsyn till om en viss brottslighet blivit mer 

allvarlig eller utbredd. Men enligt departementschefen kan det finnas grund 

för att i vissa fall ändra praxis för straffvärdet på grund av allmänpreventiva 

skäl. Några exempel på när det är möjligt framförs dock inte i 

förarbetena.131  

Asp och Von Hirsch anser att denna typ av hänsynstagande principiellt sett 

kan ifrågasättas. Eftersom det för det första föreligger samma problematik 

som hänsynstaganden till internationella straffsatser. Allmänpreventiva 

hänsynstaganden vid straffvärdebedömningen föranleder att 

gärningsmannen kommer klandras mer än vad han eller hon förtjänar utifrån 

den enskilda gärningen. Ett motargument till detta är att de är nödvändigt att 

ibland gå emot proportionalitetsprincipen. Men det borde då finnas starka 

skäl för att avsteget från proportionalitetsprincipen skulle ha en positiv 

allmänpreventiv effekt. Asp och Von Hirsch menar att en prejudicerande 

dom som föranleder en allmän straffvärdehöjning för ett brott skulle ge 

obetydliga effekter på den formen av brottslighet.132 Allmänpreventiva 

hänsyn har dock beaktats vid straffvärdebedömningen i praxis. HD har 

bland annat i NJA 1989 s. 870 och NJA 1991 s. 498 beaktat en ökad 

förekomst av ett visst brott vid bedömningen av straffvärdet.133  

3.3 Särskilt om straffvärdebedömningen 
vid grövre narkotikamål  

Inledningsvis bör poängteras att vid straffvärdebedömningen vid grövre 

narkotikamål gäller givetvis de allmänna regler i 29 kap. 1–3 § BrB som 

redogjorts för ovan i avsnitt 3.2. Detta innebär att både avsnitt 2.3 gällande 

de brottsinterna omständigheterna vid grovt och synnerligen grovt 

narkotikabrott och de brottsexterna omständigheter som nämnts i avsnitt 3.2 

                                                 
131 Prop. 1987/88:120 s 37 och 80; Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 

2017, s. 108. 
132 Asp, Petter, Von Hirsch, Andrew, Straffvärde, SvJT 1999, s. 155–156. 
133 Prop. 2009/10:147 s. 30.   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har betydelse vid straffvärdebedömningen vid grova och synnerligen grova 

narkotikabrott.134  

3.3.1 Vilken försvårande omständighet är av 
särskild betydelse  

Angående de försvårande omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB, är sjätte 

punkten av särskild betydelse vid grövre narkotikabrott, eftersom den 

föreskriver att en försvårande omständighet är om brottsligheten utövats i 

organiserad form, systematiskt eller föregåtts med särskild planering. När 

det gäller ”organiserad form” ska det vara fråga om en kriminell verksamhet 

med en sammansättning av flera personer som samarbetat under en längre 

tid.135 Ett rättsfall som illustrerar detta är NJA 1991 s. 255 (Kurirdomen) 

som gällde en kurir. HD tog hänsyn vid straffvärdebedömningen att kuriren 

hade varit en part av en organiserad internationell verksamhet som förelegat 

i stor omfattning.  

 

Bestämmelsen utvidgades emellertid i samband med lagändringarna 2010 

genom tillägget av ”särskild planering” och ”systematiskt”. Enligt 

förarbetena var syftet med utvidgningen att vilken roll gärningspersonen 

haft i verksamheten inte skulle ha lika stor betydelse. Att ”särskild 

planering” tillades innebar att om brottsligheten skett med särskild planering 

så var det en försvårande omständighet enligt 29 kap. 2 § 6p oavsett om det 

var fråga om ett enskilt brott eller brott som skett inom ramen för en 

brottslig verksamhet. När det gäller ”systematiskt” uttalades i förarbetena att 

om förfarandet skett många gånger så ska de anses vara försvårande oavsett 

om de var en gärningsperson eller flera och oavsett vilken roll 

gärningspersonen haft om det varit fler personer iblandande.136 

 

I detta sammanhang kan NJA 1991 s. 255 (Kurirdomen) jämföras med NJA 

2012 s. 535 (Cannabissmugglingsdomen), som därmed avgjordes efter 

                                                 
134 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 149; Borgeke, Martin, 

Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013, s. 56–57.  
135 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 144–145. 
136 Prop. 2009/10:147 s. 1 och 30–31.  
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lagändringen och där HD tog ställning till straffvärdebedömning vid 

narkotikabrott där gärningspersonen var kurir. HD hänvisade till NJA 1991 

s. 255 (Kurirdomen) och konstaterade att det handlade om en avancerad 

kurirverksamhet som enligt HD alltjämt borde ge ett högt straffvärde. En 

kurir bör dock inte generellt ges ett strängt straff då kuriren oftast är 

utnyttjad av andra och endast får en liten ersättning samt ofta har en liten 

insikt i vilken kontext det hela sker och HD konstaterade att sådant ska 

beaktas vid bedömning straffvärdet.137  

3.3.2 Lite mer om uppsåtskravet  

Som tidigare nämnts så har graden av gärningspersonens uppsåt betydelse 

vid bedömningen av straffvärdet. Narkotikabrottslighet som begås genom 

likgiltighetsuppsåt är mindre straffvärd än narkotikabrottslighet som begås 

fullständig insikt. Detta innebär exempelvis att gärningspersonens insikt i 

narkotikaverksamheten har betydelse för straffvärdet. Många gånger så har 

gärningspersoner bristfällande kunskaper om hur narkotikabrottsligheten 

som han eller hon är inblandad i är strukturerad och hur vinsterna ser ut. I 

sådana fall bör straffvärdet bli lägre men om gärningspersonen haft full 

insikt i hur narkotikabrottsligheten struktur sett ut så bör straffvärdet bli 

högre.138 Detsamma gäller brottsinterna omständigheter såsom sort och 

mängd. Straffvärdet kan endast påverkas av den sort och den mängd 

gärningspersonen haft uppsåt till.139 

3.3.3 Renhetsgraden kan vara en 
straffvärdepåverkande faktor  

En omständighet som särskilt kan påverka straffvärdet vid narkotikabrott är 

substansen renhetsgrad.140 I NJA 2013 s. 321 konstaterade HD att mindre 

avvikelser från en substans ”normala” renhetsgrad inte ska påverka 

                                                 
137 NJA 2010 s. 592; Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013, s. 44–45.  
138 Prop. 1987:88:120 s. 81; Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 55; 

Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1089; NJA 2012 s. 510; NJA 1998 s. 512.  
139 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 115–117.  
140 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1083. 
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straffvärdet. Straffvärdet kan emellertid påverkas om det är betydande 

skillnad på renhetsgraden jämfört med vad som bör anses vara normalt. I 

nämnda rättsfall  hade gärningspersonen haft befattning med mefedron som 

hade en renhetsgrad på mellan 8 % och 42 %. Detta ansågs vara en 

betydande skillnad från den normala renhetsgraden som för mefedron är ca 

80 %. Vidare underströk HD att renhetsgraden främst ska ha betydelse för 

straffvärdet vid allvarligare/grövre narkotikabrottslighet. I detta fall förelåg 

emellertid andra försvårande omständigheter som också påverkade 

straffvärdet. 

 

3.4 Sammanfattande kommentar 

Som ovan redogjorts utgår straffvärdebedömningen från principerna om 

proportionalitet och ekvivalens och straffvärdebedömning för narkotikabrott 

ska göras utifrån dessa allmänna principer och regler i 29 kap. 1–3 §§ BrB. 

Enligt 29 kap. 1 § 1st BrB ska straffvärdebedömning ske när straffskalan är 

fastställd och således när narkotikabrottsligheten är gradindelad. Först ska 

vid bedömningen enligt 29 kap. 1 § 2st BrB brottsinterna omständigheter 

beaktas som utgår från den skada, kränkning eller fara som gärningen 

inneburit samt de avsikter eller motiv gärningspersonen haft. Detta görs 

genom att värdera de omständigheter i brottsrubriceringen som inte ”tömts 

ut” vid gradindelningen. Sedan skall brottsexterna omständigheter i 29 kap. 

2–3 §§ BrB beaktas och utifrån en samlad bedömning ska ett straffvärde 

fastställas.  
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4 Utvecklingen  

4.1 Inledning  

I detta kapitel kommer den utveckling som skett i svensk rätt beträffande 

den rättsliga bedömningen av gradindelning och straffvärdebedömning vid 

grövre narkotikabrott behandlas. Under avsnitt 4.2 kommer den tidigare 

rättstillämpningen vid gradindelning och straffvärdebedömning som utgick 

från sort och mängd behandlas. Under avsnitt 4.3 kommer Mefedrondomen 

och den praxisändring som skedde därefter behandlas och under avsnitt 4.4 

kommer införandet brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott och 

dess konsekvenser i rättstillämpningen behandlas. 

 

4.2 Schabloniserad gradindelning och 
straffvärdebedömning  

Som tidigare nämnts så ska gradindelningen vid de grövre narkotikabrotten 

utgå från de omständigheter som föreskrivs i brottsbeskrivningarna och vid 

straffvärdebedömning ska domstolen fastställa ett straff inom de 

lagstadgade straffskalorna utifrån de generella bestämmelserna om 

straffvärdebedömning i 29 kap. 1–3 § BrB. Enligt vad som redogjorts för 

ovan var lagstiftarens intentioner med 1981 års lagändring att 

hänsyslöshetskriteriet skulle tillmätas större betydelse än mängden vid 

bedömningen om narkotikabrottet skulle kvalificeras som grovt och att 

grovt narkotikabrott skulle förbehållas de allvarligaste fallen. Trots 

lagstiftarens intention var förhållandena sådana fram till 2011, att 

domstolarna vid gradindelning och straffvärdebedömning för narkotikabrott, 

i väldigt stor utsträckning, beaktade endast sorten och mängden narkotika 

utifrån riktlinjer som återfanns i tabeller. Detta innebar att det var i 

huvudsak sort och mängd som var de enda omständigheterna som avgjorde 

såväl brottsrubricering som straffvärde. Beroende på vilken mängd och 

substans gärningspersonen befattat sig med, föranledde det en viss längd på 

fängelsestraffet enligt tabellerna. Detta trots att det som ovan nämnts vid 
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gradindelning och straffvärdebedömning ska beaktas även andra 

omständigheter och bedömningen alltid ska göras utifrån en samlad 

bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. I vissa fall så 

beaktades och tillmättes andra omständigheter betydelse såsom att det 

handlade om överlåtelse, att överlåtelsen skett till unga personer samt 

omfattningen. Men i huvudsak var det sort och mängd som tillmättes 

betydelse i domstolarna runt om i landet.141  

 

Sammanställandet och tillämpandet av tabeller har sin grund i intresset att 

nå en enhetlig rättstillämpning.142 I enlighet med 29 kap. 1 § 1st BrB ska 

som tidigare nämnts straffvärdet fastställas utifrån intresset av en enhetlig 

rättstillämpning. Detta innebär att det faktiskt erfordras av domstolarna att ta 

hänsyn till tidigare praxis vid bedömandet av straffvärdet.143 Det är 

dessutom inte helt orimligt att en praxis där gradindelning och 

straffvärdebedömning utgått från sort och mängd har tillämpats i och med 

den snabba utveckling som skedde inom narkotikapolitiken och då särskilt 

vad gäller straffskalorna för grova narkotikabrott. Lagstiftaren höjde 

straffmaximum för grova narkotikabrott från 1 år till 10 år mellan 1967 och 

1972. Under en period om cirka 5 år ökade därmed straffmaximum med 9 

år. Den drastiska utvidgningen av straffskalan skedde således under en 

väldigt kort tid och skapade en viss ovisshet bland domstolarna hur 

straffskalorna skulle tillämpas. Att domstolarna sökte sig till tidigare 

avgöranden och tabeller är utifrån detta någorlunda begripligt. Vidare är det 

vid generella rättsfallsjämförelser rimligt att jämföra konkreta mätbara fakta 

såsom narkotikans sort och mängd.144 

 

 

                                                 
141 Prop. 2015/16:111 s. 11; Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 

2013, s. 30–31.  
142 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 180.  
143 Borgeke, Martin, Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 149. 
144 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012. s. 149; Andersson, Malou, Asp, Petter 

m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 

2012, s. 173. 
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4.2.1 Drogpraxisgruppens arbete för en 
enhetlig praxis  

Trots den stora utbredningen av tabeller och riktlinjer förelåg vid 2000-talet 

likväl en oenhetlighet i rättspraxis eftersom vid de olika domstolarna i 

landet tillämpades olika och oftast egna tabeller och riktlinjer. 

Drogpraxisgruppen bildades 2003 som en följd av att det vid domstolarna 

runt om i landet fanns en samstämmighet kring att narkotikastraffrätten inte 

var tillfredställande eftersom den inte var enhetlig. Avsikten var att 

Drogpraxisgruppen skulle sammanställa praxis, utarbeta riktlinjer och 

analysera praxis för att nå en mer enhetlig rättstillämpning.145 

Drogpraxisgruppen har sedan dess arbetat med syftet att få en mer enhetlig 

rättstillämpning inom narkotikastraffrätten och en viktig del i deras arbete 

har varit att vara behjälpliga i arbetet med boken, Studier rörande 

påföljdspraxis, som givits ut 2018 av Borgeke, Månsson och Kezovska som 

tillämpats i stor utsträckning i praxis. Tabeller har även utarbetats av 

Drogpraxisgruppen med utgångspunkt i narkotikans sort och mängd.146 I 

Drogpraxisgruppens tabeller togs dock ingen hänsyn till substanserna 

renhetsgrad. Träskman har ifrågasatt varför tabellerna inte tog hänsyn till 

renhetsgraden när mängd och sort spelade avgörande roll i 

rättstillämpningen.147  

 

Enligt Borgeke blev Drogpraxisgruppen arbete alltför begränsat i sin 

inriktning eftersom den fokuserade på att skapa enhetlighet och Borgeke 

menar att det i arbetet borde ha ifrågasatts varför gradindelning och 

straffvärdebedömning avvek från de allmänna bestämmelserna om 

straffvärdebedömning i 29 kap. 1–3 BrB och därmed i princip hur all annan 

brottslighet straffvärdebedömdes och där man tillämpar en differentierad 

straffvärdebedömning. Borgeke ansåg att detta kunde förklaras av att HD, i 

alla fall som det uppfattats i underrätterna, godtagit höga straff som inte 

                                                 
145 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 27; Träskman, Per 

Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 150. 
146 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 29–30; Träskman, 

Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 150 och 152. 
147 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 151.  



 50 

sällan varit på den övre delen på straffskalan. Detta har enligt Borgeke 

föranlett att Drogpraxisgruppens arbete inriktats på att skapa möjligheter för 

enhetliga rättsliga bedömningar istället för att sänka straffnivåerna.148  

4.2.2 En början på en försiktighet till tabeller  

Trots att det inte fick några betydande effekter i underrättspraxis har HD i 

några tidigare avgöranden innan NJA 2011 s. 356 (Mefedrondomen) i 

domskälen försökt att till viss del motivera en förändrad praxis. I NJA 2004 

s. 354 hänvisade HD till förarbeten och uttalade att försiktighet ska ske med 

att utarbeta och tillämpa generella schabloner som utgår från sort och mängd 

vid gradindelningen mellan narkotikabrott av normalgraden och grovt 

narkotikabrott. Dessutom uttalade HD att det alltid vid bedömningen ska 

beaktas och ges betydelse av andra omständigheter än sort och mängd. Att 

domstolarna bör vara försiktiga vid tillämpning av generella schabloner som 

utgår från sort och mängd uttalade även HD i NJA 2008 s. 653.149 Att dessa 

uttalanden inte fick några betydande effekter i underrättspraxis kan enligt 

Borgeke ha att göra med att HD inte redogjort för en tydlig och lämplig 

modell att utgå från vid bedömningen.150 

 

4.2.3 Konsekvenser av en bedömning som 
utgår från sort och mängd  

Tabeller skapar möjligheter för domstolar att avgöra narkotikabrott utifrån 

tidigare praxis vilket i sin tur skapar enhetlighet och förutsebarhet. Att det 

fanns fastställda gränser för vilken sort och mängd narkotika som 

föranledde att brottet skulle rubriceras som grovt samt vilket konkret 

straffvärde narkotikabrottslighet hade, skapade naturligtvis en enhetlighet 

och förutsebarhet inom rättstillämpningen av grova narkotikabrott.151 

                                                 
148 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 29-30. 
149 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 173–174.   
150 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 25. 
151 Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 30–31; Andersson, 

Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna 

om narkotikabrott, 2012, s. 149 och 173.  
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Enhetlighet och förutsebarhet kan vid en första anblick anses 

tillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Däremot förutsätts för att en 

straffvärdebedömning i narkotikamål ska vara rättssäkert, att det även finns 

möjlighet för en differentierad straffvärdebedömning.152  

 

En straffvärdebedömning som utgår från sort och mängd avviker för det 

första från vad som gäller generellt för straffvärdebedömningar enligt 29 

kap. 1–3 §§ BrB. Detta har i sin tur föranlett att hur straffskalorna använts 

avvikit från hur straffskalorna vid andra brott normalt använts. 

Narkotikabrott är den enda brottstyp där hela straffskalan och särskilt de 

övre delarna nyttjats i stor omfattning. Straffen har därmed varit högre upp 

på straffskalan än vid andra brottstyper och inte sällan betydligt högre än 

vad som är kriminalpolitiskt motiverat.153 Särskilt har det gällt de grövre 

narkotikabrotten där straffnivåerna varit betydligt högre än vid andra 

brottstyper.154  

 

När andra lagstiftade omständigheter utöver sort och mängd inte beaktats 

vid påföljdsbestämning så har det även inneburit att dessa relevanta 

omständigheter inte yttrat sig i påföljden och därmed inte i samhällets 

reaktion på brottet. Detta har inneburit att gärningar som har haft olika 

svårhetsgrad med beaktande av exempelvis gärningspersonen motiv eller 

delaktighet i narkotikahandeln likväl fått lika hårda straff. Andra 

omständigheter än sort och mängd har därmed inte påverkat samhällets 

reaktion på brottet.155 Detta innebär att rättstillämpningen har avvikit från de 

grundläggande principerna om proportionalitet och ekvivalens.156 Eftersom 

narkotikabrottslighetens påföljd inte stått i proportion till allvarligheten av 

                                                 
152Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 143–144.  
153 Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 2012, s. 30–31 och 143; Andersson, Malou, 

Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala bestämmelserna om 

narkotikabrott, 2012, s. 173. 
154 Prop. 2015/16:111 s. 18; Nilsson Hjort, Bob, Förändringar i narkotikapraxis, SvJT 

2012, s. 845.  
155 Dir. 2013:62 s. 4.  
156 Prop. 2015/16:111 s. 18.  
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det brottsliga tillvägagångssättet och ett resultat av detta har blivit att olika 

svåra brott har getts lika stränga påföljder.157 

 

Då både gradindelning och straffvärdebedömning nästintill endast utgått 

från sort och mängd har detta även föranlett att dessa två skilda 

bedömningar sammanfallit.158 När det egentligen är som tidigare nämnts två 

åtskilda bedömningar. Att gradindelningen sker i ett första led framgår som 

tidigare nämnts av 29 kap. 1 § 1st BrB, som förutsätter att straffskalan är 

fastställd innan straffvärdebedömning sker. För att ha fastställt den 

tillämpliga straffskalan är det naturligtvis nödvändigt att brottet gradindelats 

och det således har fastställts en brottsrubricering med en tillämplig 

straffskala.159 Om mängden narkotika varit tillräcklig stor så har emellertid 

narkotikabrottsligheten utifrån tabellerna hamnat så högt upp på straffskalan 

att de inte funnits någon möjlighet att beakta andra omständigheter vare sig 

brottsinterna inom brottsrubriceringen eller brottsexterna i 29 kap. 2-3 §§ 

BrB vilket föranlett en onyanserad straffvärdebedömning.160  

 

Som Ulväng en gång uttalat sig:  

”Att läsa något som står i en god handbok är en god början men att stanna 

vid innantilläsning ur en aldrig så god handbok är ett dåligt slut”161 

 

4.2.4 Sammanfattande kommentar 

I rättstillämpningen och även i HD:s praxis har följaktligen mängden och 

sorten narkotika haft betydande genomslag för både gradindelning och 

straffvärdebedömning trots att det står i strid med de allmänna reglerna om 

gradindelning och straffvärdebedömning samt med lagstiftarens intentioner 

                                                 
157 Borgeke, Martin & Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 38 och 

149.  
158 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 173; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 

2012, s. 149-150 
159 Jareborg, Nils & Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 109; Borgeke, Martin, 

Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 2016, s. 45. 
160 Prop. 2015/16:111 s. 18.  
161 Ulväng, Magnus, Suum cuique – om påföljdsbestämning och behovet av påföljdspraxis, 

SvJT 2006, s. 841. 
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till 1981 års lagändring för de grova narkotikabrotten. HD kan således sägas 

varit mindre lyhörd beträffande lagstiftarens intentioner med gradindelning 

och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott. Även om HD under 

2000-talet gjorde ett fåtal försök till att nyansera praxis. Däremot kan de 

verka som att HD varit mer lyhörd beträffande den skärpta 

narkotikapolitiken då straffnivåerna inom straffskalan för grovt 

narkotikabrott varit högre än vid några andra brottstyper.  

4.3 Mefedrondomen och praxisändringen  

4.3.1 Inledning  

Med utgångspunkt i NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) och ett antal 

prejudicerande domar därefter, lade HD grunden för en omvandling 

beträffande hur både gradindelning och straffvärdebedömning traditionellt 

sett genomförts vid narkotikamål. Praxisändringen innebar i huvudsak att 

HD ifrågasatte den gradindelning och straffvärdebedömning som utvecklats 

i domstolarna och som utgick från sort och mängd med användandet av  

tabeller.162 I detta avsnitt kommer först NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) 

behandlas och sedan med utgångspunkt i nämnda dom samt de 

prejudicerande domarna som avgjordes i anslutning till Mefedrondomen 

redogöras för vilka konsekvenser praxisändringen fått både i 

rättstillämpningen och narkotikapolitiskt. Som tidigare nämnts kommer inte 

de efterföljande prejudicerande domarna redogöras i sin helhet utan endast 

följderna av dessa då det finns många redogörelser i doktrin för dessa 

domar.  

 

4.3.2 NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) 

I fallet var ursprungligen nio personer åtalade men fallet rörde i huvudsak 

två personer M.K. och L.B. De dömdes för två grova narkotikabrott och 

narkotikasmuggling för att de vid två tillfällen förvärvat 1 kg av det 

                                                 
162 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 176; Träskman, Per Ole, Narkotikastraffrätten, 

2012, s. 159.  
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narkotikaklassade preparatet mefedron i Tyskland, tagit in det till Sverige, 

förvarat de i överlåtelsesyfte och överlåtit en del av detta.163 Dessutom 

dömdes M.K och L.B. för försök och stämpling till narkotikabrott och 

narkotikasmuggling genom att de beställt och betalat för 500 g mefedron 

samt avtalat om en beställning av 9.5 kg Mefedron. I tingsrätten jämställde 

domstolen Mefedron med amfetamin i farlighetshänseende och M.K. och 

L.B. dömdes till sex års fängelse vardera.164 I hovrätten gjorde domstolen en 

annan farlighetsbedömning och konstaterade att mefedron kunde jämställas 

med ecstacy i farlighetshänseende och hovrätten bedömde brottslighetens 

samlade straffvärde med hänsyn till mängden och farligheten av mefedron 

vara tio års fängelse för vardera narkotikabrott. Hovrätten dömde utifrån 26 

kap. 2 § 2st BrB till 14 års fängelse som gemensam påföljd.165 I HD 

bedömdes slutligen straffvärdet för M.K. och L.B. vara fyra års fängelse 

vilket även påföljden blev.166   

 

HD inledde sina domskäl med att hänvisa till förarbetena för de 

lagändringar som gjordes rörande grovt narkotikabrott 1981167 och 

konstaterade att det huvudsakliga syftet med lagändringarna var att grovt 

narkotikabrott skulle förbehållas de allvarligaste gärningarna. HD hänvisade 

till de exempel som anförts i förarbetet vilket var narkotikabrottslighet som 

företagits inom verksamheter som ingår i internationella brottssyndikat där 

straffet för narkotikabrottsligheten kalkyleras som en företagsekonomisk 

riskfaktor.168 Detta innebar enligt HD att brottsrubriceringen grovt 

narkotikabrott är ämnad för sådana allvarliga gärningar som ingår i en 

organiserad narkotikahandel som med vinningssyfte har som avsikt att 

sprida missbruk och utnyttja missbrukarnas beroende.169 Vidare 

konstaterade HD att trots att lagändringen 1981 innebar att andra 

omständigheter än sort och mängd skulle få ökad betydelse vid 

                                                 
163 NJA 2011 s. 357 p. 1.  
164 Ibid. s. 362.  
165 Ibid. s. 368.  
166 Ibid. p. 36.  
167 Prop. 1980/81:76. 
168 NJA 2011 s. 357 p. 8.  
169 Ibid. p. 15.  
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gradindelning och straffvärdebedömning, så har bedömningen utgått från 

tabeller utarbetade efter sort och mängd.170  

 

HD fastslog att tabeller bör tillämpas med stor försiktighet och att det måste 

finnas möjlighet att omarbeta tabellerna.171Emellertid framförde HD att 

sorten och mängden är viktiga omständigheter vid straffvärdebedömning 

men snarare som ett värdefullt hjälpmedel och särskilt vid ringa 

narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden. Vid grova 

narkotikabrott kan mängden narkotika snarare utgöra indikation på om 

hanteringen ”utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större 

omfattning och yrkesmässigt” samt som en indikation för 

straffvärdepåverkande omständigheten rörande organiserad verksamhet i 29 

kap. 2 § 6p BrB.172 För att sort och mängd ska kunna vara ett värdefullt 

hjälpmedel måste det gå och fastställa olika preparats farlighet. Vilket HD 

konstaterade var svårbedömt. Enligt HD var tabeller som utarbetats utifrån 

sort och mängd därmed ovissa och kan leda till missledande jämförelser.173  

 

Beträffande brottsrubricering beaktade HD att narkotikabrottsligheten hade 

ett visst samband med eget missbruk men anskaffningen av 1kg Mefedron 

vid två tillfällen i sig indikerade att anskaffningens avsikt var 

narkotikahandel. Dessutom var det utrett att narkotikabrottsligheten 

innefattat narkotikahandel. Dessa omständigheter kvalificerade 

narkotikabrottsligheten som grovt narkotikabrott enligt HD.174 

 

Angående bedömningen av straffvärdet i målet så framhöll HD att 

Mefedrons farlighet var svårbedömd då preparatets skadeverkningar inte i 

dagsläget var klarlagt och att det således var problematiskt att fastställa 

farligheten i förhållande till andra preparat såsom amfetamin och ecstacy. 

                                                 
170 NJA 2011 s. 357 p. 8 och p.17. 
171 Ibid. p. 26.  
172 Ibid. p. 22 och 28.  
173 Ibid. p. 23 & 25. 
174 Ibid. p. 34.  
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Men att det inte kunde anses klarlagt att det skulle vara farligare än 

amfetamins generella farlighet.175  

 

De omständigheter som HD beaktade utöver sort och mängd vid 

straffvärdebedömningen var brottslighetens omfattning och yrkesmässighet 

där HD konstaterade att brottsligheten syftat till att omfatta en relativt 

omfattande handel med narkotika som syftade till att ge en inte obetydlig 

ekonomisk vinst. Samtidigt beaktades att brottsligheten var långt ifrån den 

organiserade och inte sällan internationella narkotikahandel den övre delen 

av straffskalan var ämnad för. Narkotikabrottsligheten hade inte varit en del 

i en större verksamhet då den endast skötts av L.B och M.K. och inte heller 

varit omfattande eller föregåtts under längre tid. Det var heller inte klarlagt 

att handeln skett till andra än vänner och bekanta. Befattningen hade även 

samband med M.K. och L.B. egna missbruk och det var ursprungligen ett 

samköp. Vid en samlad bedömning av dessa straffvärdepåverkande 

omständigheter fastslog HD att straffvärdet motsvarade fängelse i fyra år.176 

 

Ett tillägg av det dåvarande justitierådet Borgeke gjordes till domen. 

Borgeke tillade att inte sällan har tabellerna tillämpats som i det närmaste 

enda underlaget för bedömningen. Detta har enligt Borgeke inneburit att 

tabeller och således sort och mängd fått en verkan över bedömningen som 

det inte varit avsett och avgörandena har blivit schablonartade och 

onyanserade. Den överklagade domen var enligt Borgeke praktexempel på 

detta. Dessutom konstaterade Borgeke att om tabellerna ska tillämpas krävs 

att de är byggda på väl avvägda värderingar av substanserna farlighet och 

genomsnittliga missbruksdoser och att så inte var fallet gällande ecstasy, 

GHB eller rohypnol.177  

 

Vidare tillade Borgeke att den övre delen av straffskalan är avsedd att 

tillämpas när gärningspersonen i stor omfattning utnyttjat andras missbruk 

                                                 
175 NJA 2011 s. 357 p. 31 & 33. 
176 Ibid. p. 35 & 36.  
177 Ibid. s. 378. 
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för egen vinning och hänvisade till departementschefens uttalande i 

förarbetena178 rörande internationella brottssyndikat och 

narkotikabrottslighet där straffet för brottslighet kalkyleras som en 

företagsekonomisk riskfaktor. Enligt Borgekes tillägg bör straffvärdet 

generellt inte överstiga hälften av straffmaximum för grovt narkotikabrott, 

det vill säga enligt dåvarande lagstiftning fem år om brottsligheten inte 

faller in under ovannämnda försvårande omständigheter. Vid en sådan 

utgångspunkt bör gränserna för vad som är ett grovt narkotikabrott vid en 

preliminär mängd bedömning kunna fördubblas.179 Detta innebar enligt 

Borgeke att det krävdes en genomgripande förändring av praxis vid 

påföljdsbestämningen i narkotikamål och speciellt när det gäller de 

allvarligaste brotten.180 

 

4.3.3 Konsekvenserna av praxisändringen  

Praxisändringens huvudsakliga konsekvens för gradindelningen och 

straffvärdebedömning vid grova narkotikabrott var att bedömningen i 

praktiken skulle fullgöras på ett annat sett än vad som tidigare skett i 

praxis.181 Detta innebar att de omständigheter som anges i 3 § NSL numera 

skulle få ett betydande genomslag både vid gradindelning och 

straffvärdebedömning och att därefter 29 kap 1–3 BrB ska få betydelse vid 

straffvärdebedömning. Vilket innebar att även andra omständigheter än sort 

och mängd skulle tillmätas ökad betydelse. En konsekvens av detta är att 

sammanhanget för den aktuella narkotikabrottsligheten numera har 

betydelse vid gradindelning och straffvärdebedömning i narkotikamål. Detta 

har i grunden endast inneburit att gradindelning och straffvärdebedömning 

numera ska bedömas på samma sett som för andra brottstyper.182  

 

                                                 
178 Prop. 1980/81:76.  
179 NJA 2011 s. 357 s. 380.  
180 NJA 2011 s. 357 s. 378. 
181 Jfr NJA 2011 s. 675 1 & 2; NJA 2011 s. 799; NJA 2012 s. 70; NJA 2012 s. 115; NJA 

2012 s. 144; NJA 2012 s. 510; NJA 2012 s. 528; NJA 2012 s. 535; NJA 2012 s. 849. 
182 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1084; Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till 

de centrala bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 185.  
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En annan konsekvens rörande rättsläget blev naturligtvis ett mer osäkert och 

inte lika förutsebart rättsläge, eftersom domstolarna inte bara kunde hålla sig 

till tabellerna. Detta föranledde att HD efter NJA 2011 s. 357 

(Mefedrondomen) avgjorde ett antal prejudicerande mål rörande 

narkotikabrott183 då underrätternas behov av vägledning var stor och det 

fanns behov för att återigen skapa en enhetlig praxis.184 HD har i dessa 

prejudicerande domar argumenterat för att mängden och sorten narkotika 

kan ge en inledande vägledning beträffande om brottet ska kvalificeras som 

grovt narkotikabrott. Men att alla gradindelnings- och straffvärdepåverkande 

omständigheter alltid måste beaktas.185 

 

Borgeke sammanställde därefter utifrån NJA 2011 s. 357 Mefedrondomen 

och de följande prejudicerande domarna tabeller som finns intagna i den 

senaste upplagan av Studier rörande påföljdspraxis. En annan konsekvens 

som  praxisändringen fått, är att den mängd som ska ge preliminär 

vägledning för om brottet ska rubriceras som grovt har fördubblats i 

jämförelse med vad som gällde tidigare. I farlighetshänseende 

överensstämmer dock värderingen av farligheten hos de olika substanserna i 

förhållande till varandra med hur de värderades innan praxisändringen 

förutom när det gäller ecstasy som numera värderas annorlunda i 

farlighetshänseende. Mängdminimum vid en preliminärbedömning för om 

brottet kan kvalificeras som grovt har således enbart höjts.187  

 

HD:s uttalanden i främst NJA 2012 s. 144 (Nittiosjukilosdomen) och NJA 

2012 s. 535 (Cannabissmugglingsdomen) har tolkats som att det efter 

praxisändringen förelåg ett straffvärdemässigt tak som innebar att enbart 

                                                 
183 Jfr NJA 2011 s. 675; NJA 2011 s. 799; NJA 2012 s. 70; NJA 2012 s. 115; NJA 2012 s. 

144; NJA 2012 s. 510; NJA 2012 s. 528; NJA 2012 s. 535; NJA 2012 s. 849; NJA 2013 s. 

321. 
184 Andersson, Malou, Asp, Petter m.fl., Narkotikabrotten – en kommentar till de centrala 

bestämmelserna om narkotikabrott, 2012, s. 174. 
185 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1087.  
187 Ibid. s. 1087–1088.  
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mängden narkotika inte kan föranleda mer än hälften av straffmaximum.188 I 

NJA 2012 s. 144 (Nittiokilosdomen) framförde HD att mängden i vissa fall 

kan kvalificera ett narkotikabrott som grovt. Men när det gäller straffvärde 

så ska enbart mängden inte ge ett högre straffvärde än några år över 

straffminimum för grovt narkotikabrott.189Vad gäller nyttjandet av den övre 

delen av straffskalan för dåvarande grovt narkotikabrott, det vill säga sex år 

eller mer, minskade det efter praxisändringen. Men ett mindre nyttjande av 

den övre delen av straffskalan började redan 2008. Enligt förarbetena till 

införandet av synnerligen grovt narkotikabrott, utgör praxisändringen en 

orsak till den fortsatta utvecklingen av lägre straff för grövre 

narkotikabrott.190 

 

Den ovannämnda rättsutveckling som skedde fick lagstiftaren att reagera. I 

maj 2013 tillsattes en narkotikastraffutredning som fick i uppdrag att 

analysera vilka förändringar som krävs för att skapa en modern straffrättslig 

narkotikareglering som samtidigt ger uttryck för en bibehållen och restriktiv 

narkotikapolitik. Narkotikastraffutredningen skulle utifrån denna 

utgångspunkt: 

- Analysera tidigare praxis 

- Fastställa vilka omständigheter som ska beaktas vid gradindelning för om 

ett narkotikabrott ska rubriceras som grovt 

- Överväga om det behövs en reform rörande gradindelning vid 

narkotikabrott och narkotikasmuggling. 

- Överväga om straffskalorna behöver ändras.191  

 

Narkotikastraffutredningen överlämnande ett år senare i juni 2014 ett 

betänkande192 till regeringen. Utredningens slutsats var att det fanns 

anledning att dela upp straffskalan för grovt narkotikabrott i två 

brottsrubriceringar. Anledning till en uppdelad straffskala för grovt 

                                                 
188 Prop. 2015/16:111 s. 12; Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 

2013, s. 30 och 37.  
189 NJA 2012 s. 144 p. 18.  
190 Prop. 2015/16:111 s. 15.  
191 Dir. 2013:62 s. 1-2.   
192 SOU 2014:43. 
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narkotikabrott var för det första att den dåvarande straffskalan 2–10 år var 

förhållandevis bred och för det andra att denna straffskala innefattar ett stort 

antal olika befattningar med narkotika av olika allvarlighetsgrad. Enligt 

utredningen fanns trots detta vissa befattningar med narkotika som i sig är 

så allvarliga att de bör ha ett straffvärde på övre delen av den dåvarande 

straffskalan för grovt narkotikabrott. Det exempel som utredningen gav var 

befattning med stora mänger av narkotika.193 Straffskalan för grovt 

narkotikabrott delades upp i två brottsrubriceringar och den 1 juli 2016 

infördes brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott.194 

4.4 Sammanfattande kommentar  

Som redogjorts för ovan så har HD i ett antal prejudicerande avgöranden 

bekräftat det som HD framförde i NJA 2011 s. 357 vilket i huvudsak var att 

grovt narkotikabrott är förbehållen endast för den allvarligaste 

narkotikabrottsligheten samt att andra omständigheter än sort och mängd 

ska få ett betydande genomslag vid gradindelning och 

straffvärdebedömning. 

Samt har HD argumenterat för att om det endast är utrett att en viss sort och 

mängd förelegat vid befattningen och inga andra straffvärdepåverkande 

omständigheter förelegat ska straffvärde inte bedömas högre än 5 år.  

Även om praxisändringen kan ge uttryck för att HD revolutionerat den 

rättsliga bedömningen av gradindelning och straffvärdebedömning vid 

grova narkotikabrott så har i avgörandena inte uttalats något som är 

oförenligt med förarbetena och som lagstiftaren således från ett 

kriminalpolitiskt håll beslutat om. 

                                                 
193 SOU 2014:43 s. 9–10. 
194 Prop. 2015/16:111 s. 1.  
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4.5 Införandet av synnerligen grovt 
narkotikabrott    

4.5.1 Inledning  

Den 1 juli 2016 delades straffskalan för grovt narkotikabrott upp och 

brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott infördes. Numera har 

således grovt narkotikabrott enligt 3 § 1st NSL en straffskala på 2–7 år och 

synnerligen grovt narkotikabrott enligt 3 § 2st NSL en straffskala på 6–10 

år.195  

 

I detta avsnitt kommer i första delen redogöras för vilka överväganden som 

låg till grund för införandet. För att sedan redogöras för den kritik som 

uppkom i samband med införandet. I sista delen redogörs för hur 

brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott tillämpats i praxis.  

Beträffande redogörelsen för hur brottsrubriceringen har tillämpats i praxis 

kommer det redogöras för två HD fall och 5 hovrättsdomar. Detta då HD 

endast avgjort två mål där de tilltalade stått åtalade för synnerligen grovt 

narkotikabrott. I ett av dessa mål konsumerades det synnerligen grova 

narkotikabrottet av synnerligen grov narkotikasmuggling redan i tingsrätten. 

Men avgörandet har ändå relevans eftersom samma förutsättningar ska 

föreligga vid synnerligen grov narkotikasmuggling samt brotten har samma 

straffskala.196 

 

4.5.2 Överväganden kring införandet av 
synnerligen grovt narkotikabrott  

I direktivet till den narkotikastraffutredning som föranledde införandet av 

synnerligen grovt narkotikabrott återfinns en tydlig utgångspunkt från 

lagstiftarens sida och det är att en restriktiv narkotikapolitik som innebär en 

nolltolerans mot narkotika fortfarande är den narkotikapolitik som förs i 

Sverige. Det konstaterades att lagstiftningen kring narkotika ska ge en tydlig 

                                                 
195 Prop. 2015/16:111 s. 1. 
196 HD PT mål nr B-4531-17. 
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bild av en sträng, fast och konsekvent hållning till den illegala hanteringen 

av narkotika eftersom strafflagstiftningen är en viktig del av 

narkotikabekämpningen.197 Vidare var uppdelningen och införandet en del 

av regeringens kriminalpolitiska satsning mot den organiserade 

brottsligheten.198   

 

Enligt narkotikastraffutredningen var syftet med förslaget av uppdelningen 

och införandet av synnerligen grovt narkotikabrott att tydliggöra 

lagstiftningen och möjliggöra för domstolarna att beakta alla relevanta 

omständigheter vid bedömning av straffvärdet. Genom att dela upp 

straffskalorna och införa synnerligen grovt narkotikabrott skulle enligt 

utredningen den stränga synen på all illegal narkotikahantering komma till 

tydligt uttryck, eftersom förslaget skulle innebära att straffen skulle bli 

strängare för stora mängder narkotika än vad straffen varit efter 

praxisändringen.199 

 

Lagstiftaren framhöll i förarbetena att den praxisändring som skett inte hade 

något samband med förändrad lagstiftning, men att ändringen i huvudsak 

var rimlig då den skapat en mer nyanserad bedömning. En bedömning som 

inte är lika slentrianmässig och således motsvarar den gradindelning och 

straffvärdebedömning som görs vid andra brottstyper. Detta tillgodoser 

proportionalitetsprincipen i större utsträckning än tidigare.200  

 

Men lagstiftaren konstaterade att NJA 2012 s. 144 (Nittiosjukilosdomen) 

och NJA 2012 s. 535 (Cannabissmugglingsdomen) har tolkats i doktrin som 

att det finns straffvärdemässiga tak och att detta fått genomslag i 

underrätterna. Enligt lagstiftaren är det inte befogat med straffvärdemässiga 

                                                 
197 Dir. 2013:62 s. 1–2; Prop. 2015/16:111 s. 18.  
198Regeringskansliet, Straffskärpningar på över trettio områden, 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/straffskarpningar-pa-over-

trettio-omraden/, 

publicerad 2018-02-02, hämtad 2018-05-08.  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/straffskarpningar-pa-over-

trettio-omraden/  
199 SOU 2014:43 s. 9–10.  
200 Prop. 2015/16:111 s. 26. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/straffskarpningar-pa-over-trettio-omraden/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/straffskarpningar-pa-over-trettio-omraden/
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gränser när sort och mängd inte ska beaktas som en straffvärdepåverkande 

omständighet.201 Detta eftersom det enligt lagstiftaren i praktiken motverkar 

den nyansering som praxisändringen föranlett och det ifrågasattes om 

straffvärdemässiga tak är emot principerna om proportionalitet och 

ekvivalens som är påföljdssystemet utgångspunkt. Vidare konstaterades att 

det finns risk för att straffvärdemässiga tak riskerar att orsaka för låga 

straffvärden. Dessutom fanns det enligt lagstiftaren inget stöd i lag eller 

förarbeten för några straffvärdemässiga tak. En uppdelning av straffskalorna 

skulle enligt lagstiftaren möjliggöra att sort och mängd får genomslag vid de 

högre straffnivåerna. Detta menade lagstiftaren skulle möjliggöra för en 

proportionell och differentierad straffvärdebedömning än en bedömning 

med straffvärdemässiga tak.202 Det betonades emellertid att syftet med 

uppdelningen av straffskalan och införandet av brottsrubriceringen 

synnerligen grovt narkotikabrott inte var ämnad att i allmänhet påverka 

straffnivån för de allvarligaste narkotikabrotten.203  

 

Det konstaterades att sort och mängd var relevanta omständigheter som 

inom straffskalornas ramar alltid ska beaktas. Lagstiftaren ville genom 

uppdelningen och införandet av synnerligen grovt narkotikabrott klarlägga 

att den övre delen av den dåvarande straffskalan för grovt narkotikabrott, 5–

10 år, även kan tillämpas om det inte föreligger några andra omständigheter 

än en synnerligen stor mängd narkotika.204  

 

Beträffande lagstiftarens övervägande rörande ändring av straffskalorna för 

grova narkotikabrott som då var lägst två och högst tio år konstaterade 

lagstiftaren inledningsvis att den straffrättsliga regleringen är en väsentlig 

del för narkotikabekämpningen.205 Vidare framfördes att den enda 

utgångspunkten vid bestämmandet av straffskalor är proportionalitet och 

ekvivalens. Lagstiftaren fastslog att den dåvarande straffskalan på 2–10 år 

                                                 
201 Prop. 2015/16:111 s. 14 och 18. 
202 Ibid. s. 25.  
203 Ibid. s. 26. 
204 Ibid. s. 25 och 26. 
205 Ibid. s. 20.  
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ger möjlighet till en lämplig straffvärdebedömning och att maximistraffet på 

tio år överensstämmer med EU rådets rambeslut206 om minibestämmelser 

för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel. Avseende 

minimistraffet på två år konstaterade utredningen, vilket lagstiftaren höll 

med om, att det inte finns grunder för att dra slutsatsen att straffnivåerna för 

grovt narkotikabrott blivit för låga efter praxisändringen. Vid en jämförelse 

av andra brott med liknande straffskalor, är alltjämt straffnivåerna högre vid 

grovt narkotikabrott än vid andra brott. Ett högre minimistraff för de grövre 

narkotikabrotten skulle föranleda ett högre minimistraff än vid våldsbrott 

vilket kan ifrågasättas utifrån principerna om proportionalitet och 

ekvivalens. Utifrån ovannämnda överväganden drog lagstiftaren slutsatsen 

att straffskalan är ändamålsenlig och har tillräcklig spännvidd för en 

differentierad bedömning. Vilket medförde att straffminimum och 

straffmaximum inte ändrades och straffskalan endast delades upp.207  

 

När det gäller kvalifikationsgrunderna hade utredningen konstaterat att de 

dåvarande kvalifikationsgrunderna väl omfattade den narkotikabrottslighet 

som de grövre narkotikabrotten avsåg, vilket var organiserade verksamheter 

som utnyttjade missbrukare för egen vinning. Vidare hade utredningen 

dragit slutsatsen att kvalifikationsgrunderna inte var för vidsträckta eller 

avgränsade, vilket var väsentligt för att brottsrubriceringarna grovt och 

synnerligen grovt narkotikabrott inte skulle tillämpas för restriktivt och 

samtidigt inte tillämpas när narkotikabrottslighet inte omfattade de 

allvarligaste narkotikabrotten. Enligt lagstiftaren var 

kvalifikationsgrunderna välfungerade trots samhällets utveckling. Vidare 

menade lagstiftaren att den dåvarande lagstiftningen tillsammans med den 

nya praxisen som föranletts av praxisändringen gav god vägledning och det 

var således inte nödvändigt att ändra kvalifikationsgrunderna. Utifrån detta 

kom lagstiftaren även fram till att kvalifikationsgrunderna för synnerligen 

                                                 
206 Rådets rambeslut (EU) 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser 

för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel. 
207 Prop. 2015/16:111 s. 21. 
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grovt ska vara detsamma, men däremot försvårande i förhållande till 

kvalifikationsgrunderna för grovt narkotikabrott.208 

 

Avseende borttagandet i lagtexten av att narkotikabrottet ska grundas på en 

sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet ansåg 

utredningen och lagstiftaren att detta var både överflödigt och inkonsekvent. 

Detta eftersom domstolen utifrån allmänna straffrättsliga principer alltid ska 

göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet 

och moderna straffbestämmelser utgår från kvalifikationsgrunder. 

Bedömningen ska således fortfarande göras utifrån en samlad bedömning i 

det enskilda fallet.209 

 

Sammanfattningsvis var lagstiftarens huvudsakliga avsikt med 

uppdelningen av straffskalan för grovt narkotikabrott och införandet av 

synnerligen grovt narkotikabrott att inte i allmänhet höja straffnivåerna för 

de grövre narkotikabrotten men att höja straffen för narkotikabrottslighet 

som inneburit en befattning med en synnerligen stor mängd narkotika.210  

 

4.5.3 Kritik kring införandet av synnerligen 
grovt narkotikabrott 

Lagrådet ifrågasatte införandet av synnerligen grovt narkotikabrott då de 

ansåg att det var för tidigt efter praxisändringen att göra lagändringar som 

hade sin grund i praxisändringen. Eftersom det enligt lagrådet inte fanns 

tillräckligt underlag för hur underrätterna har tillämpat den praxisändring 

HD försökt motivera.211 

 

Kritik framfördes av Hovrätten över Skåne och Blekinge beträffande att ta 

bort att formuleringen, bedömningen ska grundas på en sammanvägning av 

omständigheterna i det särskilda fallet. Hovrätten över Skåne och Blekinge 

                                                 
208 Prop. 2015/16:111 s. 22 och 27.  
209 Ibid. s. 4 och 20–22.  
210 Ibid. s. 1. 
211 Ibid. s. 19. 
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ansåg att det skulle förminska HD:s uttalanden och praxisändringens 

huvudsakliga konsekvens om att bedömningen ska göras utifrån samtliga 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet.212 

 

Flera remissinstanser anförde ingen kritik beträffande uppdelningen av 

straffskalorna men Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 

anförde kritik beträffande uppdelningen. Kriminologiska institutionen vid 

Stockholms universitet ansåg att de höga fängelsestraff som kritiserats vid 

praxisändringen återigen skulle fastställas.213 Vilket enligt Kriminologiska 

institutionen vid Stockholms universitet skulle gå emot den kritik som 

samma institution anfört kring svensk narkotikapolitik samt den pågående 

narkotikapolitiska utvecklingen runt om i världen. Den kritik 

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet anfört kring svensk 

narkotikapolitik var att den narkotikapolitiska utvecklingen med strängare 

narkotikalagstiftning och mer kontroll inte minskat narkotikabrottsligheten. 

Ett exempel för detta var att det tunga narkotikamissbruket samt dödsfall 

som hade koppling med narkotika ökat trots att straffnivåerna höjts. Vad 

gäller den narkotikapolitiska utvecklingen i världen anfördes att införandet 

av synnerligen grovt narkotikabrott gick emot den pågående utvecklingen i 

många länder med mindre straffrättsliga sanktioner kring narkotika. Utifrån 

detta ansåg Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet att 

synnerligen grovt narkotikabrott inte borde införas.214  

 

                                                 
212 Prop. 2015/16:111 s. 20.  
213 Ibid. s. 21. 
214 Olsson, Börje & Tham, Henrik, Underlag från Kriminologiska institutionen och 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning för Stockholms universitets 

remissvar på SOU 2014:43, Synnerligen grova narkotikabrott, Kriminologiska 

Institutionen vid Stockholms Universitet, 2015, s. 1–3. 
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4.6 Synnerligen grovt narkotikabrott i 
praxis 

4.6.1 NJA 2017 s. 814 Grillkioskdomen 

Sex personer åtalades ursprungligen för att under en månad ha bedrivit 

organiserad handel med kokain och cannabis från bland annat en grillkiosk. 

Det var endast en person R.M. vars åtal avsåg synnerligen grovt 

narkotikabrott och vars mål fullföljdes till HD. Det var utrett att R.M. 

olovligen innehaft, förpackat 700 g cannabis och 1 kg kokain samt fått andra 

att förvara och överlåta narkotika. Vidare var det utrett att R.M haft 

betydelsefull och ledande ställning i verksamheten. I verksamheten var tre 

andra personer inblandande där två av dessa samtidigt som de arbetat i 

grillkiosken överlåtit narkotikan och i grillen hade även kokain, cannabis 

och kontanter för överlåtelserna förvarats.215  

 

I tingsrätten rubricerades R.M. narkotikabrottslighet som synnerligen grovt 

narkotikabrott. Straffvärdet bedömdes till strax över sju års fängelse och 

påföljden blev sju år efter häktningsavräkning. I hovrätten rubricerades 

narkotikabrottsligheten som grovt narkotikabrott och straffvärdet bedömdes 

vara fem år och sex månaders fängelse och en påföljd på fem år och fem 

månader efter häktningsavräkning utdömdes.216 Prövningstillståndet i HD 

avsåg om narkotikabrottsligheten skulle rubriceras som grovt eller 

synnerligen grovt narkotikabrott samt vilken påföljd narkotikabrottsligheten 

skulle föranleda.217 HD fastställde hovrättens domslut och 

narkotikabrottsligheten rubricerades slutligen som grovt narkotikabrott.218  

 

HD började med att sammanfatta vad lagstiftaren i förarbetena uttalat och 

framhöll att lagstiftningens avsikt var att mängd och sort tillsammans med 

övriga omständigheter ska ges genomslag även vid de allvarligaste 

narkotikabrotten. Dessutom framhöll HD att kvalifikationsgrunderna kan 

                                                 
215 NJA 2017 s. 817 p. 3–6.  
216 Ibid. p. 1.  
217 Ibid. p. 1. 
218 Ibid. p. 21–23.  
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samspela vid den sammanvägda bedömningen och gav som exempel att en 

synnerligen stor mängd narkotika av farlig sort kan kvalificera ett brott som 

synnerligen grovt oavsett om nivån av farligheten i hur verksamheten har 

bedrivits är låg.219  

 

Riksåklagaren hade gjort gällande att även om mängden som det var utrett 

att R.M. hanterat inte i sig kunde kvalificera narkotikabrottsligheten som 

synnerligen grovt så föranledde mängden tillsammans med de andra 

omständigheterna att brottet skulle kvalificeras som synnerligen grovt 

narkotikabrott.220 HD konstaterade att mängden, 1 kg kokain, kunde 

kvalificeras som särskilt stor mängd narkotika men inte som synnerligen 

stor mängd samt att mängden cannabis hade underordnad betydelse för 

gradindelningsfrågan.221 Verksamheten hade bedrivits i förhållandevis stor 

omfattning och haft vinstsyfte. Det hade funnits en klar rollfördelning i 

verksamheten där R.M. haft ett bestämmande inflytande och avsikten hade 

varit att fortsätta verksamheten som till viss del kunde ses som en 

organisation. Enligt HD nådde den dock  inte upp till den kvalificerade 

formen av organiserad brottslighet då hanteringen och försäljningen hade 

varit lokalt baserad, kundkretsen och antal inblandade varit få och det var 

dessutom inte utrett var narkotikan kom ifrån.222 HD ansåg att en 

försvårande omständighet var att hanteringen skett från en grillkiosk nära 

centrum som således i viss mån gynnat en illegal narkotikahantering på 

allmän plats. Dock bedömde HD inte försäljningen som särskilt effektiv 

eller hänsynslös.223 HD konstaterade efter en samlad bedömning av alla 

ovannämnda omständigheter att det handlat om en mycket allvarlig 

narkotikabrottslighet men inte på den nivån att den kunde kvalificeras som 

ett synnerligen grovt narkotikabrott.224  

 

                                                 
219 Ibid. p. 13.  
220 NJA 2017 s. 817 p. 14. 
221 Ibid. p. 14–15.  
222 Ibid. p. 16–17. 
223 Ibid. p. 18.  
224 Ibid. p. 19. 
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Beträffande narkotikabrottslighetens straffvärde konstaterade HD att inga 

försvårande eller förmildrande omständigheter i 29 kap 2–3 §§ BrB 

förelegat. Därefter anslöt sig HD till hovrättens bedömning att straffvärdet 

låg på den övre delen av straffskalan med ett straffvärde på fem år och sex 

månader men förklarade inte vilka omständigheter som beaktats i 

straffvärdebedömningen.225  

 

4.6.2 HD PT mål nr B-4531-17 
Smugglingsdomen 

Två personer E.H. och B.M. åtalades för synnerligen grovt narkotikabrott 

och synnerligen grov narkotikasmuggling för att från Amsterdam fört in i 

Sverige och haft befattning med ca tio kg heroin, sju kg kokain, två kg 

cannabisharts. Tingsrätten hänvisade till NJA 2012 s. 535 

(Cannabissmugglingsdomen) och fastslog att narkotikasmugglingsbrottet 

konsumerade narkotikabrottet och rubricerade narkotikasmugglingsbrottet 

som synnerligen grovt och straffvärdet på åtta år respektive tio års fängelse 

vilket även påföljderna bestämdes till. Hovrätten rubricerade 

smugglingsbrottet som synnerligen grovt och bedömde straffvärdet till nio 

år respektive tio års fängelse vilket även påföljderna bestämdes till. 

Prövningstillståndet i HD avsåg brottsrubricering, påföljd och 

utvisning.226HD bedömde utifrån de stora mängder narkotika befattningen 

inneburit att brottet skulle rubriceras som synnerligen grovt men sänkte 

straffvärde och påföljd till sju år respektive åtta års fängelse.227  

 

HD framhöll att genom införandet av synnerligen grovt narkotikabrott hade 

lagstiftaren för avsikt att betona att en mycket stor mängd narkotika i sig 

kan rubricera brottet som synnerligen grovt narkotikabrott men att syftet 

inte var ett höja straffen för grövre narkotikabrott i allmänhet. Vidare 

hänvisade domstolen till NJA 2017 s. 814 (Grillkiosken) och att mängden 

måste vara betydligt större än vad som förutsätts för grovt narkotikabrott så 

                                                 
225 Ibid. p. 20–21.  
226 HD PT mål nr B-4531-17 p. 2. 
227 Ibid. p. 20–21. 
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att narkotikabrottsligheten således är betydligt mer förkastlig.228 Beträffande 

rubricering konstaterade domstolen att mängden och farligheten av den 

narkotika de tilltalade befattat sig med var så betydande att dessa 

omständigheter i sig rubricerade brottet som synnerligen grovt.229  

 

Vad gäller straffvärdebedömningen för E.H. konstaterade domstolen att 

befattningen kännetecknats av en omsorgsfull planering och av förslagenhet 

och att enligt egen uppgift hade E.H. utfört uppdraget för 7000–8000 euro. 

Domstolen ansåg att utifrån omständigheterna att narkotikabrottsligheten 

skett för en organiserad verksamhet som varit allvarlig. Men däremot var det 

inte utrett hur verksamheten var upplagd eller omfattningen av den. 

Beträffande vad som var utrett om E.H. avsikter och motiv, menade 

domstolen att dessa inte föranledde något högre straffvärde än vad som 

följer av brottet rubriceras som synnerligen grovt, således i de lägre delarna 

av straffskalan för synnerligen grovt.230 Avseende mängden så anförde HD 

att det framförallt var mängden och sorten som i sig föranlett att brottet 

kvalificerats som synnerligen grovt men att det rörde sig om stora mängder 

av heroin och kokain att den omständigheten inte ”tömts ut” vid 

rubriceringen och att mängden och sorten till viss del fortfarande var en 

straffvärdepåverkande faktor. Inga brottsexterna försvårande och 

förmildrande omständigheterna i 29 kap. 2–3 §§ BrB hade enligt HD 

framkommit i målet. Utifrån dessa omständigheter bedömde HD att 

straffvärde för E.H. brott var sju år och påföljden blev detsamma.231 

 

Beträffande B.M. brottslighets straffvärde konstaterade HD att mängden, 

planläggandet och förslagenheten var straffvärdepåverkande faktorer samt 

att uppdraget utförts mot en betydlig ersättning.232 Vidare ansåg HD att 

B.M. haft en aktiv roll i smugglingen där eget initiativtagande förelegat för 

att främja gärningen eftersom han kontinuerligt instruerat E.H., företagit 

                                                 
228 Ibid. p. 12–13.  
229 Ibid. p. 4. 
230 HD PT mål nr B-4531-17 p. 19–20.  
231 Ibid. p. 21. 
232 Ibid. p. 28. 
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rekonstruktionsresa, inhandlat telefoner och kommit med egna idéer. B.M. 

ansågs likaså insett att gärningen skett inom ramen för en organiserad 

verksamhet som var allvarlig. Men det var inte utrett om B.M. haft insikter 

kring verksamhetens uppbyggnad eller omfattning. Delaktigheten och 

ställningen i brottsligheten bedömde HD bör påverka straffvärdet. Avseende 

de brottsexterna omständigheterna i 29 kap 2–3 §§ BrB hade likaså inga 

framkommit.233 Utifrån en samlad bedömning av dessa omständigheter 

bedömde HD att straffvärdet var åtta år och påföljden blev detsamma.234  

 

4.6.3 Svea Hovrätt mål nr B 5625-17 
Nätverksdomen 

Tre personer stod i målet åtalade varav två L.M. och Y.L. stod åtalade för 

synnerligen grovt narkotikabrott för att i överlåtelsesyfte innehaft ca 4 kg 

kokain. I tingsrätt rubricerades deras båda gärningar som synnerligen grovt 

narkotikabrott med ett straffvärde för L.M på sju år och sex månaders 

fängelse och med ett straffvärde för Y.L. med ett straffvärde på sex år och 

en påföljd på fyra år och sex månader på grund av hänsyn till ålder.235 

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning och anförda följande skäl 

avseende rubricering, straffvärde och påföljd.236  

 

Beträffande rubricering konstaterade domstolen att den innehavda mängden 

är beaktansvärd till skillnad med vad som uttalats i praxis om mängd för 

grovt narkotikabrott och hänvisade till förarbetsuttalanden om att mängden 

skulle vara ”beaktansvärd skillnad i förkastlighet”. Hanteringen av kokainet 

hade varit en del av ett dominikanskt nätverk och föregåtts av en omfattande 

kommersiell och gränsöverskridande hantering som pågått länge. Under 

perioden har en lägenhet hyrts för förvaring av narkotika samt för 

övernattningsbostad till utländska kurirer och stora belopp hade överförts till 

utlandet. Dessa omständigheter tillsammans rubricerade brottet som 

                                                 
233 Ibid. p. 28. 
234 Ibid. p. 29–30 och 37. 
235 Svea Hovrätt mål nr B 5625-17 s. 43.  
236 Ibid. s. 4. 
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synnerligen grovt narkotikabrott.237 

 

Avseende straffvärde fastslogs att L.M haft en mer central och aktiv roll i 

narkotikabrottsligheten genom logistik kring överlåtelser och assistans till 

kurirer och det var han som hyrt lägenheten. På grund av den betydande 

mängden som anförtrotts och att L.M. försökt hantera verksamheten från 

häktet ansågs L.M. haft en betydande roll i nätverket och straffvärdet 

bedömdes utifrån dessa omständigheter vara 7 år och 6 månader.238 Då Y.L. 

roll i narkotikaverksamheten varit mindre och att det inte framkommit något 

annat än att hon endast agerat på instruktioner av L.M. bedömdes 

straffvärdet vara vid straffminimum för synnerligen grovt narkotikabrott och 

således på 6 år.239  

 

4.6.4 Svea Hovrätt mål nr B 11281-17 
Grushögsdomen 

Tre personer stod i målet åtalade varav två personer M.O. och P.B. var 

åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott för att vid vardera tillfälle haft 

befattning med amfetamin gömd i en grushög. I tingsrätten rubricerade 

M.O. narkotikabrottslighet som grovt narkotikabrott med straffvärde och 

påföljd på två år och två månader och P.B. narkotikabrottslighet 

rubricerades som försök till synnerligen grovt narkotikabrott med 

straffvärde och påföljd på fyra års fängelse.240 När det gällde M.O. bedömde 

hovrätten straffvärdet högre än tingsrätten och straffvärdet bedömdes till tre 

år och påföljden blev detsamma. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens 

bedömning avseende rubricering försök till synnerligen grovt narkotikabrott 

samt straffvärde och påföljd på fyra år för P.B.241 

 

                                                 
237 Ibid. s. 39–40.  
238 Ibid. s. 42–43. 
239 Svea Hovrätt mål nr B 5625-17 s. 4 och 43.  
240 Ibid. s. 21–22.  
241 Ibid. s. 4–5. 
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Avseende hur M.O. narkotikabrottslighet skulle rubriceras anslöt sig 

hovrätten till tingsrättens anförda skäl, vilka var att gärningen omfattade 

befattning med tre kg amfetamin som inte var för eget bruk. Men eftersom 

uppdraget endast var att kontrollera om narkotikan fanns kvar i grushögen 

kunde inte brottet kvalificeras som synnerligen grovt utan rubricerades som 

grovt narkotikabrott. Beträffande hur P.B. narkotikabrottslighet skulle 

rubriceras ansåg HD det utrett att P.B. avsett att gräva ut alla paket ur 

grushögen och flytta dem från platsen och med beaktande av den 

synnerligen stora mängden narkotika som påträffats i grushögen så var 

brottet att rubriceras som försökt till synnerligen grovt narkotikabrott.242 

 

Avseende M.O. straffvärde konstaterade hovrätten att mängden narkotika 

som M.O befattat sig med, ca 3 kg av de 34 kg som upphittades i grushögen, 

i sig föranledde ett avsevärt högre straffvärde än vad tingsrätten bedömt. 

M.O. avsikt att kontrollera att narkotikan var kvar i grushögen bedömdes 

även vara en betydelsefull gärning. Hovrätten beaktade emellertid även att 

befattningen varit kortvarig och att det inte var utrett att någon ekonomisk 

kompensation förelegat och utifrån detta bedömde hovrätten att straffvärdet 

var högre än tingsrättens bedömning av straffvärdet och påföljden blev tre 

år.243 

 

I hovrättens straffvärdebedömning rörande P.B. beaktades att befattningen 

varit kortvarig men betydelsefull i och med avsikten att flytta en stor mängd 

narkotika, närmare bestämt 34 kg, av farligt slag till annan plats. Vidare 

beaktades att det inte var utrett om någon ekonomisk kompensation 

förelegat. Utifrån dessa omständigheter bedömde hovrätten att straffvärdet 

bör vara runt straffminimum för synnerligen grovt narkotikabrott och 

bedömde straffvärdet till sex års fängelse. I och med att det var ett 

försöksbrott blev påföljden fyra års fängelse.244 

                                                 
242 Ibid. s. 4–5 och 16. 
243 Svea Hovrätt mål nr B 11281–17 s. 5. 
244 Ibid. 17 s. 5. 
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4.6.5 Svea Hovrätt mål nr B 4770-17 
Kontorslokalsdomen 

Två personer D.M. och S.S. stod åtalade för synnerligen grovt 

narkotikabrott efter haft sambefattning med ca 1.5 kg kokain i en 

kontorslokal samt S.S. för att haft befattning ca 1 kg kokain och 1 kilo 

cannabbis. I tingsrätten så rubricerades D.M. narkotikabrottslighet som 

grovt narkotikabrott med ett straffvärde på 5 år och 6 månader vilket även  

påföljden bestämdes till och S.S. dömdes endast för hans befattning med 1 

kg kokain och 1 kg cannabbis med straffvärde på fängelse fyra år och sex 

månader.245 Till hovrätten överklagades endast skuld, rubricering och 

straffvärde rörande 1.5 kg kokain. Hovrätten gjorde samma bedömning 

rörande att S.S. skuld till 1.5 kg kokain inte var bevisad och rörande D.M. 

fastställdes rubriceringen grovt narkotikabrott samt straffvärde och påföljd 

på fem år och sex månader.246  

 

Beträffande rubricering av D.M. befattning med 1.5 kg kokain hänvisade 

hovrätten till NJA 2013 s. 321 och konstaterde att renhetsgraden kan ha 

betydelse för både rubricering och straffvärde om den avviker från vad som 

brukar vara en normal renhetsgrad. I detta fall var renhetsgraden på 94 % 

mycket högre än vad som brukar vara normalt i missbruksledet. Men oavsett 

var mängden, sorten och renhetsgraden inte tillräckligt i sig för att medföra 

att brottet skulle kvalificera som synnerligen grovt narkotikabrott. 

Renhetsgraden indikerade dock att narkotikabrottsligheten varit ett led i en 

verksamhet som bedrivits organiserat och i större omfattning. Men att så var 

fallet var inte utrett och således så rubricerade hovrätten brottet som grovt 

narkotikabrott med samma straffvärde och påföljd som tingsrätten på fem år 

och sex månader.247 

                                                 
245 Ibid. s. 11–12.  
246 Svea Hovrätt mål nr B 4770–17 s. 3–4  
247 Svea Hovrätt mål nr B 3313–17 s. 5.  
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4.6.6 Svea Hovrätt mål nr B 3313-17 
Narkotikaresedomen 

Fyra personer stod åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott och 

synnerligen grov narkotikasmuggling för att fört in i Sverige och 

transporterat till Stockholm ca 3 kg kokain och 2 kg heroin i 

överlåtelsesyfte.248 I tingsrätten rubricerades samtliga åtalades 

narkotikabrottslighet som synnerligen grovt narkotikabrott med ett 

straffvärde och påföljd för de som hade mest aktiva roller A.N. och M.H. på 

åtta års fängelse och för H.D. och S.B. med mindre aktiva roller på sex år 

och sex månaders fängelse.249 Hovrätten fastställde tingsrättens 

bedömningar rörande rubricering, straffvärde och påföljd.250  

 

Avseende rubricering instämde och hänvisade hovrätten till tingsrättens 

anförda domskäl rörande rubricering och konstaterade att alla tilltalade haft 

uppsåt till att sorten och mängden narkotika de hanterade var 3 kg kokain 

och 2 kg heroin som tillsammans med andra omständigheter kvalificerar ett 

brott som synnerligen grovt.251 Av vad som kan utläsas av tingsrättens dom 

har utöver sort och mängd när det gäller rubriceringsfrågan endast framförts 

att narkotikan tillsammans och i samförstånd tagits in till Sverige och de 

tilltalade med tåg tagit narkotikan till Stockholm och att hanteringen av 

narkotikan haft överlåtelsesyfte.252  

 

Avseende straffvärde uttalade sig inte hovrätten utan konstatera bara att 

tingsrättens bedömning om påföljd skulle fastställas. Utan att anföra varför 

verkar tingsrätten dragit slutsatsen att det varit en verksamhet som utövats i 

organiserad form. Vad gäller A.N och M.H. straffvärde beaktade domstolen 

att dessa två haft ansvaret för organisering och planering samt stått för alla 

                                                 
248 Ibid. s. 28.  
249 Ibid. s. 39. 
250 Ibid. s. 7–8.  
251 Svea Hovrätt mål nr B 3313–17 s. 7. 
252 Ibid. s. 28.  
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utgifter. De var dessutom A.N. och M.H. som haft narkotikan på sig. Vidare 

var mängden narkotika de anförtrotts med en indikation på att de haft insyn 

och varit delaktiga i organisationen och således haft en väsentlig ställning i 

organisationen. Samt var det A.N. och M.H. som värvat H.D. och S.B. 

Utifrån dessa omständigheter bedömde tingsrätten att A.N. och M.H. 

straffvärde var åtta års fängelse.253  

 

Beträffande H.D. och S.B. beaktades att ekonomisk fördelning inte var 

utrett men att det tydde på att de fått endast en liten ekonomisk 

kompensation. Vidare beaktades att H.D. och S.B. inte haft någon 

betydande ställning i verksamheten. De hade emellertid förpackat 

narkotikan och bedömdes således inte endast vara kurirer. Utifrån dessa 

omständigheter bedömde tingsrätten att H.D. och M.H. straffvärde var sex 

år och sex månaders fängelse.254 

 

4.6.7 Svea Hovrätt mål nr B 7050-17 
Internetförsäljningsdomen 

Åtta personer stod åtalade för olika grader av narkotikabrott, penningtvätt 

och vapenbrott för att varit delaktiga i försäljning av narkotikaklassade 

tabletter och cannabis från en hemsida (www.expressapoteket.com). Åtalet 

mot tre personer P.B., I.H., E.T. avseende synnerligen grovt narkotikabrott 

fullföljdes i hovrätt.255 I tingsrätten rubricerades E.T. gärning som 

synnerligen grovt narkotikabrott och straffvärdet på sju års fängelse och 

påföljden var detsamma. Beträffande I.H. och P.B. rubricerades deras brott 

som grovt narkotikabrott. Avseende I.H. bedömdes straffvärdet till tre år 

och sex månaders fängelse och P.B. bedömdes straffvärdet till tre års 

fängelse och påföljderna blev detsamma.256 Hovrätten instämde i 

tingsrättens bedömning av rubricering för samtliga tre tilltalade. Straffvärdet 

                                                 
253 Ibid. s. 39. 
254 Ibid. 
255 Svea Hovrätt mål nr B 7050–17 s. 1–4.  
256 Ibid. s. 97–98 
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för E.T. bedömdes till åtta års fängelse med samma påföljd och straffvärdet 

för I.H. och P.B. bedömdes till tre år och sex månaders fängelse.257    

 

Avseende att E.T. narkotikabrottslighet rubricerades som synnerligen grovt 

narkotikabrott så anslöt sig hovrätten till de av tingsrätten anförda skäl. 

Dessa var att mängden var mycket stor men att den inte var tillräckligt stor 

för att endast på den grunden kvalificeras som synnerligen grovt 

narkotikabrott. Därutöver beaktade domstolen att verksamheten syftat och 

inneburit en omfattande handel med narkotika och som varit ägnad att ge en 

inte obetydlig ekonomisk vinst under en längre period. Vidare hade 

saluföringen skett via en webbplats och därmed varit väldigt lättillgänglig 

för allmänheten och ungdomar. Det hela hade skett i organiserad form och 

likartat med hur företag bedriver verksamhet. E.T. hade enligt domstolen 

haft full insikt över ovanstående omständigheter. Dessutom hade E.T. som 

mottagare av beställningar en viktig och styrande roll. 

Narkotikabrottsligheten hade heller inget samband med eget missbruk.258 

 

Beträffande att I.H. och P.B. narkotikabrottslighet rubricerades som grovt 

narkotikabrott anslöt sig hovrätten även här till tingsrättens anförda skäl. 

Tingsrätten fann det fastställt att dessa två under tre och halv månad 

förpackat en stor mängd brev med narkotikaklassade tabletter och således 

måste haft insikt att de hade att göra med en organiserad verksamhet som 

bedrivit handel med narkotika i stor omfattning. Det var emellertid inte 

utrett att de haft kännedom om hur verksamheten var konstruerad, 

omsättningen, att krypterad valuta används eller att försäljningen skett på 

internet. Men mängden och sorten av innehavet samt att de haft insikt i att 

brottet ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning 

rubricerade brottet som grovt.259 

 

                                                 
257 Ibid. s. 14–15.  
258 Ibid. s. 95–97. 
259 Svea Hovrätt mål nr  B 7050-17 s. 97.  
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När det gäller straffvärdebedömning för E.T.  beaktade hovrätten samma 

omständigheter som vid rubriceringen och konstaterade avseende den stora 

mängd narkotika som anträffats hos E.T. att värdet var 2 744 000 kr med 

utgångspunkt i de priser som fanns tillgängliga på expressapotekets 

hemsida. Utifrån ovanstående omständigheter bedömde hovrätten 

straffvärdet något högre än tingsrätten och bedömde straffvärdet till 8 års 

fängelse och med samma påföljd.260 

 

Beträffande I.H. och P.B. straffvärde hänvisade hovrätten till tingsrättens 

bedömning avseende straffvärdet förutom att domstolen kom till slutsatsen 

att de agerat tillsammans och i samförstånd och att det straffvärdemässigt 

saknas skäl att göra någon skillnad på deras straffvärde såsom gjorts i 

tingsrätten. I sin bedömning som hovrätten hänvisade till hade tingsrätten 

beaktat farligheten av narkotikatabletterna genom att hänvisa till NJA 2011 

s. 357 (Mefedrondomen), vilka bedömdes som mindre farliga än heroin och 

kokain. Vidare beaktade domstolen att de båda måste varit beredda att 

handskas med obestämd mängd narkotikaklassade tabletter. Tingsrätten 

beaktade även att paketering och postning av ett stort antal brev var en 

viktig funktion i verksamheten samt att deras narkotikabrottslighet inte hade 

något med eget missbruk och göra. Straffvärdet bedömdes således till tre år 

och sex månaders fängelse för båda vilket även påföljderna blev.261  

 

4.7 Sammanfattande kommentar 

Som redogjorts för ovan har införandet av synnerligen grovt narkotikabrott 

genom lagändringen 2016 samband med den praxisändring som grundlades 

i och med NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen). I både direktivet, 

narkotikastraffutredningen och propositionen kan en tydlig utgångspunkt 

utläsas och det är att en bibehållen restriktiv narkotikapolitik ska avspeglas i 

narkotikaregleringen. Sammanfattningsvis var lagstiftarens huvudsakliga 

avsikt med uppdelningen av straffskalan för grovt narkotikabrott och 

                                                 
260 Ibid. s. 14–15.  
261 Svea Hovrätt mål nr  B 7050-17 s. 14-15. 
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införandet av synnerligen grovt narkotikabrott att inte i allmänhet höja 

straffnivåerna för de grövre narkotikabrotten, men att höja straffen för 

narkotikabrottslighet som innefattat en befattning med en synnerligen stor 

mängd narkotika. Lagstiftaren ansåg att de straffvärdemässiga tak som 

tillämpats i praxis och som innebar att endast mängden narkotika i sig inte 

kunde föranleda mer än hälften av straffmaximum för dåvarande grovt 

narkotikabrott, var problematiska.262  

 

Då det endast avgjorts en prejudicerande dom där prövningstillståndet i HD 

handlat om narkotikabrottsligheten ska rubriceras som synnerligen grovt 

narkotikabrott NJA 2017 s. 817 (Grillkioskdomen) och en dom om 

narkotikabrottsligheten ska rubriceras som synnerligen grovt 

narkotikasmugglingsbrott HD PT mål nr B-4531-17 (Smugglingsdomen), 

kan konstateras att rättsläget rörande vad som förutsätts för de olika 

kvalifikationsgrunderna för att rubricera ett brott som synnerligen grovt 

samt för att påverka straffvärdet fortfarande är en relativt öppen fråga.263 

Lagstiftaren har dock uttalat att mängdfaktorn bör ha en avtagande effekt för 

straffvärdet och att andra straffvärdepåverkande bör ges större tyngd.264 

 

Efter ovan redogjorda rättsfallsgenomgång kan noteras att domstolarna inte 

endast beaktar sort och mängd om inte mängden är synnerligen stor så att 

den i sig kan kvalificera brottet som synnerligen grovt. Vidare kan det 

konstateras att det inte i någon av avgörandena beaktats de brottsexterna 

omständigheterna 29 kap. 2–3§§ BrB. I de två fall som prövats i HD har de 

dock konstaterats att inte några av dessa omständigheter har framförts.  

 

                                                 
262 Prop. 2015/16:111 s. 1. 
263 Borgeke, Martin, Månsson, Catharina m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, 

2017, s. 1083.  
264 Prop. 2015/16:111 s. 39.  
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5 Analys 

5.1 Inledning  

Sammanfattningsvis kan följande framföras om innehållet i denna uppsats. 

Genom att i kapitel 2 redogöra för gällande rätt avseende narkotikabrott med 

fokus på främst brottsrubriceringarna grovt och synnerligen grovt 

narkotikabrott för att sedan i kapitel 3 redogöra för hur gällande rätt 

avseende straffvärdebedömning med särskilt fokus på grövre 

narkotikabrottslighet har en bakgrund till det grundläggande rättsläget 

avseende gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott 

belysts.  

 

I kapitel 4 har redogjorts för den utveckling som skett i svensk rätt 

beträffande den rättsliga bedömningen av gradindelning och 

straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott. För att få en bakgrund till 

den första frågeställningen har i kapitel 4 inledningsvis redogjort för den 

tidigare rättstillämpningen som utgick från sort och mängd utifrån tabeller 

och konsekvenserna av en sådan bedömning. För att besvara den första 

frågeställningen har Mefedrondomen (NJA 2011 s. 357) och den 

praxisändring som skedde därefter och dess konsekvenser redogjorts. För att 

besvara den andra frågeställningen har överväganden kring och avsikten 

med införandet av synnerligen grovt narkotikabrott redogjorts. För att 

besvara den tredje frågeställningen har redogjorts för samtliga HD och 

hovrättsfall som avgjorts beträffande synnerligen grovt narkotikabrott. 

Utifrån ovan redogjorda undersökning kommer frågeställningarna nedan 

besvaras för att utreda uppsatsen syfte att belysa utvecklingen i svensk rätt 

av gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott samt 

att i samband därmed analysera de konsekvenser som NJA 2011 s. 357 

(Mefedrondomen) och den nya brottsrubriceringen ”synnerligen grovt 

narkotikabrott” fått. 
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De frågeställningar som kommer besvaras är som tidigare nämnts: 

-Vad har praxisändringen i NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) fått för 

konsekvenser avseende gradindelning och straffvärdebedömning vid grövre 

narkotikabrott både såvitt avser den rättsliga bedömningen som 

narkotikapolitiskt?  

 

- Vilka överväganden låg till grund för införandet av brottsrubriceringen 

”synnerligen grovt narkotikabrott”?  

 

- Vad har införandet av brottsrubriceringen ”synnerligen grovt 

narkotikabrott” fått för konsekvenser avseende gradindelning och 

straffvärdebedömning i rättstillämpningen?  

 

-Vilken inställning har HD i jämförelse med lagstiftaren vid gradindelning 

och straffvärdebedömning vid de grövre narkotikabrotten? 

5.2 Konsekvenser av praxisändringen 

Av vad som redogjorts för i undersökningen så föranledde NJA 2011 s. 357 

(Mefedrondomen) fyra huvudsakliga konsekvenser. Den första 

konsekvensen var att gradindelning och straffvärdebedömning vid 

narkotikamål som tidigare nästintill uteslutande utgått från sort och mängd 

utvecklades till en gradindelning och straffvärdebedömning där samtliga 

relevanta omständigheter fick ett betydande genomslag vid dessa två 

bedömningar. Den andra konsekvensen var att Mefedrondomen föranledde 

ett något osäkert rättsläge, vilket ledde till att ett antal narkotikamål 

beträffande gradindelning och straffvärdebedömning fick prövningstillstånd 

i HD och sedermera blev prejudicerande NJA referat. Den tredje 

konsekvensen var att HD:s uttalanden i dessa prejudicerande avgöranden 

tolkades på ett sådant sätt att det efter praxisändringen förelåg 

straffvärdemässiga tak som innebar att endast mängden narkotika inte kunde 

föranleda mer än hälften av straffmaximum för dåvarande grovt 

narkotikabrott. Den fjärde konsekvensen var att denna rättsutveckling fick 

lagstiftaren att agera genom att tillsätta en narkotikastraffutredning som fick 
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i uppdrag att analysera vilka förändringar som krävs för att skapa en modern 

straffrättslig narkotikareglering som samtidigt ger uttryck för en bibehållen 

och restriktiv narkotikapolitik. Detta ledde slutligen till införandet av 

brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott i 3 § 2st NSL. Nedan 

kommer dessa fyra konsekvenser analyseras ytterligare. 

 

Den första  konsekvensen, att gradindelning och straffvärdebedömning ska 

utgå från samtliga relevanta omständigheter och inte endast utifrån sort och 

mängd, har i grunden endast inneburit att gradindelning och 

straffvärdebedömning numera ska bedömas och värderas på samma sätt som 

vid andra brottstyper. Detta innebär att gradindelning och 

straffvärdebedömning vid grövre narkotikabrott sammanfattningsvis ska gå 

till enligt följande:  

 

1.Domstolen ska i ett första leda brottsrubricera narkotikabrottsligheten 

Detta innebär att domstolen ska avgöra om det är utrett att 

narkotikabrottsligheten, utifrån kvalifikationsgrunderna i den 

brottsrubricering gärningspersonen står åtalad, kan kvalificeras som 

antingen grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott. Brottsrubricering 

måste alltid ske innan bedömning av straffvärdet, eftersom det enligt 29 kap. 

1 § 1st BrB förutsätts att en straffskala har fastställts. Det stadgas i båda 

brottsrubriceringarna att dessa kvalifikationsgrunder särskilt ska beaktas 

vilket innebär att omständigheterna inte är uttömmande och domstolen kan 

beakta andra omständigheter vid gradindelning. 

 

2. Bedömning av straffvärdet  

a) I ett första led ska domstolen beakta de brottsinterna omständigheterna 

som inte tömts ut vid kvalificering av narkotikabrottsligheten i en 

brottsrubricering utifrån 29 kap. 1 § 2st BrB. 

b) I ett andra led ska domstolen beakta de brottsexterna försvårande och 

förmildrande omständigheterna enligt 29 kap. 2–3 BrB.  

Utifrån en samlad bedömning av de straffvärdepåverkande 

omständigheterna som förelegat kring narkotikabrottsligheten och som 
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gärningspersonen haft uppsåt till ska domstolen bedöma vad straffvärdet för 

den aktuella brottsligheten blir inom den tillämpliga straffskalan.  

 

Att gradindelning och straffvärdebedömning numera ska göras på samma 

sätt som vid andra brottstyper innebar en rad olika rättsliga konsekvenser. 

Bedömningarna sammanfaller numera inte på samma sätt som de tidigare 

gjort när domstolarna utgick från tabeller, som utifrån sort och mängd gav 

en bestämd fängelselängd. Detta innebär att det efter gradindelning finns 

utrymme att använda sig av hela straffskalan när straffvärdet bedöms och 

beakta alla relevanta omständigheter vilket skapar en mer nyanserad och 

differentierad bedömning.  

 

Vid gradindelade brottstyper, så som narkotikabrott, anger 

omständigheterna i brottsbeskrivningarna lagstiftarens syn beträffande vad 

för omständigheter som ska ges betydelse vid svårhetsgradering. Således 

anger kvalifikationsgrunderna i grovt och synnerligen grovt narkotikabrott 

lagstiftarens inställning rörande vad inom brottstypen narkotikabrott som 

lagstiftaren anser är mest klandervärt och bör straffas hårdast. Vidare anges i 

29 kap. 2–3 §§ BrB vad beträffande gärningspersonens avsikter och motiv 

som är mer eller mindre straffvärt. När alla dessa relevanta omständigheter 

yttrar sig i påföljden innebär det att brottsliga gärningar med olika 

svårhetsgrad föranleder olika straff och således får de gärningar som 

lagstiftaren narkotikapolitiskt ansett varit mest straffvärda också hårdast 

straff. När det lagstiftaren ansett mest klandervärt inom brottstypen även 

yttrar sig i påföljden utgår bedömningarna i högre grad från de principer 

som är påföljdsbestämningen utgångspunkt det vill säga principerna om 

proportionalitet och ekvivalens. Gärningens påföljd står då i högre grad i 

proportion till allvarligheten av det brottsliga tillvägagångssättet. 

 

Den tidigare bedömningen som utgick från sort och mängd skapade 

enhetlighet och förutsebarhet. Tabellerna som utgick från sort och mängd 

skapade tydliga jämförelseunderlag för domstolarna vid gradindelning och 

straffvärdebedömning och möjlighet att i ett tidigt skede förutse påföljden 
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för en viss narkotikabrottslighet. Att inte utgå från tabeller utifrån sort och 

mängd med bestämda fängelsestrafflängder, minskar naturligtvis 

enhetligheten och förutsebarheten beträffande gradindelning och 

straffvärdebedömning. Att inte längre endast bedöma den konkreta mätbara 

objektiva omständigheten mängd föranleder ett mer komplicerat 

jämförelseunderlag när tidigare praxis ska jämföras och analyseras. 

 

Vidare kan slutsatsen dras att både gradindelning och straffvärdebedömning 

tidigare utgått från en bedömning där det nästintill endast beaktades 

objektiva omständigheter. Då mängden narkotika är en ren faktiskt 

omständighet och således en objektiv omständighet. Genom 

praxisändringen omplacerade HD bedömningen till en bedömning som 

utgår i högre utsträckning från subjektiva omständigheter det vill säga 

omständigheter som rör gärningspersonens skuld i narkotikabrottsligheten.  

 

När det gäller den andra konsekvensen, ett osäkert rättsläge, var det en 

naturlig konsekvens. Tidigare praxis kunde inte längre användas som 

underlag i samma utsträckning vid gradindelning eller 

straffvärdebedömning eftersom tidigare prejudicerande praxis och 

bedömningar inte stämde överens med hur bedömningen skulle gå till efter 

praxisändringen. Samt att det efter NJA 2011 s. 357 fortfarande fanns 

outredda frågor kvar beträffande den rättsliga bedömningen av 

gradindelning och straffvärde vid narkotikabrottslighet. Detta ledde i sin tur 

till ett antal narkotikamål beträffande gradindelning och 

straffvärdebedömning fick prövningstillstånd i HD och sedermera blev 

prejudicerande NJA referat. En annan reflektion är att HD gav flera 

prövningstillstånd för att motivera och utveckla praxisändringen samt kunna 

redogöra för en tydlig och lämplig modell för bedömningen som 

underrätterna sedan kunde följa.  

 

Den tredje konsekvensen, att HD:s uttalanden i dessa prejudicerande 

avgöranden tolkades så att det efter praxisändringen förelåg 

straffvärdemässiga tak som innebar att endast mängden narkotika inte kunde 
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föranleda mer än hälften av straffmaximum för dåvarande grovt 

narkotikabrott, är inte heller förvånande. Borgeke hade nämligen i sitt 

tillägg till NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) samt HD i både NJA 2012 s. 

144 (Nittiosjukilosdomen) och NJA 2012 s. 535 

(Cannabissmugglingsdomen) framfört att det förelåg ett sådant straffmässigt 

tak. Vilket medförde att nyttjandet av den övre delen av straffskalan för 

dåvarande grovt narkotikabrott, det vill säga sex år eller mer, minskade efter 

praxisändringen. Straffen för grova narkotikabrott blev således lägre efter 

praxisändringen. En annan bidragande faktor till detta kan vara att alla 

relevanta omständigheter började beaktas. Att andra straffvärdepåverkande 

omständigheter än sort och mängd hade betydelse för straffvärdet, öppnade  

för lägre straff än en bedömning enbart grundad på sort och mängd. Denna 

slutsats kom exempelvis HD till i NJA 2012 s. 144 (Nittiosjukilosdomen) 

där konsekvensen blev att omständigheterna som beaktas utöver sort och 

mängd föranledde ett lägre straff än om bedömningen endast skulle utgått 

från sort och mängd. För åklagaren är det även rimligtvis lättare att bevisa 

att en tilltalad har haft befattning med en viss beslagtagen mängd narkotika 

än exempelvis att bevisa att en organiserad brottslighet förelegat, tilltalades 

delaktighet eller tilltalades avsikter och motiv. 

 

Den fjärde konsekvensen var att denna ovan redogjorda rättsutveckling 

fick lagstiftaren att  agera genom att tillsätta en narkotikastraffutredning som 

fick i uppdrag att analysera vilka förändringar som krävs för att skapa en 

modern straffrättslig narkotikareglering som samtidigt ger uttryck för en 

bibehållen och restriktiv narkotikapolitik.  

5.3 Överväganden kring införandet av 
synnerligen grovt narkotikabrott  

I både direktivet, narkotikastraffutredningen och i propositionen så återfinns 

en tydlig utgångspunkt från lagstiftarens sida och det är att en restriktiv 

narkotikapolitik som innebär en nolltolerans mot narkotika fortfarande är 

den narkotikapolitik som förs i Sverige. Det huvudsakliga syftet med 

införandet var som tidigare nämnts att möjliggöra för domstolarna att 
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återigen kunna döma ut längre straff för stora mängder narkotika då 

lagstiftaren ansåg att narkotikaregleringen är en viktig del av 

narkotikabekämpningen. Lagstiftaren har således vid införandet synnerligen 

grovt narkotikabrott velat markera att den restriktiva narkotikapolitik som 

förts sedan 70 talet fortfarande gäller oavsett praxisändringen och de sänkta 

straffnivåerna. Enligt lagstiftaren är en grundläggande förutsättning för 

narkotikapolitiken och narkotikabekämpningen att narkotikaregleringen ger 

uttryck för den stränga syn på all illegal narkotikahantering som 

narkotikapolitiken har i Sverige. Genom att möjliggöra för domstolarna att 

döma ut långa straff för endast en stor mängd narkotika skulle det visa en 

tydlig bild av att endast hantering av stor mängd narkotika är mycket 

straffvärd i Sverige. Detta går naturligtvis hand i hand med en 

narkotikapolitik med en sträng syn på all illegal hantering oavsett bakgrund 

till varför den tilltalade hanterat den mängden narkotika. Enligt lagstiftaren 

var det inte heller befogat med straffvärdemässiga gränser för när sort och 

mängd inte ska beaktas som en straffvärdepåverkande omständighet. Detta 

eftersom det enligt lagstiftaren i praktiken motverkar den nyansering som 

praxisändringen föranlett och det ifrågasattes om straffvärdemässiga tak är 

emot principerna om proportionalitet och ekvivalens som är 

påföljdssystemet utgångspunkt. Med införandet av brottsrubriceringen 

synnerligen grovt narkotikabrott ville således lagstiftaren återigen ge mängd 

och sort mer betydelse vid straffvärdebedömning och skapa möjligheter till 

straffvärden på över fem års fängelse endast med utgångspunkt i sort och 

mängd. 

5.4 Synnerligen grovt narkotika 
konsekvenser i praxis 

Det kan konstateras att genom att införa brottsrubriceringen synnerligen 

grovt narkotikabrott utan att utöka straffskalan för grovt narkotikabrott, 

minskade lagstiftaren spännvidden för straffvärdebedömning vad gäller de 

grövre narkotikabrotten. Detta innebar att lagstiftaren försköt en del av 

straffvärdebedömningen till gradindelningen. 
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Som tidigare nämnts utgår denna rättsfallsanalys mestadels från 

hovrättsdomar vilket innebär att förutom NJA 2017 s. 817 

(Grillkioskdomen) har avgörandena ingen prejudicerande verkan. Med detta 

i åtanke kommer rättsfallen analyseras nedan. 

 

Särskilt intressant är naturligtvis den prejudicerande domen NJA 2017 s. 

817 (Grillkioskdomen) där R.M. narkotikabrott slutligen rubricerades som 

grovt narkotikabrott med ett straffvärde i den övre delen av 

brottsrubriceringens straffskala, fem år och sex månader. Både riksåklagaren 

och domstolen ansåg att mängden i sig inte kvalificerande brottet som 

synnerligen grovt. Vilket stämmer med de tabeller för en preliminär 

bedömning som drogpraxisgruppen utarbetat som förespråkar att 5 kg 

kokain indikerar att brottet ska rubriceras som synnerligen grovt. 

Avgörandet väcker däremot intresse eftersom R.M. narkotikabrottslighet 

inte tillsammans med övriga omständigheter kvalificerade brottet som 

synnerligen grovt. Det hade funnits en klar rollfördelning i verksamheten 

där R.M. haft ett bestämmande inflytande och avsikten hade varit att 

fortsätta verksamheten. Vilket enligt HD till viss del kunde ses som en 

organisation men nådde inte upp till den kvalificerade formen av 

organiserad brottslighet då hanteringen och försäljningen hade varit lokalt 

baserad, kundkretsen och antal inblandade varit få och det var dessutom inte 

utrett var narkotikan kom ifrån. Vad som enligt HD kvalificeras som en 

organiserad brottslighet är således fortfarande inte klarlagt. Enligt min 

uppfattning har HD genom detta prejudicerande avgörande, fastlagt en hög 

kvalifikationsnivå, för vad som är en organiserad narkotikabrottslighet 

avsedd att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.  

 

En huvudsaklig konsekvens av införandet av synnerligen grovt 

narkotikabrott infördes är att endast en väldigt stor mängd narkotika numera 

kan ge ett straffvärde över fem år. Slutsatsen kan dock dras från de rättsfall 

som analyserats att när gärningspersonen inte haft en ledande roll och det 

endast är mängden som haft en avgörande roll för straffvärdet så har 

straffvärdet bedömts till högst sex år. Ett tydligt exempel på detta är Svea 
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Hovrätt mål nr B 5625–17 (Grushögsdomen) där P.B. straffvärde bedömdes 

till sex år trots att det handlade om 34 kg amfetamin eftersom inga övriga 

omständigheter var utredda. Ett annat exempel på detta är Svea Hovrätt mål 

nr B 3313–17 (Narkotikaresedomen) där de straffvärdet för två tilltalade 

med mindre aktiva bedömdes till sex års fängelse trots att det handlat om 3 

kg kokain och 2 kg heroin. Enligt min uppfattning har det 

straffvärdemässiga taket därmed endast höjts och inte tagits bort. En 

tolkning av detta är att lagstiftarens avsikt att återigen ge mängd och sort ett 

betydande genomslag och därmed ta bort de straffvärdemässiga taken, som 

uppkommit i praxis, inte fått det genomslag lagstiftaren åsyftade. Vid en 

jämförelse med hur gradindelning, straffvärdebedömning och straffnivåerna 

såg ut innan praxisändringen så har dock införandet av synnerligen grovt 

narkotikabrott och lagstiftarens uttalanden i förarbeten inneburit att 

mängden återigen fått ett mer betydande genomslag och straffnivåerna höjts 

något.  

 

För att få en enhetlig men ändå flexibel praxis som är både proportionell och 

nyanserad så är det enligt min uppfattning väsentligt att domstolarna i 

domskälen delar upp frågorna om rubricering, straffvärde och straffmätning 

och i varje del motiverar vilka skäl som föreligger till rubricering, 

bedömning av straffvärde och straffmätning. Utifrån de HD domar som 

bearbetats kan konstateras att HD numera har denna uppdelning. Något som 

är anmärkningsvärt i NJA 2017 s. 817 (Grillkioskdomen) är att domstolen 

endast konstaterar att några brottsexterna omständigheter i 29 kap. 2–3 §§ 

BrB inte föreligger samt att straffvärdet ligger på den övre delen av 

straffskalan för grovt brott. Vilka brottsinterna omständigheter som beaktats 

enligt 29 kap. 1 § BrB och således vilka omständigheter som inte tömts ut 

vid rubricering av brottet som grovt nämndes aldrig. Vad gäller 

hovrättsfallen som analyserats varierar detta och ibland konstateras bara att 

en viss rubricering och straffvärde föreligger samt att påföljden är detsamma 

som straffvärdet men inte varför. En främjande åtgärd för att underlätta att 

separera de olika bedömningarna även i hovrätternas domskäl är enligt min 

uppfattning att införa de punktformatsystem som HD numera tillämpar i 
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sina domskäl. Genom att separera frågorna och utläsa vad domstolen således 

diskuterar, främjas en mer enhetlig praxis. 

 

Avslutningsvis kan framföras att det fortfarande är en relativt öppen fråga 

hur gradindelning och straffvärdebedömning ska genomföras i 

rättstillämpningen beträffande synnerligen grovt narkotikabrott då det som 

tidigare nämnts endast avgjorts ett prejudicerande HD mål beträffande 

synnerligen grovt narkotikabrott och i detta avgörande rubricerades inte 

narkotikabrottsligheten som synnerligen grovt narkotikabrott. 

5.5 HD och lagstiftarens inställning   

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om praxisändringen kan ge 

uttryck för att HD haft en annan inställning än lagstiftaren beträffande den 

rättsliga bedömningen av gradindelning och straffvärde vid grövre 

narkotikabrott, så har dessa avgöranden inte uttalat något som inte är 

förenligt med förarbetena och med vad lagstiftaren således från ett 

kriminalpolitiskt håll beslutat om. HD har snarare använt sin dömande makt 

till att modifiera en rättslig bedömning av gradindelning och 

straffvärdebedömning som inte utgått från principerna om proportionalitet 

och ekvivalens samt inte utgått från tidigare lagstiftares intentioner. Enligt 

min uppfattning har HD i huvudsak endast utövat sin funktion som en 

kontrollerande makt. Av förarbetet till synnerligen grovt narkotikabrott 

framkom dessutom att lagstiftaren i huvudsak ansåg att HD:s inställning och 

den praxisändring som skett var rimlig då den skapat en mer nyanserad 

bedömning, en bedömning som inte är lika slentrianmässig och således 

motsvarar gradindelning och straffvärdebedömning vid andra brottstyper. 

Samtidigt framhölls i förarbetena att HD:s agerande och de konsekvenser 

praxisändringen fått, inte hade något samband med någon förändrad 

lagstiftning. Den kriminologiska institutionen för Stockholms universitet 

tolkade detta uttalande som att lagstiftaren ifrågasatt HD:s inställning och 

domar något. Dessutom framkommer i förarbetena och genom införandet av 

synnerligen grovt narkotikabrott att lagstiftaren är helt emot de 

straffvärdemässiga tak och att dessa inte har något stöd i lag eller förarbeten. 
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Att lagstiftaren både nämner att praxisändringen inte har något samband 

med ändrad lagstiftning samt att straffvärdemässiga taken inte har något 

stöd i lag eller förarbeten kan enligt min uppfattning tolkas som att 

lagstiftaren vill markera att HD:s roll är kontrollerande och inte 

normgivande. 

Ett spörsmål som däremot är intressant är hur en gradindelning och 

straffvärdebedömning i narkotikamål som går emot lagreglering, förarbeten 

och principerna om proportionalitet och ekvivalens kunnat fortgå. Det är 

tänkbart att de höga straffnivåerna som en gradindelning med utgångspunkt 

för sort och mängd narkotika föranlett gått hand i hand med den svenska 

restriktiva narkotikapolitiken då strafflagstiftningen och rättstillämpningen 

således gett en sträng, fast och konsekvent hållning till den illegala 

hanteringen av narkotika.  

5.6 Avslutande kommentarer  

Sammanfattningsvis kan framföras att fram till och med praxisändringen 

2011 har mängden och sorten narkotika haft betydande genomslag för både 

gradindelning och straffvärdebedömning. Detta trots att det står i strid med 

de allmänna reglerna om gradindelning och straffvärdebedömning samt med 

lagstiftarens intentioner till 1981 års lagändring för de grova 

narkotikabrotten. Genom NJA 2011 s. 357 (Mefedrondomen) och 

efterföljande domar fick andra relevanta omständigheter genomslag i 

gradindelning och straffvärdebedömning. Detta ledde till att straffnivåerna 

för grövre narkotikabrott sänktes, vilket fick lagstiftaren att reagera och 

införa synnerligen grovt narkotikabrott för att återigen ge mängden ett 

betydande genomslag på den övre delen av straffskalan för dåvarande grovt 

narkotikabrott och höja straffnivåerna vid stora mängder narkotika. Utifrån 

den rättsfallsanalys som gjorts kan konstateras att endast en stor mängd 

narkotika numera kan rubricera ett narkotikabrott som synnerligen grovt och 

således ge ett straff på minst 6 år. Men straffvärdena vid 

narkotikabrottslighet där inga andra straffvärdepåverkande än en 

synnerligen stor mängd narkotika föreligger, är på 6 års fängelse. Min 
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slutsats är därför att utvecklingen har inneburit att mängden narkotika 

återigen fått mer betydelse vid gradindelning och straffvärdebedömning men 

inte det betydande genomslag som lagstiftaren åsyftade.  
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