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Summary 

This essay aims to analyse the arguments leading up to the criminalisation 

of the use of narcotics, the so-called Consumption Ban, which is part of 2 § 

in the Swedish code (1968:64) on the Criminalisation of Narcotics.   

 

In order to analyse the arguments made by the legislator in the preparatory 

work, this essay presents a legal philosophy background as to the 

justification of the criminalisation and use of punishment. Throughout 

history, the question of where the boundaries of the state's legislative 

activities should be drawn and what it is that justifies governments’ 

punishment of its citizens has divided legal philosophers into different 

groups. Going forward, a few of these groups will be discussed and the 

reason as to the why states choose to criminalise certain behaviours and 

punish individuals will be discussed in further detail. 

 

In describing where the philosophical and political boundaries of the state’s 

involvement in – and subsequent control over – the life of individual 

citizens, the classical liberal harm principle will be explained and contrasted 

to legal moralism. The moral justification of the punishment will be 

examined by comparing the retaliation theory and the prevention theory. 

The essay draws attention to the fact that the legislator expresses a very 

liberal view in the preparatory works, but then argues in a more moralizing 

direction in the specific discussion about the Consumption Ban. 

 

After the legal philosophy part of the essay, a series of general requirements 

for criminalizing behaviours will follow. Thereafter, it will be explained 

how the legislator reasoned when it comes to criminalizing behaviours in 

the preparatory works. The purpose of this essay is to examine when 

criminalisation in theory is appropriate as a method of social control over a 

populous, as well as to compare the conclusion to the legislators practical 

reasoning. The justification of punishment and how the penal value is 
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expressed in the execution of the penalty will also be examined and 

compared to how it is expressed in real world legal practice. Furthermore, 

the essay will show that the principles and recommendations for 

criminalisation and the suitability of the punishment which the doctrine and 

the legislator advocates, was not given any influence when the Consumption 

Ban was written into law and prison was included as a way of punishment 

for crimes detailed therein. 

 

Before the arguments are analysed, the arguments and considerations made 

by the legislator is put into context by a short account of the history of the 

Consumption Ban. Finally, an overall analysis is done over what has been 

discussed in the essay. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom 

kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade 

konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott 

som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen.  

 

För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en 

rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens 

rättfärdigande. Frågor om var gränsen för statens legislativa verksamhet bör 

dras och vad som rättfärdigar statens bestraffning av dess medborgare har 

genom historien delat filosofer och rättsteoretiker i olika läger. I uppsatsen 

avhandlas några av dessa läger samtidigt som det görs en ansats att närma 

sig svaret på varför staten kriminaliserar beteenden och bestraffar individer. 

 

För att beskriva den filosofiska och politiska gränsdragningen för statens 

inblandning i, och kontroll över, medborgarens liv avhandlas den klassiskt 

liberala skadeprincipen och sätts i kontrast till den legala moralismen. 

Straffets moraliska berättigande undersöks genom en jämförelse mellan och 

delvis en sammanfogning av vedergällningsteorin och preventionsteorin. I 

uppsatsen uppmärksammas att lagstiftaren givit uttryck för en mycket 

liberal uppfattning i förarbeten som handlar om just kriminaliseringens 

användningsområde och gränser, men sedan gått på en mer moraliserande 

linje i den specifika argumentationen kring konsumtionsförbudet.  

 

Efter den rättsfilosofiska delen följer en rad allmänna krav på 

kriminaliseringar. Efter det visas hur lagstiftaren i förarbeten resonerat om 

kriminaliseringar av beteenden. Uppsatsen är ägnad att undersöka när det i 

teorin är lämpligt att använda kriminalisering som metod för social kontroll 

av medborgare samt att jämföra slutsatsen med lagstiftarens praktiska 

resonemang. Även motiveringen av bestraffning och hur straffvärdet 

kommer till uttryck i straffets verkställighet undersöks och jämförs med hur 
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den tar sig i uttryck i praktiken. Uppsatsen visar att de principer och 

rekommendationer som doktrinen och lagstiftaren själv ställt upp för 

kriminaliseringars och bestraffningens lämplighet inte respekterades när 

lagförslaget om en utvidgning av det ringa narkotikabrottet drevs igenom. 

 

Argumenten och lagstiftarens avvägningar sätts i kontext genom att en kort 

redogörelse för konsumtionsförbudets historia görs innan argumenten 

analyseras. Avslutningsvis görs en övergripande analys av det som berörts i 

uppsatsen. 
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Förkortningar 

NSL  Narkotikastrafflagen 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Prop  Proposition 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Debatter kring förbudslagstiftning resulterar ofta i avvägningar mellan 

individens frihet och moralbildningen i samhället. Ska staten värna 

individens frihet att leva sitt liv efter den moral han önskar, eller får staten 

genom lagstiftning ändra individens beteende för att styra samhället in på 

den moraliskt rätta vägen igen?  

 

När individens frihet går ut över andra samhällsmedborgares frihet är det 

kanske samhällets uppgift att inskränka den. Förbudet mot konsumtion av 

narkotika är en inskränkning av brukarens bestämmande över sin kropp. 

Likväl är de tvångsåtgärder som används mot brukaren inskränkningar i 

hans personliga integritet och bestraffningen till följd av hans brottslighet en 

inskränkning av hans frihet. Hur motiveras det av lagstiftaren? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att studera vilka kriminaliserings- och 

bestraffningsideologier som påverkat arbetet med det svenska 

konsumtionsförbudet och vilka grunder som finns för att kriminalisera 

beteenden i samhället. Det är i sammanhanget av intresse att studera den 

svenska narkotikalagstiftningens historia och undersöka vilka grunder 

lagstiftarens argument stödjer sig på. 

 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

- Vad är den straffrättsliga lagstiftningens uppgift? 

- Varför kriminaliserades det egna bruket?  

- Kan man utifrån gällande kriminaliseringsgrunder motivera 

kriminaliseringen och bestraffningen av brukaren som önskvärd och 

moralisk försvarbar?  
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla den del av det ringa 

narkotikabrottet som handlar om konsumtion. Det kommer inte att göras 

några skillnader mellan olika typer av narkotika. Analysen avgränsas till 

argumentationen och dess bakgrund som framgår i redovisade 

regeringspropositioner.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsen utgår ifrån det ”mjuka ramverk” som doktrin och riksdagstryck 

ställer upp för förbudslagstiftnings lämplighet. Med hjälp av en 

rättsdogmatisk metod studeras doktrin över både den straffrättsliga 

bakgrunden till kriminalisering som styrmetod och bestraffningens syften 

och rättfärdigande.  

 

Baserat på lagstiftarens argument i propositioner analyseras och kritiseras 

lagstiftningens samt argumentens hållbarhet och motiveringar utifrån det 

”mjuka ramverk” som framgår av traditionella rättskällor som förarbeten 

och doktrin. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis berörs den filosofiska bakgrunden till kriminalisering och 

bestraffning. Därefter följer kriminaliseringsgrunder, teorier och syften i 

allmänhet. Narkotikastrafflagens historia redogörs kortfattat för och 

argumentationen som lett fram till dess nuvarande lydelse redogörs för och 

analyseras löpande. I sista kapitlet görs en övergripande analys. 
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2 Kriminalisering och 
bestraffning 

2.1 Rättsfilosofiska utgångspunkter 

”That the only purpose for which power can be rightfully 

exercised over any member of a civilised community, 

against his will, is to prevent harm to others.”1 

2.1.1 John Stuart Mills skadeprincip 

En förgrundsgestalt för den liberala uppfattningen kring kriminalisering var 

John Stuart Mill som framförde sin numer välkända skadeprincip. Principen 

innebär att lagstiftaren endast får ingripa i en människas frihet om hennes 

handlingar tillfogar andra skada. Principen är resultatet av Mills strävan att 

skapa ett filosofiskt kriterium för att dra en gräns för statens inblandning i 

människans frihet. Mills menade att principen var central i ett demokratiskt 

samhälle eftersom en hälsosam misstro mot staten annars riskerade att gå 

förlorad. Detta då statsmakten vilar på principen om demokratisk 

representation och att statens målbild har tagits fram på demokratisk väg. 

Representanterna i en demokrati må vara folkvalda men samlingens vilja 

och intressen är nödvändigtvis inte desamma som folkets och en allt för 

långtgående inblandning är därför något man skall se upp för, hur 

demokratiskt legitim den än framstår som.2  

 

Den inskränkning i individens frihet som Mill motsätter sig kan utgöras av 

tvång eller kontroll över individen från samhället. Det kan handla om såväl 

fysiskt våld i form av bestraffning genom lag, som att individen utsätts för 

allmänhetens moraliska fördömande. Det enda som kan rättfärdiga ett sådant 

ingripande är, om individens handling eller underlåtenhet att handla medför 

skada för någon annan. 3 

 

                                                 
1 Mill (2014), s. 14. 
2 Westerman (2014), s. 193. 
3 Mill (2014), s. 13 f.  
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Mill motsatte sig de flesta försök att genom förbudslagstiftning påverka den 

allmänna moralen i samhället eller skydda medborgarna från deras egna 

destruktiva beteenden, det är själva essensen av hans skadeprincip. 

Lagstiftning som enbart skyddar individen från honom själv kallas 

paternalistisk lagstiftning. Att främja ett paternalistiskt syfte anses i princip 

inte vara en godtagbar anledning att kriminalisera ett beteende.4 

2.1.2 Legal moralism och kritiken mot Mills 
skadeprincip 

År 1957, nästan exakt 100 år efter att Mills skadeprincip först sett dagens 

ljus, var den fortfarande relevant i debatter och argumentation kring 

förbudslagstiftning och statsmaktens legislativa gränser. Under denna tid 

debatterades i England frågor rörande en avkriminalisering av 

homosexualitet som sätter fingret på motsättningen mellan frihet och 

moralism i lagstiftningshänseende. I det utredande utskottets rapport var 

Mills tankegångar tongivande. Utskottet menade att det inte är lagstiftarens 

uppgift att forma allmänhetens moral och privata åsikter. Utskottet 

rekommenderade en avkriminalisering eftersom statens uppgift inte var att 

blanda sig i vuxna människors privata aktiviteter om det inte skadade andra 

medborgare. 

 

Juristen Lord Devlin menade att moralen inte alls var en privat angelägenhet 

i alla sammanhang. Han menade att det inte skulle vara tillräckligt om staten 

ingrep först när medborgare skadade varandra. Om medborgare utvecklar 

omoraliska och skadliga åsikter utgör det ett hot mot samhällets 

sammanhållning och hotar därmed också dess existens. Devlin förespråkade 

en bredare, kollektiv skadeprincip istället, eftersom han menade att skador 

på samhället rättfärdigar statens inblandning i det som Mill anser vara 

privata angelägenheter.5  

 

                                                 
4 Asp m fl (2013), s. 41.  
5 Westerman (2014), s. 198 ff.  
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Frågan landar i om staten får lägga sig i människors frihet att själva styra 

över sina privatliv? Mill ansåg inte det, om det inte skadar någon annan 

borde staten inte lägga sig i. Devlin menade att staten måste lämnas en 

möjlighet att i vissa fall stifta lagar och regler som ger samhällets 

medborgare de rätta moraliska uppfattningarna. Strafflagstiftningens syfte är 

inte att skydda individen från samhällets inblandning utan att skydda 

samhället från dess moraliska och därmed faktiska förfall, menade Devlin.6 

Idéer som ligger i linje med Devlins ståndpunkt, att kriminalisering som 

endast grundar sig i att beteendet är omoraliskt, kallas för ”legal moralism”.7 

2.1.3 Bestraffningsteorier 

För att motivera straffets existens talar man ofta om vedergällning och 

prevention. Vedergällningstanken är troligtvis mest känd genom uttrycket 

”öga för öga, tand för tand”. För att rättfärdiga bestraffningen ser 

vedergällningsteoretiker tillbaka på gärningsmannens agerande, vilket straff 

han har gjort sig förtjänt av. Anhängare av preventionstanken har en 

utilitaristisk syn, de försöker förutspå vilka effekter ett straff kommer ha på 

det syfte man vill uppnå. Skadan som straffet åsamkar gärningsmannen 

rättfärdigas av den framtida effekten det får på honom eller brottsligheten i 

samhället. 

 

Filosofen och straffrättsteoretikern Cesare Beccaria förespråkade en 

utilitaristisk användning av den bestraffande statsapparaten som 

rättfärdigade bestraffande med dess nytta. Bestraffning av brottslingar ska 

endast ses som ett medel för att få dem och andra att inte begå fler brott, han 

ansåg att bestraffningen inte hade något egenvärde i sig. Den preventiva 

effekten han var ute efter går att åstadkomma på två olika sätt. Man talar om 

individualprevention, där det obehag som följer av bestraffningen ska 

avskräcka brottslingen från mer brottslighet, och allmänprevention ägnad att 

genom straffet avskräcka andra från att följa hans exempel.8  

 

                                                 
6 Lernestedt (2003), s. 77 f.  
7 Lernestedt (2003), s. 224. 
8 Westerman (2014), s. 210 ff. 
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Utilitaristen Jeremy Bentham byggde vidare på idén om en preventiv 

straffrätt. Straffets lidande kunde bara vara berättigat om det hindrade ännu 

mer lidande. Bentham ansåg att det fanns fyra situationer då straff inte 

kunde vara rättfärdigat: 

a) Om straffet är utan grund, till exempel vid samtycke från offret. 

b) Om straffet inte är effektivt som avskräckande medel, till exempel 

när barn och missbrukare inte förstår risken med att begå brott.  

c) Om straffet är ofördelaktigt eller dyrt, till exempel om det skulle 

leda till protester och upprop. 

d) Om straffet är onödigt, till exempel när alternativa metoder som 

undervisning är mer effektivt som prevention.  

 

Även för Bentham var straffet således inte ett mål i sig utan ett medel som 

skulle vara effektivt och göra största möjliga nytta. Straffet skulle till 

exempel främja säkerheten, ordningen och uppfostran i samhället och i 

likhet med Beccaria ansåg han alltså att straff endast kunde vara rättfärdigat 

om det förebygger mer skada än vad det orsakar.9 

 

Immanuel Kant kritiserade preventionsteorin hårt, han förespråkade istället 

vedergällningstanken och motsatte sig tanken på straffet som ett medel. Han 

menade att alla människor är fria och ansvarsfulla personer utrustade med 

ett samvete och kapabla att resonera moraliskt, därför kan de också ställas 

till svars för sina omoraliska handlingar. Kant ställde ett högt krav på 

människor att agera moraliskt och ta ansvar för sina handlingar. Människor 

som vill agera moraliskt bör enligt Kant agera efter ledning av rättvisan, inte 

nyttan. Han menade att nyttan var helt irrelevant för straffets rättfärdigande. 

Straffet kunde bara rättfärdigas som ett likvärdigt svar på ett brott som 

begåtts av den som ska straffas.10  

 

Båda sidor har brister, en radikalutilitaristisk bestraffning kan tänkas 

rättfärdiga grymma straff så länge den uppfyller effektivitetskriteriet och 

                                                 
9 Westerman (2014), s. 215 f. 
10 Westerman (2014), s 217 ff. 
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skada på oskyldiga så länge den främjar nyttan. En radikal 

vedergällningsteori kan legitimera ett tillfogande av skada och lidande även 

i fall där det är helt meningslöst.11 I många rättssystem kombineras de båda 

teorierna, kombinationen kallas för föreningsteori. Meningen är att skapa ett 

mer flexibelt rättssystem med en bestraffning som ger en känsla av moralisk 

rättvisa men också innehåller påföljder som faktiskt har en bevisad effekt på 

kriminaliteten.  

 

Filosofen John Rawls menade att teorierna egentligen svarade på två olika 

frågor som skulle hållas isär: hur straffrättssystemet som sådant kunde 

rättfärdigas, samt hur straff i specifika fall kan rättfärdigas. Existensen av 

straffrättssystemet som helhet kunde enlig Rawls rättfärdigas genom ett 

utilitaristiskt tankesätt och bestraffningen efter förtjänst enligt 

vedergällningstanken. Han menade att bestraffning enligt 

preventionstankarna inte är ett hållbart system eftersom det helt lämnat 

principen om att man får det straff man förtjänar.12 

 

Rawls förklarade hur hans version av föreningsteorin skulle tolereras av en 

utilitarist på följande sätt. Om både straffrättssystemets existens och själva 

straffet rättfärdigas genom att det skapar största möjliga nytta för så många 

som möjligt i samhället och staten i de svårlösta fallen straffar oskyldiga i 

avskräckande syfte inser folket snabbt att det inte är till nytta för någon. Om 

straffet inte är till någon nytta kan det enligt en utilitarist inte heller vara 

rättfärdigat, därför krävs det att man ger brottslingar de straff som de 

förtjänar samtidigt som straffrättssystemet finns till för att främja ordningen 

och stävja brottslighet till allas största möjliga nytta. Vedergällningstanken 

som grund för straffets utformning framstår alltså utifrån en utilitaristisk 

synpunkt som lämpligt i kombination med ett övergripande utilitaristiskt 

rättfärdigande av straffrättssystemet menade Rawls.13 

                                                 
11 Asp m fl (2013), s. 30. 
12 Westerman (2014), s 224 ff. 
13 Westerman (2014), s 227 f.  
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2.2 Principer för kriminalisering 

2.2.1 Kriminaliseringens syften 

Enligt Nils Jareborg måste frågan om straffrättens syfte delas upp i tre 

nivåer. Han menar att straffrätten för att förstås måste delas upp i 1) 

kriminalisering, 2) utdömande av straff i enskilda fall och 3) verkställande 

av straff i enskilda fall.  

 

Den första nivån, kriminaliseringens syfte, motiveras med allmänpreventivt 

syfte som består i att förbättra förhållandena i samhället och stävja 

kriminaliteten. Utan en tanke på allmänprevention framstår systemet som 

brutalt och omoraliskt, menar han. På den andra nivån, domstolens 

utdömande av straff i det enskilda fallet, är det istället vedergällningstanken 

som blir gällande. Det straff som ska dömas ut till en brottsling ska 

motsvara det han genom sitt agerande gjort sig förtjänt av, det utdömda 

straffet måste rättfärdigas genom vedergällningsprincipen för att inte riskera 

att döma oskyldiga. Den tredje och sista nivån, verkställigheten av straffet, 

lämnar utrymme att verkställa straffet med hänsyn till den 

individualpreventiva nyttan. Straffet verkställs på ett sätt som gynnar, eller i 

vart fall inte missgynnar, den individualpreventiva nyttan hos brottslingen 

och beaktar humanitet i bestraffningen av brottslingen.14  

 

Genom kriminalisering utövar staten social kontroll över medborgarna som 

syftar till att styra medborgarnas oönskade beteenden genom olika metoder. 

Kriminaliseringen är den strängaste av de olika metoderna för social 

kontroll. En vanlig princip för kriminaliseringens gränser är principen om 

ultima ratio, vilken innebär att kriminalisering av beteenden ska ses som en 

sista utväg när andra mindre ingripande metoder för kontroll inte fungerar. 

Principen får dock föga genomslag i praktiken eftersom en kriminalisering 

är en både billig och enkel åtgärd för en lagstiftare som vill visa att man tar i 

med hårdhandskarna mot kriminaliteten. Straffet som följer av en 

                                                 
14 Asp m fl (2013), s. 31. 
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kriminalisering är en kraftig reaktion från samhället men behöver inte vara 

en effektiv metod.  

 

En utgångspunkt när man tänker på straff måste vara att straffet i grunden är 

repressivt. Verkställandet av ett fängelsestraff reparerar ingenting, det 

lindrar inte skadan av brottet och skapar ytterligare lidande för brottslingens 

närstående. En viktig utgångspunkt är att kriminaliseringens syfte inte är att 

förhindra brott, det finns inga brott förrän de brottsliga gärningarna 

kriminaliserats. Kriminaliseringens syfte är att genom straffhot påverka 

människors beteenden. En kriminalisering bör alltså ha ett allmänpreventivt 

syfte. Ett exempel kan vara den avskräckande effekten. För att den ska 

infinna sig krävs att människor tänker efter och värderar risker innan de 

handlar. Effekten minskar också om människor är okunniga om lagen, om 

upptäcktsrisken är låg och om de preventiva åtgärderna ges otillräckliga 

resurser, till exempel polisen. Människor tenderar dock i allmänhet att 

respektera lagen oavsett om kriminaliseringen innehåller ett hot om straff 

eller inte, vilket kan förklara att metoden ändå fungerar okej.15  

 

Det finns även, enligt Jareborg, anledning att tro att straffhotet kan ha en 

moralbildande och vanebildande inverkan. Samhällets normer 

”internaliseras” och blir privata, till exempel genom den sociala kontrollen 

som förkommer i grupper såsom familjen, skolan eller arbetsgemenskapen. 

Att normerna internaliseras är viktigt för kriminaliseringens effekt eftersom 

människor sällan väger fördelarna mot nackdelarna med en handling innan 

de agerar. 

 

Till sist har vi det som brukar kallas för symbollagstiftning, nämligen 

rättens expressiva funktion. När lagstiftaren kriminaliserar en gärning 

utpekas den kriminaliserade gärningen som förkastlig. Kriminalisering är 

statens yttersta sätt att sätta gränser för medborgarnas beteende. 

                                                 
15 Asp m fl (2013), s. 34. 
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Symbolfunktionen kan dock inte på egen hand motivera en kriminalisering 

av ett beteende, trots att det ofta verkar göra det.16  

2.2.2 Kriminaliseringens legitimitet   

En kriminaliserings moraliska legitimitet måste med goda skäl motiveras. 

Att en kriminalisering skyddar ett intresse av ett värde är ett grundläggande 

krav. Exempel på skyddsvärda privata intressen är liv, frihet, ära, hälsa, 

egendom, handlingsfrihet, rörelsefrihet och ekonomisk trygghet, men även 

gruppintressen som allmän ordning och säkerhet, demokratiskt statsskick, 

statens oberoende, trafiksäkerhet är exempel på legitima skyddsintressen. 

Att säga att mänskligt liv och statens upprätthållande är högst upp på 

rangordningen är dock tämligen okontroversiellt. Dessa intressen kan 

motivera en kriminalisering men behöver inte nödvändigtvis göra det. 

Utöver principen om ultima ratio kan även andra skäl tala för att andra 

metoder av social kontroll är lämpligare. En kriminalisering är i princip bara 

lämplig vid särskilda skyddsintressen. Det ska alltså till en hel del för att 

staten ska överge den för staten etiska principen om att inte åsamka 

medborgaren skada, vilket en kriminalisering i förlängningen gör när 

straffhotet realiseras.17 

 

Hänsyn behöver även tas till straffbudets effektivitet, både vid 

formuleringen och vid dess existensberättigande. Kriminaliseringen ska vara 

generell och inte avse enskilda gärningar eller personer. Principen om 

ultima ratio innebär inte bara att kriminaliseringen ska användas i sista hand 

utan även att bara de allra mest förkastliga gärningarna bör kriminaliseras. 

Frågan blir då när kriminalisering bör användas, det vill säga vilka intressen 

som är så skyddsvärda att en kriminalisering är lämplig. Jareborg ställer upp 

fem situationer där en kriminalisering i alla fall inte är lämplig – för att: 

a) förhindra enbart att någon upplever obehag, som inte utgör skada,  

b) förhindra att man enbart skadar sig själv (paternalism), 

c) framtvinga förbättring för en själv (extrem paternalism),  

                                                 
16 Asp m fl (2013), s. 34 f. 
17 Asp m fl (2013), s. 40. 
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d) framtvinga att man enbart förbättrar för andra (påtvingad altruism), 

eller  

e) förhindra enbart osedligt beteende eller etikettsbrott. 

 

De uppräknade situationerna är inte på något sätt skrivna i sten då skada kan 

definieras olika och till exempel ett allt för stort och vanligt obehag kan 

påverka samhället mycket negativt och därmed anses utgöra en skada. I 

detta spelar effektiviteten av kriminaliseringen stor roll då en mycket 

effektiv kriminalisering mot ett stort obehag kan motivera ett avsteg från 

principen. Detsamma kan sägas gälla b), ett visst mått av paternalism 

accepterar de flesta i lagstiftningen och rättfärdigar med 

effektivitetsargument. Ett tydligt exempel är det lagstadgade användandet av 

bilbälte, det är ett mycket effektivt straffhot som med mycket litet 

ingripande förebygger en potentiellt mycket stor skada för individen själv.18  

2.2.3 Bestraffningens rättfärdigande 

Konformitetsprincipen och skuldprincipen är centrala inom straffrätten. Den 

förstnämnda innebär att endast den som haft förmåga och tillfälle att rätta 

sig efter lagen kan klandras för att ha brutit mot den. Den senare innebär att 

endast den som kan anses ha skuld får straffas och att det utdömda straffet 

ska motsvara måttet av skuld hos den åtalade. Att straffa den som inte 

kunnat rätta sig efter lagen eller den som inte hade någon skuld hade är 

omoraliskt. En sådan ordning motverkar kriminaliseringens expressiva 

funktion och får bestraffningen att framstå som ett lotteri. Det ligger i 

lagstiftarens intresse att undvika det, då den styrande funktionen givetvis 

skadas om man kan straffas oavsett om man är skyldig eller oskyldig. Även 

när individen inte haft möjlighet att rätta sig efter lagen går den styrande 

funktionen förlorad, eftersom individen då inte kunnat anpassa sitt beteende 

på det sätt som lagstiftaren avsett.19 

 

                                                 
18 Asp m fl (2013), s. 41 f. 
19 Asp m fl (2013), s. 48. 
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Utifrån en moralisk synpunkt bör staten i största allmänhet använda sig av 

svaga straffhot av flera anledningar. Som exempel kan nämnas att länder 

med extremt stränga straff fortfarande har hög brottslighet, att 

upptäcktsrisken spelar en stor roll när man beräknar risken att drabbas för 

straff samt att det egentligen inte finns några bevis för hur straffhotets 

stränghet påverkar brottslighetens omfattning. Inte ens vid mycket stora 

nivåökningar i straffvärden har det i forskning kring lagstiftningens 

allmänpreventiva verkningar kunnat urskiljas någon betydande och 

bestående skillnad i nivån av brott.20 

 

I fråga om straffvärdet tillämpas principen om förtjänst, man får det straff 

som man förtjänar, alternativt det som verkar rättvist i förhållande till den 

skada ens agerande skapat. Principerna om konformitet och proportionalitet 

grundar sig i tankar om rättvis bestraffning och de kan i många fall skapa en 

motsättning till kriminaliseringens effektivitet. Effektivitetsinriktad 

lagstiftning där till exempel skuldprincipen har åsidosatt har i vissa fall 

fungerat i preventivt syfte, vilket gör att det främst av etiska skäl kan 

motiveras att rättvisesynpunkter ska tas hänsyn till framför 

effektivitetssynpunkter.21 

2.3 Lagstiftarens bedömningar  

2.3.1 Proposition 1994/95:23  

I propositionen ”Ett effektivare brottmålsförfarande” gjorde lagstiftaren 

några allmänna överväganden som är av intresse. Utredningen och 

remissinstanserna ställde sig bakom regeringens bedömning. Regeringens 

bedömning ger tydligt uttryck för principen om ultima ratio och innebär i 

korthet följande: 

a) Man bör använda kriminalisering som metod för att förhindra 

överträdelse av samhällsnormer med försiktighet, 

b) Brott med ringa eller inget straffvärde bör inte belasta rättsväsendet, 

                                                 
20 Asp m fl (2013), s. 50.  
21Asp m fl (2013), s. 51 f. 
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c) Kriminalisering är varken det enda eller alltid mest effektiva medlet 

för att motverka oönskade beteenden, 

d) Statens resurser bör i första hand fokuseras på att förhindra 

beteenden som kan göra påtaglig skada eller fara som inte kan 

bekämpas på annat sätt.22 

Ett av straffets alla syften är att ge brottsoffret ett visst mått av upprättelse. 

Straffet är dock i grunden en repressiv och drastisk åtgärd ifrån staten, vilket 

gör att varje användande av bestraffning bör föregås av ingående 

överväganden.23 

 

I propositionen identifierades fem faktorer som bör föreligga för att en 

kriminalisering ska framstå som befogad. Faktorerna kom från den så 

kallade ”Åklagarutredningen”24 och regeringen och remissinstanserna 

ställde sig bakom den i allt väsentligt.   

 

” […] bör […] följande faktorer föreligga 

1. ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara  

2. alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella 

eller skulle kräva oproportionerligt höga kostnader 

3. straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar 

4. straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det 

icke önskvärda beteendet  

5. rättsväsendet skall ha resurser att klara av den eventuellt ytterligare 

belastning som kriminaliseringen innebär”25 

2.3.2 SOU 2013:38 

Utredningen ”Vad bör bestraffas?” resulterade i ett antal kriterier för att 

kriminalisering ska övervägas. Ett straffbud måste avse ett konkret och 

identifierbart intresse och beteendet som är föremål för kriminaliseringen 

måste kunna orsaka skada eller fara för skada på skyddsintresset. 

                                                 
22 Prop 1994/95:23 s. 52. 
23 Prop 1994/95:23, s. 53 ff. 
24 SOU 1992:61. 
25 Prop 1994/95:23, s. 53 ff. 
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Straffansvar endast träffa den som varit klandervärd (skuldprincipen) och 

inte kränka ett motstående intresse som är tillräckligt värdefullt. Det sista av 

utredningens fem kriterier ger uttryck för en tolkning av principen om 

ultima ratio. För att avgöra om en tillräckligt effektiv alternativ metod till 

kriminaliseringen finns, ställs tre punkter upp. Man ska i övervägandena 

fråga sig om det redan finns en handlingsdirigerande regel som motverkar 

det oönskade beteendet effektivt, om en sådan handlingsdirigerande regel 

ens behövs eller om effekten kan uppnås med en icke-repressiv regel, samt 

om svaret är ja på det två tidigare frågorna att vite, sanktionsavgift eller 

återkallelse av tillstånd i första hand ska övervägas. 26  

                                                 
26 SOU 2013:38 s. 498 f. 
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3 Ringa narkotikabrott 

Brottet ringa narkotikabrott stadgas i 2 § narkotikastrafflagen (1968:64). Det 

egna bruket av narkotika, hamnar oftast under rubriceringen ringa 

narkotikabrott, men behöver inte alltid göra det. Kriminaliseringen av det 

egna bruket brukar kallas ”konsumtionsförbudet”. 

3.1 Konsumtionsförbudet 

Narkotikalagstiftning har historiskt sett tagit sikte på att i första hand lagföra 

distributören av narkotika då det har setts som det mest effektiva och mest 

moraliska sättet att komma till bukt med narkotikarelaterade 

samhällsproblem. Det var också i grova drag så lagstiftaren motiverade 

införandet av 1968 års narkotikastrafflag. Lagen syftade till att ta i med 

hårdare tag mot den ökade narkotikadistributionen för att bromsa den 

ökning av narkotikamissbruk man befarade.  

 

Kriminaliseringen av det egna bruket började i princip i och med 

kriminaliseringen av innehav av narkotika, då ett innehav i många fall kan 

utgöra en förutsättning för bruket. I propositionen27 till narkotikastrafflagen 

adresseras faktumet att kriminaliseringen av innehav för eget bruk befarades 

medföra stora negativa konsekvenser för den enskilde missbrukaren och 

dennes praktiska möjlighet att beredas vård för sitt missbruk. Den största 

anledningen till att man ändå valde att inte avkriminalisera innehavet av 

narkotika var att Sverige ratificerat narkotikakonventionen som antogs av 

FN 1961.28 Konventionen kallas för ”1961 års allmänna 

narkotikakonvention” och trädde i kraft 1964 vilken enligt regeringen 

tvingade Sverige att kriminalisera innehav av narkotika. I lagens utformning 

vad gäller det ringa narkotikabrottet togs dock hänsyn till problematiken 

kring innehavsbrottet och brukarnas innehav för eget bruk. Lösningen blev 

att det i förarbetena bereddes möjlighet för åklagare att använda sig av 

åtalsunderlåtelse vid innehav för eget bruk. Denna lösning användes fram 

till 1980 då praxis ändrades på riksåklagarens initiativ till att 

                                                 
27 Prop. 1968:7. 
28 Prop. 1968:7 s. 112. 
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åtalsunderlåtelse inte ens i fall av innehav för eget bruk skulle vara den 

primära påföljden.29 

 

Själva konsumtionen av narkotika, det egna bruket, kriminaliserades 

uttryckligen först 1988. Regeringen föreslog att den som gjort sig skyldig 

till eget bruk av narkotika endast ska dömas till böter, samt att brukaren, om 

brottet uppdagats efter att han sökt vård eller liknande, ska skyddas av en 

särskild regel om ansvarsfrihet.30  

 

Den nya utformningen stod sig fram till 1993 då regeln om ansvarsfrihet 

avskaffades. En annan betydande ändring vid detta tillfälle var att fängelse 

infördes i straffskalan för det egna bruket.31  

3.2 Analys av lagstiftarens argumentation  

3.2.1 Bevis- och gränsdragningssvårigheter 

Polis och åklagare argumenterade för att när innehav är kriminaliserat men 

inte konsumtion blir deras insatser mot de som innehar narkotika i många 

fall verkningslösa. Missbrukare påstår att de endast konsumerat när de står 

anklagade för innehav av narkotika, vilket leder till gränsdragnings- och 

bevissvårigheter.32 

 

Riksåklagaren framför sina slutsatser i en skrivelse till regeringen där 

svårigheterna tonas ner ordentligt. Han menade dels att bevissvårigheter inte 

var unikt för narkotikastrafflagen, dels att de inte ens efter kriminaliseringen 

skulle försvinna. NSL kunde utan större svårigheter tillämpas utan ett 

konsumtionsförbud menade han.33  

 

En enligt mig oroande formulering som förekommer i propositionen är att 

missbrukaren försöker undgå ansvar för innehav genom att hävda 

                                                 
29 Träskman (2012), s. 41. 
30 Prop. 1987/88:71 s. 14. 
31 Prop. 1992/93:142 s. 11. 
32 Prop 1987/88:71, s. 12 f., 15.  
33 Prop 1987/88:71 s. 12 f. 
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konsumtion. En befogad fråga blir då vad det egentliga syftet med NSL och 

kriminaliseringen av konsumtionen är, samt vem lagstiftningen (och 

bestraffningen) primärt bör rikta sig mot? Är syftet med lagändringen att 

lagföra fler missbrukare för lagförandets skull eller är det att minska 

missbruket i samhället? Det hade varit en rimlig ambition att få möjlighet att 

döma fler missbrukare till vård och på så sätt avhjälpa missbruket, men 

möjligheten att döma till vård infördes i samband med straffskalans 

utvidgande, fem år efter denna argumentation.   

 

Frågan är också om just effektiviteten av polisiära insatser kan motivera en 

helt ny kriminalisering av ett beteende? Om ambitionen är att innehav, som 

ett förled till den narkotikahandel man vill stoppa, ska vara brottsligt kan 

inte kriminaliseringen av konsumtionen ur moralisk synpunkt motiveras 

med svårigheten att bevisa innehavsbrottet. Det blir en argumentation som 

på sätt och vis ”offrar” de som bara konsumerar, för att komma åt de som 

innehar narkotika. Doktrinen, rättsfilosofin och lagstiftaren är alla överens 

om principen om ultima ratio, vilket gör denna argumentation märklig.  

  

3.2.2 Möjligheter att använda tvångsmedel i 
större utsträckning 

I propositionen till lagändringen som gjordes 1993 lades stor vikt vid att 

möjligheterna att använda tvångsmedel skulle utökas. Lagstiftaren inkludera 

fängelse i straffskalan eftersom det skulle möjliggöra tvångsmedel som till 

exempel urinprov för att kontrollera misstänka brukare och att brukaren 

skulle kunna dömas till vård.34  

 

Jag ser två problem med argumentet. Det första är att fängelse måste stå 

föreskrivet för att tvångsmedel ska få användas. Begränsningen beror på att 

användningen innebär ett stort inskränkande i den misstänktes privata 

integritet, vilket bara kan motiveras vid misstanke om ett brott som är så 

pass klandervärt att fängelse är lämpligt. Här vänder lagstiftaren på 

                                                 
34 Prop 1992/93:142 s. 1, 11. 
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argumentationen och föreskriver fängelse för att kunna använda 

tvångsmedel, även om gärningen (konsumtionen) i sig inte nödvändigtvis är 

särskilt klandervärd. Det är enligt mig en ologisk och oetisk argumentation. 

 

Det andra problemet är det mest uppenbara ur bestraffningssynpunkt. Kan 

man verkligen motivera ett inte bara hårdare straff, utan en helt ny påföljd 

med att det skulle möjliggöra användning av tvångsmedel? Ett hårdare straff 

brukar motiveras med att gärningen ska anses mer förkastlig eller av en 

avskräckande allmänpreventiv effekt, alltså ett starkare hot för att hålla 

potentiella förbrytare borta. Det går att argumentera för att fängelsestraffet 

också kan motiveras ur en effektivitetssynpunkt då polisens arbete 

underlättas genom möjligheten att använda tvångsmedel. Det blir dock 

märkligt att motivera en hårdare bestraffning och hot om ett inskränkande 

frihetsberövande med att det skulle möjliggöra en grov inskränkning i 

missbrukarens personliga integritet för att underlätta polisens jobb. Det ska 

dock sägas att lagstiftaren i sammanhanget ser framför sig att missbrukaren 

ska dömas till vård och att genom att få bort missbrukarna från samhället 

och in i vården minskar efterfrågan och lidandet av narkotika i samhället 

men argumentationen haltar fortfarande enligt mig. I sammanhanget kan 

påpekas att det i Sverige i princip är frivilligt att motta vård vilket helt 

förbises här eftersom symtomen av missbrukarens sjukdom kriminaliserats 

och den sjuke blivit en brottsling.  

3.2.3 Proportionalitet mellan straffskala och 
brottets straffvärde 

I riksdagen ansåg flera motionärer att enbart bötesstraff för eget bruk inte 

svarade mot brottets straffvärde jämfört med straffvärdet av andra brott. Det 

görs enligt propositionen en omotiverad skillnad mellan eget bruk och andra 

typer av narkotikahantering, innehav av narkotika pekas särskilt ut här.35 

Vid en jämförelse med innehavsbrottet framhålls att skillnaderna mellan 

brotten inte är så stora att det kan anses vara en artskillnad mellan dem, 

snarare en gradskillnad. Med det menas att ett innehav i många fall ska 

                                                 
35 Prop 1992/93:142 s. 7, 11. 
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bedömas hårdare men först vid påföljdsbestämningen i domstol, en skillnad 

i straffskalor är inte motiverad.36  

 

Det råder enighet mellan lagstiftaren och doktrinen här, olika straffskalor 

ska stå i proportion till brottens förkastlighet. Det är självklart en åsiktsfråga 

huruvida böter står i proportion till konsumtionens förkastlighet men åsikten 

att endast konsumtion är så pass förkastligt att fängelse bör följa är en 

närmast extrem åsikt i sammanhanget. Straffskalan försvaras dock med 

möjligheten att döma till vård istället och att fängelsestraff i princip aldrig 

bör användas vid konsumtion. Ett sådant försvar verkar rimligt i praktiken 

men i teorin är det en felaktig slutsats av de krav som ställs för att en 

kriminalisering ska anses lämplig.  

3.2.4 Konsumtion skapar efterfrågan 

Lagstiftaren menar att missbrukaren genom sin konsumtion är en orsak till 

narkotikaproblematiken. Finns det inga missbrukare som använder drogen 

så finns det heller ingen efterfrågan på marknaden.37 

 

Ett argument av den här typen rimmar illa med ett av NSL:s syften, 

nämligen att stävja det ökande antalet missbrukare och människor som far 

illa av narkotikan i samhället. Argumentet liknar mest ett försök att 

rättfärdiga bestraffningen av brukaren för att denne genom sin konsumtion 

möjliggör narkotikans utbredning i samhället och därmed skadar andra 

missbrukare eller potentiella missbrukare, eller i förlängningen samhället 

genom kostnader för vård och dylikt. Det är ett mycket långsökt argument i 

sådana fall och inte minst mycket cyniskt när man tänker på de missbrukare 

som insjuknat i ett narkotikamissbruk och kan antas bry sig mycket lite om 

deras beroende är lagligt eller inte när abstinensen infinner sig. 

 

Om argumentet istället ska ses i ljuset av att narkotikahandel i sig är ett brott 

och brukaren då genom sin konsumtion främjar brottslighet är det alltså 

                                                 
36 Prop 1992/93:142 s. 18 f.  
37 Prop 1987/88:71 s. 8, Prop 1992/93:142 s. 15. 
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konsumtionen i sig som är problemet, inte skadan av konsumtionen. Frågan 

är då om en missbrukares konsumtion inte kan minskas mer effektivt genom 

andra metoder än en kriminalisering? Därutöver handlar det egna bruket om 

mycket ringa brottslighet med mycket små, om ens några, skador för någon 

annan än brukaren, vilket bör göra lagstiftaren tveksam till att använda stora 

resurser på att lagföra den enskilda brukaren.  

3.2.5 Kriminalisering visar på samhällets 
konsekventa avståndstagande  

Ett vanligt förekommande argument i den allmänna debatten är att en 

kriminalisering av det egna bruket är nödvändig för att visa att samhället tar 

avstånd från alla typer av befattning med narkotika, även konsumtion. Ett 

sådant avståndstagande motiveras av att det skulle motverka att ungdomar 

och andra i riskzonen skulle dras in i ett missbruk.38  

 

En straffri zon i narkotikalagstiftningen skulle rimma illa med lagens syfte, 

nämligen ett tydligt ställningstagande för ”det narkotikafria samhället”. Det 

skulle också, enligt lagstiftaren, kunna leda till att allmänheten får en 

bristande tilltro till samhällets möjligheter att motverka det ökade 

narkotikamissbruket. Narkotikalagstiftningen ska på ett klart och tydligt sätt 

ta avstånd från all form av befattning med narkotika så att ingen på grund av 

okunnighet eller lättsinne beslutar att bruka narkotika.39  

 

Samhällets ”avståndstagande” låter som ett uttryck för symbollagstiftning, 

lagstiftaren är rädd för allmänhetens bristande tilltro till samhällets 

möjligheter att bekämpa missbruket. Kriminaliseringen är som tidigare 

anfört en kraftfull åtgärd som visar på handlingsförmåga och allvar från 

lagstiftaren. Målet är att få en expressiv effekt som pekar ut konsumtionen 

av narkotika som förkastlig, vilket inte kan vara en självständig anledning 

till att kriminalisera ett beteende. En tolkning av lagstiftarens resonemang är 

att kriminaliseringen har ett avskräckande syfte genom straffhot, vilket är en 

                                                 
38 Prop 1987/88:71 s. 7. 
39 Prop 1987/88:71 s. 16. 
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försvarbar form av social kontroll för att motverka oönskade beteenden som 

är skadliga för samhället.   

 

Det är en argumentation i moralbildande riktning som genom att peka ut 

narkotikakonsumtion som förkastligt även pekar ut brukaren som omoralisk 

och som brottsling. Här aktualiseras en avvägning om statens roll i 

samhällsmedborgarnas liv på ett intressant sätt. Det kan närmast sägas vara 

ett ”Devlinskt” argument då man menar att om samhällets medborgare 

uppfattar konsumtion av narkotika på något annat sätt än förkastligt hotar 

det samhället. Det för tankarna till diskussionen som inledde denna uppsats, 

den om skadeprincipen och statens moralbildande inblandning. Det är 

väldigt svårt att motivera att staten lägger sig i både det egna oproblematiska 

bruket och det problematiska missbruket. Staten tar inte avstånd från 

rökning eller sockerfylld barnmat genom kriminalisering, trots att det 

riskerar att attrahera barn och människor i riskzonen. Diabetes, fetma, kol 

och lungcancer skadar också samhället och orsakar mycket lidande för 

individen som utsätter sig själv för det men det ansvarar vi själva för. 

Likadant är det med alkoholen, varje individ är fri att missbruka och skada 

sig själv bäst den vill.  

3.2.6 Fängelse är en förutsättning för en 
differentierad påföljdspraxis 

Lagstiftaren efterfrågade en mer differentierad påföljdspraxis i fall av ringa 

narkotikabrott. En straffskala innehållande fängelse motiverades med att det 

inte kunde göras tillfredställande skillnad i påföljdsbestämningen om endast 

böter fanns att tillgå. Mycket små innehav av narkotika för försäljning 

ansågs till exempel mer straffbart än ett lika litet innehav för eget bruk, 

vilket kräver medel för att visa det i det utdömda straffet. Det ansågs dock 

inte motiverat att dela in innehavet och det egna bruket i olika straffskalor, 

varför lösningen blev att utöka straffskalan för ringa narkotikabrott.40  

 

                                                 
40 Prop 1992/93:142 s. 18 f. 
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Det görs här en viktig poäng, nämligen att straffet bör vara högre för ett mer 

förkastligt beteende. Det är dock svårt att se att just skillnaden mellan de två 

brotten motiverar ett införande av fängelse. Om straffvärdet av 

innehavsbrottet tidigare ansetts motsvara böter och inte fängelse kan inte 

faktumet att innehavet är värre än konsumtionen motivera fängelsestraffets 

existens. Det blir en förskjutning där skillnaden mellan brotten, istället för 

brottens faktiska förkastlighet, motiverar påföljdens styrka.  

 

Det kan däremot vara så att lagstiftaren nu vill visa att man verkligen vill 

komma till bukt med problemen och sättet man valt är att skärpa straffen för 

narkotikabrottslighet. Behovet av att markera starkare mot ett innehav för 

försäljning är självklart motiverat mot bakgrund av detta resonemang. En 

avskräckande verkan i form av kraftigare straffhot kan tänkas visa sig mer 

effektiv mot distributörer än mot missbrukare vilket kan motivera ett skärpt 

straff för innehavsbrottet. 
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4 Analys  

4.1 Uppfyller kriminaliseringen kraven? 

Kriminaliseringen av konsumtion måste enligt min uppfattning sägas 

innehålla ett mått av såväl paternalism gentemot brukaren, som 

stigmatisering av missbrukaren. Att i teorin, riskera att straffas med fängelse 

till följd av att man endast skadat sig själv ter sig aningen orimligt, det är 

också väldigt främmande för den svenska straffrätten. Det har med all 

önskvärd tydlighet visat sig att alla parter som redovisats i 2.2 och 2.3 är 

överens om att kriminalisering både som styrmedel och i allmänhet ska 

föregås av noggrann eftertanke och användas med försiktighet. Frågan är 

dock om denna kollektiva övertygelse verkligen kommit till uttryck i 

lagstiftningens utformning beträffande kriminaliseringen av eget bruk av 

narkotika. 

 

För att argumentera för kriminaliseringens legitimitet måste ett godtagbart 

skyddsintresse identifieras. Det kan mycket väl vara skydd för den allmänna 

ordningen i samhället eller mänskligt liv, vilka båda hotas av ett alltför 

utbrett missbruk av narkotika i samhället. Dessa intressen kan alltså 

motivera en kriminalisering men behöver inte nödvändigtvis göra det. Det 

ska även vara fråga om en skada eller ett hot om skada på det identifierade 

intresset. Kriminaliseringen bör vara effektiv och inte alldeles för dyr, brott 

med ringa straffvärde ska inte belasta rättsväsendet. Dessutom ska i första 

hand övervägas om andra effektiva metoder finns att tillgå och då ska de i 

första hand användas.  

 

När man läser lagstiftarens argumentation och målbild med lagstiftningen är 

den svår att förena med de resonemang beträffande kriminaliseringars 

lämplighet som förts i doktrin. Att skydda individers hälsa från 

konsumtionen är en genomgående paternalistisk tanke som saknar 

motstycke vid motsvarande skador på den egna kroppen. Skydd för den 

allmänna ordningen eller statens upprätthållande är långsökta intressen i 
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sammanhanget som absolut kan appliceras på och motivera NSL:s existens 

som helhet men knappast konsumtionsförbudet i sig.  

 

En annan viktig del i debatten kring konsumtionsförbudet är de omfattande 

resurser som läggs på polisens jakt av narkotikabrukare. Lagstiftaren har 

resonerat som så att ett krav på en kriminalisering är att rättsväsendets 

resurser inte ska slösas på brott med ringa eller inget straffvärde, samt 

fokuseras på att förhindra brott och beteenden som ”kan göra påtaglig skada 

eller fara som inte kan bekämpas på annat sätt”. Eftersom narkotikabrott är 

ett typiskt spaningsbrott torde det krävas en hel del resurser från misstanke 

till lagföring. Det blir därför konstigt när man redan vid kriminaliseringen 

kan se framför sig att man inte effektivt kommer kunna lagföra merparten av 

brukarna, vilket i sig kan urvattna straffhotet då upptäcktsrisken minskar. 

Det verkar dock inte vara genom straffhotet som den allmänpreventiva 

effekten förväntas uppnås, det är genom den moraliserande, expressiva 

effekten. Lagstiftaren hoppades troligtvis på den effekt som Jareborg kallar 

för ”internaliseringen” av samhällsnormen att narkotikakonsumtion är något 

mycket omoraliskt och kriminellt, något som man överför till sina privata 

värderingar och som ligger till grund för ens vardagliga beslut.  

 

Principen om ultima ratio lyser här med sin frånvaro. Alla skriver under på 

den i teorin men den skjuts åt sidan för effektivitets- och moralargument. 

Oavsett om det finns en alternativ, icke-repressiv och effektiv metod för att 

uppnå kriminaliseringens syfte, verkar den inte ha övervägts av lagstiftaren. 

Remissinstanser har gjort principiella invändningar men det känns som att 

de inte togs på särskilt stort allvar i de avvägningar som gjordes i 

regeringens förslag. Ett tydligt avsteg från principen om ultima ratio kan 

noteras angående remissinstanserna i följande formulering från 

propositionen: ”Ett ganska stort antal remissinstanser ifrågasätter det 

praktiska behovet av den föreslagna kriminaliseringen men tillstryker ändå 

eller vill inte motsätta sig detta.”.41 Det är tvärt emot de grundläggande 

principer och gränser som sätts för kriminalisering. Remissinstanserna 

                                                 
41 Prop. 1987/88:71 s. 14 
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menar att det kanske inte ens finns ett behov av att kriminalisera men verkar 

inte ha något emot det ändå. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det kanske går att identifiera ett 

godtagbart och skyddsvärt intresse men det betyder inte att det 

nödvändigtvis bör skyddas till varje pris. Det betyder inte heller att det bör 

skyddas genom en kriminalisering, om det finns andra effektiva sätt. Om 

konsumtionsförbudet ändå uppfyller kraven för den rent lagtekniska och 

övervägande processen av en kriminalisering bör den ändå ses i ljuset av de 

värden det kränker. Det motiveras med moraliserande och paternalistiska 

argument och lämnar inte till den vuxna individen att själv kunna avgöra 

och ta ansvar för vad han gör med sin kropp. Samtidigt ska en missbrukare 

stå till svars för att han genom sin konsumtion skapar efterfrågan på 

marknaden. Här blir det motsägelsefullt när individen inte själv anses kunna 

ta ansvar men kriminaliseringen motiveras av att individen måste ta ansvar 

för sin konsumtion och de skador den medför. Ännu mer komplicerat blir 

det när individen i fråga befinner sig i ett missbruk. Kriminaliseringen är om 

inte olämplig i vart fall bristfälligt motiverad. 

4.2 Moraliskt försvarbar kriminalisering? 

Narkotikastrafflagens syfte är att få tag på och lagföra distributörer av 

narkotika och stoppa spridningen av narkotika i samhället. Anledningen till 

att man vill minska narkotikans utbredning är för att man anser att den 

skadar människor och samhället bör skydda sina medborgare från skada. En 

kriminalisering med ett allmänpreventivt syfte att avhålla och avskräcka 

människor från all befattning med narkotika verkar moraliskt legitim, då 

lagstiftaren anser narkotikan är så farlig och skadlig att avvägningen inte går 

att jämföra med andra legala skadliga substanser. Den argumentationen 

fungerar utifrån en utilitaristisk preventionstanke där kriminaliseringen är 

motiverad som ett medel för att skapa nytta för medborgarna. Ur ett 

vedergällningsperspektiv där straffhotet som följer av kriminaliseringen 

realiseras krävs en moraliserande motivering där missbrukaren förtjänar 

bestraffning då han begått en moraliskt förkastlig handling. Annars blir det 
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svårt att motivera hur han förtjänat bestraffning för att inte ha blivit 

avskräckt från att skada sig själv till följd av kriminaliseringen.  

 

Ur ett vedergällningsperspektiv är det svårt att motivera bestraffningen av 

missbrukare. De är kanske omoraliska just för att konsumtionen av 

narkotika utpekats som omoralisk i sig, eller att de från ett religiöst 

perspektiv skadar den kropp de givits av gud? Nej, förmodligen eftersom de 

helt enkelt till följd av kriminaliseringen är brottslingar, de bryter mot lagen 

och riskerar fängelsestraff för det. En intressant aspekt av det är dock den 

straffrättsliga konformitetsprincipen. Den är svår att förena med bilden av 

missbruket som en sjukdom, en sjuk person kan per definition inte förväntas 

bota sig själv och därmed rätta sig efter lagen? Då är det svårt att motivera 

varför man ens vårdar personer som bara förväntas kunna ”fixa” sig själva.  

 

Bentham talar om effektiviteten av kriminaliseringen, medlet för att skapa 

nytta som berättigande av bestraffningen. Ett exempel i hans fyra situationer 

då straff inte kan rättfärdigas var just missbrukaren som inte förstår risken 

med att begå brott. En förlegad tanke kanske, att tänka på en missbrukare 

som en oförståndig människa som inte kan förstå risker men 

huvudargumentet är att den avskräckande effekten som kan berättiga straffet 

inte infinner sig hos en missbrukare. Den subjektiva upplevelsen av hotet att 

bötfällas, lagföras och fängslas är troligtvis inte särskilt stark när du är pank, 

hemlös och plågad av abstinens. Inte starkare än suget efter den 

kriminaliserade substansen som missbrukaren ”behöver”. Han behöver den 

så mycket att han begår andra brott för att ha råd med den, vilket visar på 

kriminaliseringens bristfälliga individualpreventiva verkan för 

missbrukaren. Benthams tre andra situationer som berör samtycke, kostnad 

och alternativa metoder rimmar även de illa med konsumtionsförbudet.  

 

Rawls föreningsteori kan däremot ha en bättre möjlighet att rättfärdiga 

förbudet och dess bestraffning. Kriminaliseringen kan möjligtvis 

rättfärdigas med ett utilitaristiskt argument som att förhindra att ungdomar 

dras in i missbruk, att få möjlighet att döma missbrukare till vård och 
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därmed hjälpa dem, samt att stävja den brottslighet som ofta följer 

narkotikabrottsligheten. Då är förbudets existens berättigad genom att 

skydda samhällets ordning och maximera nyttan. Bestraffningen ska dock i 

ett bra system ge medborgarna en känsla av rättvisa och att brottslingen får 

det han förtjänar. Om en missbrukare enda brott är att han inte kan sluta 

skada sig egen kropp kanske lagstiftarens argumentation om att till exempel 

använda straff som att döma honom till vård är godtagbar. Problemet är bara 

att lagstiftaren historiskt motiverat kriminaliseringen av till exempel 

innehav för eget bruk med att åklagaren ska använda åtalsunderlåtelse men 

sedan i princip förbjudit den möjligheten när kriminaliseringen väl varit på 

plats. Av den anledningen bör man kanske inte acceptera en motivering som 

innehåller sådana praktiska ursäkter till ett hot om fängelse för ett ringa 

narkotikabrott. Enligt mig kan Mills hälsosamma misstro mot staten i 

avvägningar som dessa vara väl motiverad och en kriminalisering högst 

tveksam ur moralisk synpunkt. 
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