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Summary 

The Swedish penal law on narcotics (NSL) governs the control of narcotics 
through criminal law alongside other relevant laws, such as law on penalties 
for smuggling. NSL has since it came into effect undergone adjustments, all 
of them in a penalty sharpening direction. Today, Sweden has a repressive 
and hard-controlling legislation on narcotics in comparison to other European 
countries.  
 
As drugs bought on the internet during the 21st century made their way into 
the Swedish society an urgent need to control these drugs occurred. Problems 
such as quick development amongst these drugs and possibilities to change 
the molecular structure of them to avoid prosecution resulted in a public 
investigation on the possibilities of generic classification of narcotics. As the 
investigation presented great risks with the legal security if such a 
classification would come into effect, control of drugs bought on the internet 
through generic classification was not considered an alternative. Instead, 
these drugs are controlled trough the penal law on narcotics, causing a specific 
drug to be classified as narcotics by the government to become punishable, 
which is a longwinded process. Many drugs bought on the internet are, as a 
result, excluded from blamableness, and are consequently legal.  
 
Through SFS 2011:111 authorities have since 2011 been given the possibility 
to destroy drugs bought on the internet discovered upon confiscation. The 
effect of the law on the amount of drugs bought on the internet seems to be 
marginal, and might even on a theoretical level have the opposite effect. 
However, the law seems to have an expressive function, by which means that 
the distribution and purchase of drugs on the internet are trough the law 
pointed out as reprehensible actions.  
 
The firm legislation and action plans on narcotics have become the state’s 
tool of control to practice social control on its population through threats of 
penalty. The current control of drugs bought online seems to partly have its 
explanation in the Swedish history of drugs, partly in how the discussion on 
narcotics have been contemplated throughout the years. The legislation was 
resided in a time when Sweden had recently become a welfare state based on 
rights and responsibilities, where there were no room for drug addicts and 
addiction. Also, the contemplation on alcohol might have imprinted this need 
of control. The temperance movement was amongst the contributing factors 
for the issue on legislation of narcotics to become a political matter in the 
1960ies, and the issue of narcotics was by the government created the same 
way as the issue on alcohol was by the temperance movement.  
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Sweden has, also historically, constructed the image of an addict in a specific 
way, which has made the legal and social field to become responsible for the 
issue on narcotics. Although this image has been a matter of change during 
recent years, the historical construction of the addict seems to still exist in 
current action plans on narcotics.  
 
The rapid development of drugs bought on the internet during recent years 
and the will to control these through the traditional penal laws on narcotics 
has come to jeopardize the legal security. One example of this is the penalty 
assessment in court of drugs bought on the internet. Another example is the 
recent possibility for the court to control drugs bought on the internet through 
other crimes such as manslaughter, made possible by a sentence called 
Fentanyldomen.  
 
A fundamental and great challenge for the state and legislator in the light of 
a ruptured legal security seems to be to maintain the legitimacy of the drug 
politics and criminal law. With a reduced legitimacy, the state most probably 
will struggle to control the behavior of the population in a dismissive direction 
from narcotics through criminalization.  
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Sammanfattning 

Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta 
lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av 
narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i 
straffskärpande riktning. Idag har Sverige en starkt repressiv och hårt 
kontrollerande lagstiftning beträffande narkotika jämfört med andra 
europeiska länder.   
 
När nätdroger under 2000-talet gjorde intåg i det svenska samhället uppstod 
ett behov att kontrollera dessa. Problem med snabb utveckling och 
möjligheter att förändra molekylsammansättning för att undgå lagföring gav 
upphov till en utredning om möjligheter till generisk klassificering. Efter att 
denna utredning visat på stora rättssäkerhetsrisker vid sådan klassificering 
ansågs inte generisk klassificering vara ett alternativ för att kontrollera 
nätdroger. Istället kontrolleras nätdrogerna genom narkotikalagstiftningen, 
vilket innebär att en nätdrog måste narkotikaklassificeras för att bli föremål 
för lagföring, vilket är en tidsmässigt långdragen process. Detta har resulterat 
i att ett stort antal nätdroger idag hamnar utanför det straffbara området, och 
därmed blir lagliga.  
 
Genom förstörandelagen har myndigheter sedan 2011 getts möjlighet att 
förstöra nätdroger som upptäcks vid beslag. Lagen tycks ha marginell effekt 
på mängden nätdroger som cirkulerar i samhället, och teoretiskt kan den till 
och med ha motsatt effekt. Dock kan lagen ha en expressiv funktion och 
genom lagen utpeka försäljning och köp av nätdroger som förkastliga 
handlingar.  
 
Den stränga lagstiftningen och narkotikahandlingsplaner har blivit ett 
kontrollverktyg för statsmakten för att utöva social kontroll genom straffhot. 
Att kontrollen av nätdroger sker på förevarande sätt tycks dels ha en historisk 
förklaring, dels förklaras av hur narkotikafrågan betraktats i sin helhet. 
Lagstiftningen tillkom i en tid då Sverige blivit en välfärdsstat baserad på 
rättigheter och skyldigheter där det inte fanns plats för narkomaner och 
missbruk. Även synen på alkohol kan präglat detta kontrollbehov. 
Nykterhetsrörelserna hade stor betydelse för att narkotikafrågan hamnade på 
den politiska agendan, och narkotikafrågan konstruerades av 
narkomanvårdskommittén på samma sätt som alkoholfrågan gjorde av 
nykterhetsrörelserna.  
 
Sverige har, också historiskt, konstruerat missbrukare på ett specifikt sätt 
vilket resulterat i att det rättsliga och sociala fältet tagit hand om 
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narkotikafrågan. Även om denna bild ändrats på senare år, tycks fortfarande 
spår av den historiska konstruktionen av missbrukaren återfinnas i bland 
annat narkotikahandlingsplanerna.  
 
Den snabba utvecklingen av nätdroger som skett de senaste åren och viljan 
att kontrollera dem genom traditionell narkotikalagstiftning har medfört att 
rättstillämpningen blivit rättsosäker. Exempel på detta är 
straffvärdebedömningen av nätdroger i domstol.  Ett annat exempel är 
kontrollen av nätdroger på straffrättslig väg genom brottet vållande till 
annans död som möjliggjorts genom den så kallade Fentanyldomen.  
 
Den främsta och största utmaningen för statsmakten och lagstiftaren tycks i 
ljuset av bristande rättssäkerhet vara att upprätthålla narkotika- och 
straffrättspolitikens legitimitet. Med minskad legitimitet kommer statsmakten 
rimligtvis uppleva svårigheter att genom kriminalisering styra befolkningens 
beteende i en avvisande riktning från narkotika.   
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1 Inledning  

1.1 Allmänt  

Narkotikafrågan i Sverige blev under 1960-talet en av dåtidens stora politiska 
frågor,1 och betraktades som ett allvarligt samhällsproblem som med hårdhet 
skulle bekämpas. Resultatet blev 1968 års narkotikastrafflag.2 Lagen har över 
tid ändrats, enbart i straffskärpande riktning, vilket medfört en över tid allt 
hårdare kontroll från statsmaktens sida.3   
 
Vilka narkotiska preparat som dominerat marknaden har över tid varierat, 
men otvetydigt tycks den stora trenden under 2000-talet varit de droger som 
i media och folkmun kommit att kallas nätdroger.4 
 
Nätdrogernas nästintill explosionsartade intåg på den svenska marknaden har 
uppmärksammats av lagstiftare, polis, tull och sjukvård som en oroande 
utveckling, inte minst för de hälsorisker som ett okänt preparat kan medföra.5 
Men hur kontrolleras nätdroger i Sverige idag? Varför ser kontrollen ut som 
den gör? Och vilka utmaningar står lagstiftningen och statsmakten inför 
beträffande nätdrogerna?  

1.2 Syfte  

Arbetets syfte är att utifrån teorier om rättssäkerhet och social kontroll 
undersöka hur den straffrättsliga kontrollen av narkotika i dagens samhälle 
påverkar den enskilde medborgaren, och vilka konsekvenser kontrollen 
medför. Vidare är arbetets syfte att skapa en förståelse för den problematik 
som kan uppstå när ett nytt fenomen, i detta fall nätdroger, når samhället och 
ska regleras utifrån en befintlig och hårt kontrollerande lagstiftning.   
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Olsson (2011) s. 22.  
2 Prop. 1968:7 s. 62 ff.  
3 Träskman (2012) s. 39.  
4 Leifman & Henriksson, CAN, Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de? s. 6  
5 Ibid s. 6; Tullverket, Nätdroger; Skr. 2015/16:86 s. 40 f.  
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1.3 Frågeställningar  

Arbetet kommer utgå från följande frågeställningar: 
 

- På vilket sätt sker den straffrättsliga kontrollen av nätdroger i Sverige 
idag? 

- Vilka förklaringar finns till varför den straffrättsliga kontrollen av 
nätdroger ser ut som den gör, och hur kan dessa analyseras utifrån en 
teori om social kontroll?  

- Vilka rättsliga konsekvenser medför nuvarande kontroll av nätdroger, 
och vilka utmaningar står statsmakten och lagstiftaren inför avseende 
dessa konsekvenser?  

1.4 Avgränsingar  

Fentanyldomen som presenteras i delavsnitt 3.4.4 avsåg ett antal åtalspunkter. 
Av relevans för arbetet är endast åtalspunkten för Grovt vållande till annans 
död, varför övriga åtalspunkter ej avhandlas i arbetet.  
 
Den svenska narkotikakontrollen sker idag utifrån ett antal olika lagar, men 
av utrymmesskäl har arbetet endast kommit att behandla tre relevanta lagar. 
Narkotikastrafflagen, smugglingslagen och förstörandelagen som presenteras 
i delavsnitt 4.4 är således inte uttömmande, utan utvalda för att kunna besvara 
arbetets frågeställning och för att uppfylla arbetets syfte.  
 
I avsnitt 5 kommer en översikt av den narkotikapolitiska linjen i Sverige 
presenteras. Begreppet narkotikapolitik är emellertid brett och kan innefatta 
frågor av mycket olika karaktär. På grund av narkotikapolitikens 
allomfattande natur och utrymmesskäl kommer endast huvuddragen i den 
svenska narkotikapolitiken presenteras översiktligt för att skapa en förståelse 
för varför narkotikakontrollen i Sverige ser ut som den gör.  
 
Frågan om nätdroger är tätt sammanflätad med internethandeln och olika 
virala försäljningsvägar. I arbetet kommer av utrymmesskäl inte internets 
utveckling och inverkan på nätdrogerna samt andra virala försäljningsvägar 
avhandlas.  

1.5 Metod och material  

Arbetet kommer utgå från en litteraturstudie, men även rättssociologiska och 
rättsanalytiska metoder kommer tillämpas.  
 



 8 

Eftersom arbetets syfte inte är att fastställa gällande rätt, utan att belysa hur 
den enskilde påverkas av rättstillämpningen avseende ett samhälleligt 
fenomen, nätdroger, måste en metod som belyser ett samband mellan 
samhälle och rätt tillämpas. Rättssociologi är en sådan metod som handlar om 
relationen mellan rätt och samhälle, och används för att kartlägga och förstå 
rättens roll i samhället. Rättssociologi är rättsvetenskap i bemärkelsen att den 
belyser hur samhälleliga förhållanden påverkar rättsbildning och 
rättstolkning. Den blir till i samhällsvetenskap när den används för att förstå 
rättens roll i samhället, men blir till rättsvetenskap när den belyser hur 
samhälleliga förhållande påverkar bland annat rättsbildning. Den kan även 
beskrivas som en metod som studerar rättsliga fenomen med 
samhällsvetenskapliga metoder. Skillnaden mot exempelvis den 
rättsdogmatiska metoden är att rättssociologin undersöker hur rätten faktiskt 
tillämpas oberoende av vad rättskällorna föreskriver.6  
 
Rättssociologi har av Håkan Hydén beskrivits som en metod för att anlägga 
ett externt perspektiv på rätten i bemärkelsen att den granskar vad som 
kännetecknar rättsregler och vilken funktion de har i allmänhet. Ett sådant 
externt perspektiv anläggs genom att ställa frågor av typen vilken funktion 
regler i allmänhet har, varför och om vi behöver regler med mera.7  
 
Hydén beskriver att rätten i ett rättssociologiskt perspektiv är att betrakta som 
standardiserad politik, med vilket ska förstås att politiker genom lagstiftning 
slagit fast hur man ser på ett specifikt problem eller en specifik fråga. Detta 
innebär att man inte behöver ta ställning till det reglerade problemet på nytt 
varje gång det uppenbarar sig på den politiska ordningen, för problemet är i 
värdemässiga termer redan avgjort.8  
 
Syftet med förevarande arbete är emellertid att undersöka rättstillämpningens 
inverkan på den enskilde, varför det inte endast är tillräckligt att kartlägga 
förhållandet mellan rätt och samhälle, utan måste även analyseras kritiskt. På 
grund av det anförda kommer arbetet också utgå från en rättsanalytisk metod. 
Den rättsanalytiska metoden är friare än exempelvis den rättsdogmatiska, och 
syftar till att både fastställa gällande rätt och analysera denna. I den 
rättsanalytiska metoden är materialet inte bundet till sådant som följer av 
rättskälleläran, utan alla former av material kan användas.9  
 
Första delavsnittet i arbetets andra kapitel kommer baseras på litteratur från 
Roddy Nilsson, Docent, och Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt, för 

                                                
6 Hydén (2018) s. 209 f.  
7 Ibid. s. 211.  
8 Ibid s. 211 f.  
9 Sandgren (2018) s. 50  
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att skapa en förståelse för teorin om social kontroll. Båda författarna har 
individuellt men samstämmigt avhandlat teorin om social kontroll, om än att 
Jareborg valt att fokusera mer på den straffrättsliga social kontrollen. 
Eftersom arbetet har en straffrättslig inriktning har jag valt att ta med de bådas 
perspektiv för att belysa hur teorin beskrivits i sin helhet men också hur den 
används inom straffrätten.  
 
Andra delavsnittet i arbetets andra kapitel kommer baseras på litteratur från 
Jareborg, men även Kriminalrättens grunder som han författat tillsammans 
med Petter Asp och Magnus Ulväng, båda professorer i straffrätt. Även 
litteratur av den finske straffrättsprofessorn Dan Frände används.  
 
I arbetets tredje kapitel kommer huvudsakligen traditionella rättskällor 
användas. Eftersom en rättssociologisk och rättsanalytisk metod tillämpas 
kan även andra källor än de traditionellt juridiska användas, vilket blir fallet 
i tredje kapitlet. Här används bland annat statistik och definitioner från 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), drugsmart.se 
och myndigheter för att skapa en uppfattning om vad begreppet nätdroger har 
för innebörd. Artiklar från DN, SVT, Aftonbladet och Sveriges Radio används 
för att visa hur den allmänna rapporteringen av nätdroger sett ut i praktiken. 
Även internetmedicin.se, en kunskapsdatabas för läkare som leds av bland 
annat Olle Isaksson, legitimerad läkare och professor emeritus samt Felix 
Lundin, AT-läkare, används för att skapa en medicinsk bild av Spice. Även 
Läkartidningen används som källa för att beskriva Mefedrons medicinska 
bakgrund. Läkartidningen ägs av Sveriges Läkarförbund. Även 1177.se och 
FASS används som källor för att beskriva Tramadols medicinska bakgrund. 
Med anledning av preparatens medicinska natur faller det sig mer naturligt att 
använda sig av medicinska snarare än juridiska källor, och samtliga källor 
anser jag har sådan dignitet att de kan anses utgöra vetenskapliga källor. 
Eftersom relativt lite är beskrivet i svenska medicinska källor om Fentanyl 
har jag valt att använda mig av den amerikanska National Institute on Drug 
Abuse, en statlig inrättning som syftar till att på vetenskaplig väg fastställa 
orsaker till och konsekvenser av droganvändande och missbruk och använda 
kunskapen för att förbättra både den individuella och allmänna hälsan.  
 
Litteraturen som används i tredje kapitlet utgörs förutom redan omnämnd 
litteratur i form av Malin Sjöstrands, juris doktor vid Lunds Universitet, 
festskrift till Per Ole Träskman och Magnus Callmyrs, civilekonom och 
behandlingspedagog, bok Nätdroger och RC-droger. Även om Callmyr inte 
författat litteraturen i forskningsändamål har han gjort en empirisk studie av 
bland annat medierapporteringen och användarna av nätdroger. Hans bok är 
vidare en av få som publicerats om nätdroger, varför den bedöms som relevant 
för arbetet.  
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I tredje kapitlet kommer även Martin Borgekes artikel i Svensk Juristtidning 
avseende Mefedrondomen användas parallellt med domen för att beskriva 
domen i sin helhet.  
 
I arbetets fjärde kapitel kommer, förutom redan omnämnd litteratur, det 
huvudsakliga materialet utgöras av traditionella rättskällor.  
 
I delavsnittet som avhandlar narkotikakontrollen på internationell- och EU-
nivå redogöras utifrån den sammanfattning som Per Ole Träskman, professor 
emeritus i straffrätt, gjort. Träskman har forskat om narkotikapolitiken under 
många år, varför hans litteratur bedöms som relevant i förhållande till arbetets 
syfte och frågeställningar. Noterat är dock att Träskman i sin litteratur inte 
tycks stå objektiv i narkotikafrågan. Även om Träskman inte uttryckligen 
uttalat en subjektiv syn på narkotikapolitiken går det tydligt att skönja att 
Träskman förespråkar legalisering och det som kallas för harm- reduction.10 
Eftersom arbetets syfte inte är att ta ställning till lösningar eller förespråka en 
viss typ av narkotikapolitik har jag vid användandet av hans litteratur gjort 
noggranna avvägningar och i vissa fall ställt den information Träskman 
presenterar mot andra professorers för att presentera en mer nyanserad bild.  
  
Delavsnittet som avhandlar narkotikakontrollen på nationell nivå inleds med 
en historisk bakgrund. I detta används litteratur från Sven E.O Hort, professor 
i sociologi och Lennart Johansson, docent och forskare i historia. Likaså 
används material från historikern Peter Norberg och statsvetaren Herbert 
Tingsten. Litteraturen från Hort och Norberg är författade i syfte att skapa en 
bild av Sveriges historia, och eftersom delavsnittet syftar till att skapa en 
översiktlig bild av det Sverige som narkotikalagstiftningen tillkom i bedöms 
det som lämpligt att använda sig av deras litteratur. Tingstens litteratur har en 
mer politisk inriktning, men eftersom det är socialdemokratin som präglade 
välfärdsstaten som växt fram kring 1960-talet bedömer jag att hans litteratur 
är väsentlig för att skapa sig en bild av det samhälle som bildats. Även 
material från sociologerna Börje Olsson och Ted Goldberg används. Både 
Olsson och Goldbergs huvudsakliga forskningsområde är narkotika- och 
alkoholpolitik, varför det bedöms som lämpligt att använda deras material.  
 
I arbetets femte kapitel kommer det huvudsakliga materialet utgöras av 
traditionella rättskällor och redan omnämnt material. Även material av 
Träskman kommer användas, och av redan angivna skäl har jag iakttagit 
försiktighet vid användningen av litteraturen och artikeln publicerad i en 
rapport från Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.  

                                                
10 Se delavsnitt 5.2.   
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De i avsnitt 5.4 presenterade länderna är utvalda för att de i olika utsträckning 
valt alternativa narkotikapolitiska inriktningar mot den svenska, belysa hur 
olika narkotikapolitiska modeller kan se ut.    
 
I samma delavsnitt används huvudsakligen databasen European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) för att skapa en översiktlig 
bild av respektive lands narkotikapolitik. EMCDDA är ett decentraliserat 
organ till EU och finns till för att ge EU och dess medlemsstater en översikt 
över drogproblematik inom Europa samt utgöra stark vetenskaplig grund för 
att stödja drogdebatten. Eftersom delavsnittet syftar till att skapa en 
översiktlig och begriplig bild av andra europeiska länders narkotikapolitik 
bedömer jag att EMCDDA är den lämpligaste av källor för att skapa en sådan 
summarisk granskning. Även en artikel publicerad av The Guardian används 
för att beskriva den portugisiska narkotikautvecklingen parallellt med 
EMCDDA. Medan EMCDDA beskriver hur lagstiftningen förändrats 
beskriver artikeln i min mening bättre hur de faktiska förutsättningarna i 
samhället förändrats för den enskilde genom lagändringarna, varför artikeln 
kommit att användas parallellt.  

1.6 Forskningsläge, teori och perspektiv 

Om nätdroger finns ytterst lite juridiskt vetenskapligt material publicerat. 
Magnus Callmyr har skrivit boken Nätdroger och RC-droger som synliggör 
bakgrund, definition, marknaden och användares beskrivning av olika 
nätdroger ur ett sociologiskt perspektiv, men saknar nästintill helt juridiska 
perspektiv.   
 
Josef Lindström Habta och Martin Henningson publicerade 2017 en 
kandidatuppsats kallad Nya Psykoaktiva Substanser i Sverige och 
Storbritannien – En analys av lagens avskräckande effekt inom ramen för sin 
utbildning vid rättssociologiska institutionen vid Lunds Universitet. I 
uppsatsen problematiserades bland annat kriminaliseringen av sådana 
substanser och undersökte vilka grupper som använde substanserna samt 
varför. I uppsatsen granskades även huruvida legala åtgärder i Storbritannien 
och Sverige påverkat intresset av att använda sådana substanser.11 ’ 
 
Frågeställningarna kommer besvaras utifrån teorier om rättssäkerhet och 
social kontroll.12  
 
                                                
11 Lindström Habta; Henningsson, Nya psykoaktiva substanser i Sverige och Storbritannien 
– En analys av lagens avskräckande effekt. 
12 Se avsnitt 2.  
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I arbetet kommer straffrättssystemet granskas både inifrån och utifrån och 
frågeställningarna kommer besvaras utifrån den enskildes perspektiv.  
 

1.7 Disposition  

Inledningsvis kommer det redogöras för teorier om social kontroll och 
rättssäkerhet som arbetet bygger på. Efter det presenteras ett kapitel om den 
svenska narkotikautvecklingen innehållande en beskrivning av nätdroger, 
klassificeringsproblematiken och några praktiska exempel på nätdroger och 
hur dessa klassificerats och bedömts i domstol. Därefter presenteras den 
straffrättsliga kontrollen av narkotika på internationell, EU-, och nationell 
nivå. Sedan presenteras ett kapitel om narkotikapolitiken i Sverige, ett kapitel 
som också innehåller en översiktlig redogörelse för andra europeiska länders 
narkotikapolitiska linjer. Slutligen presenteras en analys av materialet som 
besvarar frågeställningarnas följt av en slutsats. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Inledning  

I detta avsnitt ska de två teorier som analysen i kapitel 6 baseras på 
presenteras mer utförligt. 
 

2.2 Social kontroll  

Roddy Nilsson anför att begreppet social kontroll är ett mångtydigt begrepp 
vars innebörd skiftar beroende av vilket sammanhang det diskuteras. Som 
exempel illustrerar Nilsson att social kontroll ibland använts för att beskriva 
människans allmänna insocialisering i samhället, men desto oftare har 
begreppet reserverats för förhållningssätt och praktiker riktat mot dem som 
avvikit eller begått brott mot samhällets normer och lagar.  
 
Nilsson förklarar vidare att alla samhällen på ett eller annat sätt utvecklar 
strategier för social kontroll, men att hur denna legitimeras och i praktiken ser 
ut är beroende av samhällets konkreta historiska situation, rådande 
maktförhållande och kulturella ramar.13  
 
Social kontroll genom kategorisering uppstår enligt Nilsson på olika sätt, men 
det gemensamma är att någon eller några har makt, inflytande och/eller 
auktoritet för att åstadkomma denna kategorisering, genom vilken det skapas 
normer för hur människor bör och inte bör vara. Den sociala kategoriseringen 
ska enligt Nilsson anses vara en form av maktutövning som medför sociala 
konsekvenser, såsom exempelvis social exkludering.14  
 
Nilsson delar in den sociala kontrollen i tre nivåer: Formell kontroll, 
halvformell kontroll och informell kontroll. I den formella kontrollen 
inbegrips samhällets officiella kontrollsystem som exempelvis polis och 
domstolar. Halvformell kontroll utgörs av myndigheter och tjänstemäns 
kontroll. Den informella kontrollen består av den kontroll som det civila 
samhället utövar.15  
 
Jareborg delar Nilssons uppfattning kring begreppet social kontroll, och har 
vidare uttalat att kriminalisering i sig är en form av formell social kontroll 
genom straffhot. Jareborg framhåller att kriminalisering i teorin ska anses 
                                                
13 Nilsson (2003) s. 22.  
14 Ibid. s. 18 
15 Ibid. s. 22  
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vara en ultima ratio, alltså en sista utväg, men att det i praktiken ofta används 
i första hand för att komma till rätta med ett samhällsproblem, eftersom 
kriminaliseringen är ett kraftig, primitiv och kostnadseffektivt alternativ.  
 
Vidare påpekar Jareborg att existensen av straffhot och kriminalisering är att 
påverka människors handlande i önskvärd riktning, genom att avskräcka 
människor från ett visst beteende.  
 
Även en kriminaliserings expressiva funktion inverkar på den formella 
sociala kontrollen enligt Jareborg. Genom att kriminalisera en gärning 
utpekas den som socialt förkastlig. På så vis kan statsmakten demonstrera för 
sin befolkning att vissa handlingssätt inte är förenliga med en önskvärd social 
ordning.16 
 
I fortsättningen kommer arbetet utgå från den formella sociala kontrollen.  

2.3 Rättssäkerhet  

Dan Frände anser att rättssäkerhet i doktrin beskrivits som en hörnsten i den 
nordiska rättsuppfattningen, men Frände visar också på hur begreppet saknar 
en entydig och konsekvent definition.17 Dock menar Frände att trots 
diskrepansen i begreppet så tycks begreppen förutsebarhet och 
prognostiserbarhet ligga närmst till hands vid försöken att omskriva 
rättssäkerheten.18 
 
Asp med flera har uttalat att den straffrättsliga legalitetsprincipen är en av de 
mest grundläggande av rättssäkerhetsprinciperna inom straffrätten, och 
fungerar som en garanti för rättssäkerheten genom att ställa sådana krav på 
lagstiftningen att medborgarna kan förutse när och i viss mån hur de kan 
komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden.19  
 
I lag kommer legalitetsprincipen till uttryck genom EKMR art. 7 som kallas 
Inget straff utan lag.20 I Regeringsformen 2 kap. 10 § fastslås att ingen får 
dömas till straff för gärning som inte vid gärningstillfället var belagd med 
straff.21 I straffrättslig kontext stadgas legalitetsprincipen i 1 kap. 1§ i 
Brottsbalken (1962:700) som stadgar att brott utgörs av gärning som är 
beskriven i lag för vilken straff är föreskriven.22  
                                                
16 Jareborg (1994) s. 323 ff.  
17 Frände (1989) s. 162  
18 Ibid. s. 164.  
19 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 46 
20 Art. 7. EKMR.  
21 2 kap. 10 § RF.  
22 1 kap. 1 § Brb.  
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I propositionen 2017/18:221 som kommer behandlas mer ingående längre 
fram i arbetet ges legalitetsprincipen ytterligare definition. I propositionen 
anges att legalitetsprincipen är ett grundläggande rättssäkerhetskrav av vilken 
följer att tillämpningsområdet för en straffbestämmelse ska vara entydigt och 
klart. Av lagen ska den enskilde kunna utläsa när och hur hen kan komma att 
bli föremål för straffrättsliga ingripanden. Således ställer legalitetsprincipen 
höga krav på strafflagstiftningens begriplighet och precision.23  
 
Nils Jareborg har beskrivit en generell formulering av legalitetsprincipen som 
”att straff inte bör ådömas utan direkt stöd i skriven lag”. Legalitetsprincipen 
ska också enligt Jareborg medföra ett förbud mot att tillåta analogisk 
rättstillämpning till den tilltalades nackdel.24  
 
Frände har utvecklat tre modeller för hur en bindande legalitetsprincip kan 
motiveras.25 En av dessa, trygghetsmodellen, bygger på att den enskilde 
medborgaren står i centrum och ska garanteras säkerhet och trygghet mot 
olika typer av åtgärder, även rättsliga sådana. Legalitetsprincipen motiveras i 
trygghetsmodellen av medborgarnas känsla av trygghet. Rättstillämpning 
som innebär att medborgaren känner sig otrygg, exempelvis genom att den 
bryter mot någon av de fyra ovan stipulerade kraven, anses stå i strid med 
legalitetsprincipen. Sådan otrygghet som enligt Frände ska anses vara av 
särskilt allvarlig art är den som kommer av att en medborgare inte kan förutse 
de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.26  
 
Frände presenterar två utformningar av trygghetsmodellen: den subjektiva 
förutsebarheten och den objektiva prognostiserbarheten,27 och diskuterar 
huruvida legalitetsprincipen kan vara ett medel för att uppnå subjektiv 
förutsebarhet. Frände formulerade en tumregel för att illustrera 
legalitetsprincipens förhållande till trygghetsmodellen som att ”medborgarna 
bör själva genom att läsa lagen kunna förutse straffrättssystemets reaktioner 
på planerade eller utförda gärningar”. Frände anser att legalitetsprincipen i 
detta fall tycks utgå från en standardperson som kan tillgodogöra sig 
lagtexten, men ifrågasätter hur väl denna bild överensstämmer med 
verkligheten, eftersom det ofta krävs juridiska kunskaper för att kunna förstå 
lagtextens praktiska tillämpning.28  
 

                                                
23 Prop. 2017/18:221 s. 35 f.  
24 Jareborg (2001) s. 58.  
25 Frände (1989) s. 116 ff.  
26 Ibid. s. 119.  
27 Ibid. s. 160.  
28 Ibid. s. 165 ff.  
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Frände anser därför att objektiv prognostiserbarhet är att föredra som grund 
för legalitetsprincipen eftersom den kan motivera hela legalitetsprincipen. 
Den bygger på förekomsten av objektiva möjligheter för den juridiskt skolade 
att göra i hög grad pålitliga prognoser om hur straffsystemet kommer att 
reagera på konkreta handlingar.29   
 
I domar från Europadomstolen har det uttalats att en lagtext och dess 
tillämpning måste vara förutsebar för enskilda i vart fall med rimlig juridisk 
hjälp.30 Detta tyder på genomförandet av legalitetsprincipen genom objektiv 
prognostiserbarhet på samma sätt som Frände förespråkar.  
 
Asp med flera tycks inte dela Frändes uppfattning helt, utan har uttryckt att 
legalitetsprincipen delvis kan härledas ur den mer allomfattande 
konformitetsprincipen, som säger att straff eller annan brottspåföljd endast 
får drabba den som kunnat rätta sig efter lagen. Detta ställer emellertid stora 
krav på lagutformningen.31 Jareborg har särskilt uttalat avseende 
konformitetsprincipen att ett rättssystem i vilket människor kan straffas utan 
att ha haft möjlighet att rätta sig efter lagen är att offra dessa människor för 
samhällets syften. Detta ska enligt Jareborg anses vara inhumant, 
obarmhärtigt och omoraliskt. Således anser Jareborg att sådan kriminalisering 
som står i strid med konformitetsprincipen är orättvis, och kan inte rimligen 
anses uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, en term som Jareborg 
väljer att definiera som ”förutsebarhet och trygghet vad gäller offentlig 
maktutövning.”32  
 
Av det anförda går det att konstatera att det finns två aspekter av 
legalitetsprincipen. Frändes modell, Trygghetsmodellen, motiverar 
legalitetsprincipen i ett framåtblickande perspektiv, det vill säga att rättsliga 
åtgärder och/eller ingripanden som skapar otrygghet för den enskilde 
medborgaren genom en rättstillämpning som medför att denne inte kan 
förutspå eller prognostisera sitt agerande. Att motivera legalitetsprincipen 
genom konformitetsprincipen är i någon mån bakåtblickande, eller sker i vart 
fall i tid och rum i den meningen att den diskuterar straffansvar utifrån en 
gärningspersons förmåga att rätta sig efter lagen vid gärningstillfället.  
 
Med inspiration av de båda aspekterna av legalitetsprincipen, ska med 
begreppet rättssäkerhet fortsättningsvis förstås att den enskilde medborgaren 
ska garanteras trygghet vid rättsliga åtgärder genom att den enskilde ska 

                                                
29 Ibid. s. 169 f.  
30 Sunday Times v. The United Kingdom, 26 april 1979, series A no.30, p.49, Camilleri v. 
Malta no.42931/10, 22 januari 2013, p. 38.  
31 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 48 
32 Jareborg (2001) s. 59 f.  



 17 

kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande, likaså inte kunna 
bli föremål för lagföring utan att ha haft möjlighet att rätta sig efter lagen.   
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3 Den svenska 
narkotikautvecklingen  

3.1 Inledning 

För att skapa en bakgrundsförståelse till arbetets frågeställningar är det av 
relevans för läsaren att förstå hur narkotikautvecklingen skett i Sverige. 
Därför kommer i detta avsnitt redogöras för narkotikautvecklingen från 1960-
talet, årtiondet då narkotikastrafflagen trädde i kraft, och framåt, med 
huvudsakligt fokus på narkotikautvecklingen under 2000-talet.   
 
Som avslutande delavsnitt kommer några praktiska exempel illustrera hur 
nätdrogerna kommit att behandlas i det svenska rättssystemet för att 
exemplifiera vilka eventuella konsekvenser den svenska lagstiftningen 
medför. De olika exempel som presenteras är utvalda med hänvisning till 
deras stora mediala och rättsliga uppmärksamhet.  

3.2 Nätdroger  

3.2.1 Från traditionell narkotika till nätdroger  

I den moderna narkotikakontrollen från 1960-talet och framåt, går det att 
skönja ett visst skifte i fråga om vilken narkotika som dominerat samhället. 
Under 1960-talet fanns det på både internationell-, EU och nationell nivå, en 
vilja att kontrollera den traditionella narkotikan. Vad som ska definieras som 
traditionell narkotika är inte helt klarlagt, men sett till FN:s första 
narkotikakonvention från 1961 avsågs opiater, cannabis och koka. Den 
ideella föreningen Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) har på senare år uttalat att kokain, amfetamin, marijuana, brunt heroin 
och hasch att klassificera som traditionell narkotika.33 Andra psykoaktiva 
substanser reglerades genom 1971 års konvention. När den svenska 
narkotikalagstiftningen tillkom gjordes ingen egen definition av narkotika, 
utan med narkotika skulle förstås preparat som omfattades av 
narkotikakonventionerna.34  
 
Under 2000-talet går det emellertid att urskilja nya fenomen på narkotikans 
område när det gäller narkotikabruket, som ställt den svenska 
narkotikapolitiken på sin spets: Nätdroger.  

                                                
33 CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2017, s. 18.  
34 Prop. 1968:7 s. 17.  
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3.2.2 Nätdroger  

Vilka substanser som exakt omfattas av begreppet nätdroger är inte klarlagt. 
Begreppet saknar en klar och entydig innebörd, och begreppet används på 
olika sätt i olika sammanhang.  
 
I 2015/2016 års utredning35 diskuterades främst begreppet Nya psykoaktiva 
substanser (NPS) och utredaren uttalade följande efter genomgång av 
begreppets användning i olika sammanhang: 

”Kännetecknande för begreppet nya psykoaktiva substanser, 
oavsett kontext, är alltså att det rör sig om missbrukssubstanser 
som liknar reglerade substanser till effekten. Med ”nya” 
substanser avses just att de (ännu) inte är föremål för kontroll. 
De är alltså inte klassificerade som narkotika, enligt svensk eller 
internationell rätt, eller som hälsofarliga varor. Att de inte är 
föremål för kontroll kan bero på att de nyligen har börjat 
tillverkas eller säljas eller att de nyligen har upptäckts av 
myndigheterna.” 

Utredaren fortsatte:  

”… Inkonsekvensen i begreppsbestämningen är en effekt av att de 
substanser som begreppet avser att omfatta ständigt förändras. 
Nya substanser som uppfyller kriterierna ovan framställs löpande 
och på så sätt vidgas begreppet. Samtidigt kan den rättsliga 
statusen av en substans förändras snabbt genom klassificering 
enligt svensk eller internationell rätt. Detta föränderliga 
förhållande medför att begreppet inte låter sig definieras på ett 
klart och tydligt sätt.  

Utredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder som syftar till att 
snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som 
förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den 
svenska marknaden. Det är alltså bara sådana nya psykoaktiva 
substanser som (ännu) inte är klassificerade som omfattas av 
utredningens direktiv och av utredningens förslag. När 
utredningen i fortsättningen använder begreppet nya psykoaktiva 
substanser avses därför oklassificerade substanser om inte annat 
anges.”36  

                                                
35 Se delavsnitt 3.3. 
36 SOU 2016:93 s. 87.  
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I utredningen uppmärksammades vidare att NPS ofta sprids via handel över 
internet, varför de ofta kommit att kallas nätdroger. Utredaren ansåg 
emellertid att begreppet var missvisande eftersom även klassiska 
klassificerade droger som exempelvis heroin och kokain kunde säljas över 
internet. Därför valde utredaren att använda begreppet nätdroger synonymt 
med NPS.37 I propositionen som utredningen föranledde klargjordes 
definitionen något, genom att förtydliga att med NPS avsågs substanser som 
liknar narkotika men som ännu inte klassificerats som narkotika, och att 
sådana substanser ofta kallades för nätdroger eftersom de ofta köps in över 
internet.38 Det uppmärksammades dock att handel med både traditionell 
narkotika och NPS över internet ökat kraftigt de senaste åren.39 

Likaså kan även begreppet legal highs användas synonymt med NPS enligt 
utredningen. Legal highs är ett samlingsnamn för att beskriva psykoaktiva 
substanser som inte är kontrollerade, men som eftersträvar att effektmässigt 
efterlikna kontrollerade droger.40 En annan definition som används synonymt 
till NPS är designer drugs, alltså psykoaktiva ämnen som är skräddarsydda 
för att kringgå systemet för kontroll av narkotika.41 Inte sällan används 
begreppet research chemicals (RC-droger) synonymt med nätdroger. 
Magnus Callmyr förklarar att begreppet delvis fått sitt namn efter att 
substansen är framforskad för dess psykoaktiva effekt och/eller för att kringgå 
lagföring.42 

Tullverket definierar begreppet nätdroger som narkotika eller substanser med 
liknande effekt som köps via internet. Drogerna som köps kan vara allt från 
redan narkotikaklassade droger till nya droger som ännu inte 
narkotikaklassats.    

Drugsmart.se, en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger 
som drivs av CAN gör en delvis annan definition av nätdroger. Drugsmart.se 
listar att bland annat RC-droger, NPS, legal highs och preparat som på olika 
sätt förknippas med internet är olika grupper som alla innefattas i begreppet 
nätdroger.43  

                                                
37 SOU 2016:93 s. 87. 
38 Prop. 2017/18:221 s. 48.  
39 Ibid. s. 26; Skr. 2015/16:86 s. 40 f. 
40 SOU 2016:93 s. 87.  
41 SOU 2016:93 s. 87 f.; Karolinska Institutet, Designer Drugs. 
42 SOU 2016:93; Callmyr (2011) s. 6.  
43 Drugsmart, Nätdroger. 
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CAN uttalade i en rapport från att begreppet nätdroger är ett samlingsnamn 
som används på preparat som initialt inte inryms i relevant lagstiftning, och 
att begrepp som RC-droger och legal highs är andra benämningar.44 

Eftersom det saknas en entydig innebörd av begreppet ska i arbetets 
fortsättning med nätdroger förstås narkotika eller substanser med 
narkotikaliknande effekt som initialt inte inryms i relevant lagstiftning och 
som ofta köps via internet, alltså en sammanslagning av de definitioner som 
Tullverket och CAN presenterar. Dessa är i min mening de mest 
allomfattande av de presenterade definitionerna, och kan med stöd av 
Regeringens och drugsmart.se definition inrymma även NPS, legal highs och 
RC-droger. 

På regeringsnivå uppmärksammas spridningen av nätdroger genom de olika 
narkotikahandlingsplaner som presenterats. I 2015 års 
narkotikahandlingsplan lyftes problemen med den allt snabbare spridningen 
av NPS som ett betydande orosmoment. Regeringen ansåg att det förelåg 
starka skäl att vidta åtgärder som syftade till att snabbare kunna klassificera 
hälsofarliga substanser som narkotika.45 

I 2016 års utredning uttalas att det huvudsakliga problemet med NPS, som 
enligt min definition i stycket ovan gäller för alla nätdroger, inte enbart är 
definitionen, utan även lagföringen av dessa substanser. Fram till dess att en 
substans klassificeras som narkotika kan den säljas lagligt på den svenska 
marknaden. Hur länge en substans kan säljas öppet och lagligt innan den 
hinner klassificeras som narkotika avgörs ofta av tillgänglig kunskap om 
substansens hälsoeffekt och laboratoriers möjligheter att analysera 
substansen. Det är vanligt att substanser som förbjuds snabbt ersätts på 
marknaden av nya substanser med liknande egenskaper där den kemiska 
strukturen ändrats. Att hantera en oklassificerad substans utgör alltså inte 
narkotikabrott trots att det kan vara fråga om substanser som rent 
farmakologiskt har samma egenskaper som klassificerade substanser. Således 
kan inte rättsväsendet ingripa förrän substanserna klassificerats som 
narkotika.46  

Även på myndighetsnivå har den ökade spridningen av nätdroger 
uppmärksammats under senare år. Rättsmedicinalverket har noterat en 
förändring i drogutbudet, främst bland droger som sålts över internet. Under 
2017 låg exempelvis fentanyl och besläktade kemiska varianter bakom fler 

                                                
44 Leifman & Henriksson, CAN, Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de?.  
45 Skr. 2015/16:86 s. 40 f. 
46 SOU 2016:93 s. 169 f.  
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dödsfall än heroin. Under 2018 års sju första månader minskade dock denna 
siffra.47 

Tullverket beskriver nätdroger och smugglingen av dessa som ett ständigt 
växande problem, även om myndigheterna under senare år fått ökade resurser 
för att komma åt denna typ av smuggling. De nätdroger som är syntetiskt 
framställda droger, som i juridisk mening inte är klassade som narkotika, 
beskrivs vara ett problem av särskild art eftersom de hälsorisker som finns 
med preparaten sällan är kända för varken tillverkarna eller köparen.48  
  
På organisationsnivå har även skiftet från traditionella droger till nätdroger 
observerats. År 2010 noterade CAN för första gången en ökad förekomst av 
nätdroger i sin årliga rapport. CAN konstaterade att beslagen av bland annat 
ecstasy och LSD minskade, vilket enligt CAN kunde ha sin förklaring av ett 
ökat intresse för nätdroger,49 en förklaring som kvarstod även i 2011 års 
rapport.50. I 2014 års rapport konstaterades att de medel som på senare tid 
upptagits i livsmedelsverkets lista över narkotikaklassade preparat var 
nätdroger,51 och att även om traditionell narkotika beslagtogs i störst 
utsträckning hade beslagtagandet av nätdroger ökat under senare år.52 CAN 
släppte sin senaste rapport 2017. I rapporten uppmärksammandes att priset på 
traditionell narkotika idag är lågt jämfört med för 25 år sedan, vilket enligt 
CAN delvis berodde på en breddning i drogutbudet. Enligt CAN var 
breddningen av drogutbudet i sin tur främst ett resultat av att fler psykoaktiva 
substanser nått marknaden och narkotikaklassas successivt, samt att 
narkotikaklassade läkemedel av lugnande och/eller smärtstillande karaktär 
nått den illegala marknaden.53 
 
I media har framfarten av nätdroger under 2000-talet uppmärksammats 
genom stora slagrubriker under lång tid, vilket Callmyr även konstaterat.54 

3.3 Klassificeringsproblematiken  

3.3.1 Klassificeringsprocessen  

Processen att klassificera narkotika är tämligen långdragen och byråkratisk 
process som även kräver avstämning på EU- nivå. 

                                                
47 Rättsmedicinalverket, Nätdroger.  
48 Tullverket, Nätdroger. 
49 CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2010, s. 90 f. 
50 Ibid. s. 90  
51 Ibid. s. 63 
52 Ibid. s. 75.  
53 Ibid. s. 18.  
54 Callmyr (2011) s. 2 ff.;  
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Det är Folkhälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att bevaka och 
utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte utgör läkemedel. 
För varor som är läkemedel eller som har potentiell medicinsk användning 
ansvarar Läkemedelsverket. Om någon av myndigheterna finner behov av att 
narkotikaklassificera en substans föreslås detta till regeringen som sedan 
fattar beslut om klassificering.55 Det är Läkemedelsverket som upprättar och 
kungör förteckningar över narkotika, och i dessa förteckningar framgår både 
vad som är narkotika enligt internationella överenskommelser och vad som 
är nationellt klassificerad narkotika. 
 
Utredningsarbetet vid Folkhälsomyndigheten inleds oftast med att 
myndigheten får kännedom om en ny substans och gör initialt en bedömning 
om substansen kan komma att regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.  
 
Substanser som vidare utreds eller lämnats för framställan om klassificering 
till regeringen förs upp på en lista för substanser under utredning, den så 
kallade utredningslistan, som administreras av Folkhälsomyndigheten. En 
prioritering av i vilken ordning substanserna ska utredas sker löpande genom 
avstämning med en referensgrupp och under utredningsarbetet sker 
ytterligare informationshämtning från myndigheter. Även 
informationshämtning från internetforum som exempelvis Flashback sker.  
 
När utredningsarbetet är avslutat sammanställs det i ett 
klassificeringsunderlag som förankras och kvalitetsgranskas i en arbetsgrupp 
som bland annat granskar om rekvisiten för narkotika eller hälsofarlig vara är 
uppfyllda.  
 
Det åligger sedan Folkhälsomyndighetens generaldirektör att besluta om 
framställan till regeringen om klassificering som narkotika eller hälsofarlig 
vara.  
 
Efter beredning av framställan inom regeringskansliet fattar regeringen beslut 
om att substansen antingen ska föras in i bilaga 1 till 
narkotikakontrollförordningen eller upptas i bilagan till förordningen om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor, alternativt att inte reglera substansen alls. 
Om beslut fattas att reglera substansen i någon av angivna forum uppdrar 
regeringen åt Kommerskollegium att anmäla detta till Europeiska 
kommissionen.  
 

                                                
55 8 § NSL; SOU 2016:93 s. 127 f. 
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Om regeringen fattar beslut att narkotikaklassa en substans tas substansen upp 
i narkotikakontrollförordningen. Därefter uppdaterar Läkemedelsverket sina 
förteckningar av narkotika i enlighet med förordningen.56 I normalfallet tar 
det 12 dagar till dess att förordningen kommer från tryckeriet och blir 
offentlig. Därefter tar det normalt fyra veckor innan förordningsändringen 
träder i kraft.57 
 
Läkemedelsverket bevakar och bedömer missbrukspotential hos substanser i 
godkända läkemedel på den svenska marknaden. I vissa fall får 
Läkemedelsverket kännedom om nätdroger genom Folkhälsomyndigheten 
som vidarebefordrar signaler de fått av sina källor. Vid sådana fall görs initialt 
en bedömning om det är en ny psykoaktiv substans som har medicinsk 
användning eller potentiell medicinsk användning, och utifrån detta beslutas 
om Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten ska ansvara för en 
eventuell utredning.  
 
Om Läkemedelsverket får ansvar för utredningsarbetet och finner att en 
substans eventuellt kan komma att klassas som narkotika avger myndigheten 
ett yttrande om detta på Läkemedelsverkets hemsida. Om substansen i det 
skedet inte kan narkotikaklassificeras kan den på så vis fortsättas bevakas, 
men om substansen kan komma att klassas som narkotika inleds utredning 
härom.  
 
Vid utredningen insamlas information från myndigheter och forum på samma 
sätt som hos Folkhälsomyndigheten. Därefter sammanställs ett 
klassificeringsdokument. Om underlaget bedöms styrka 
narkotikaklassificering ska det kvalitetssäkras i en arbetsgrupp och vidare i 
Läkemedelverkets övergripande kvalitetssäkringsgrupp.  
 
Läkemedelverkets generaldirektör beslutar om framställan om 
narkotikaförklaring till regeringen.  
 
När regeringskansliet berett frågan fattar regeringen beslut om att antingen 
föra in substansen i narkotikakontrollförordningen eller att inte föra in 
substansen alls. Om substansen förs in uppdaterar Läkemedelsverket sina 
föreskrifter.58 

                                                
56 SOU 2016:93 s. 127 ff.  
57 Ibid. s. 131, fotnot 8.  
58 Ibid. s. 132.  
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3.3.2 Möjligheten till generisk klassificering  

2015 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av 
problemen med nätdroger, vilket slutligen resulterade i utredningen 
Klassificering av nya psykoaktiva substanser som presenterades i december 
2016.  
 
Utredningen syftade bland annat till att finna möjligheter för att snabbare 
kunna narkotikaklassificera hälsofarliga substanser, samt se över möjligheten 
att på ett rättssäkert sätt kunna klassificera substanser som narkotika i hela 
grupper istället för att klassificera varje enskild substans för sig själv, så 
kallad generisk klassificering.59 På så vis skulle en hel grupp eller delar av 
grupper av substanser som har en gemensam kemisk grundstruktur eller 
grupper av substanser som liknar redan reglerade substanser omfattas av 
klassificeringen. Fördelarna som lyftes fram från utredarens sida var bland 
annat att en narkotikaklassificering skulle kunna omfatta substanser som ännu 
inte finns på marknaden och på så vis få substanserna reglerade utan 
regeringsbeslut.60  
 
Utredaren föreslog olika sätt att klassificera substanser, men konstaterade att 
oavsett klassificeringssätt krävdes det att en substans omfattades av 
definitionen av vad som utgör narkotika. Således skulle definitionssättet ha 
en avgörande roll för klassificeringen.  
 
Det konstaterades att även om den svenska narkotikadefinitionen hade inslag 
av olika definitionstyper är den i praktiken en uppräkningsdefinition, det vill 
säga att om en substans inte finns uppräknad i internationella 
överenskommelser eller i narkotikakontrollförordningen utgör den inte 
narkotika.  
 
Syftet med den generiska definitionen är att täcka in även ännu inte 
introducerade missbruksmedel, varigenom det inte behövs några särskilda 
lagstiftningsåtgärder om en ny narkotisk vara dyker upp. Utredaren 
konstaterade i en komparativ analys att Norge valt att komplettera 
uppräkningsdefinitionen i narkotikalagstiftningen med en sådan generisk 
definition.61  
 
Enligt utredaren var de huvudsakliga fördelarna med en generisk 
klassificering bland annat en effektivisering av klassificeringsprocessen, ökat 
antal substanser omfattade av regleringen, minskat utbud och skapandet av 

                                                
59 Ibid. s. 21 f.  
60 Ibid. s. 155.  
61 Ibid. s. 156 ff.  
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ett starkt signalvärde. Effektiviseringen skulle enligt utredaren bestå i att den 
idag omständliga och långdragna klassificeringsprocessen med 
regeringsbeslut endast skulle behövas i samband med införandet av en 
generisk definition som sedan skulle gälla för ett obestämt antal substanser 
med samma kemiska grundstruktur.62  
 
Nackdelarna som lyftes fram i utredningen var betydligt fler än fördelarna, 
och bestod bland annat i svårigheterna med att tydligt kunna konstruera 
avgränsade grupper, risken för att verkningslösa substanser skulle komma att 
falla inom det kriminaliserade området, risken för att definitionerna kan 
omfatta substanser som av andra skäl inte bör klassas som narkotika eller 
hälsofarlig vara, rättsläget blir oklart och äventyrar förutsebarheten för 
enskilda och osäkerhet som äventyrar rättssäkerheten på olika sätt.63  
 
Sammanfattningsvis kom utredningen fram till att övervägande skäl talade 
emot en reglering av narkotika och/eller hälsofarliga varor genom en generisk 
definition. Införandet av ett sådant system skulle innebära en reglering av det 
okända för att uppnå den efterfrågade effektiviteten avseende 
klassificeringsprocessen. Enligt utredningen låg det i sakens natur att ett 
sådant system inte kan uppnå samma nivå av precision och förutsebarhet som 
dagens uppräkningsdefinition, och om det generiska definitionssystemet hade 
införts hade förhållandet med lägre förutsebarhet fått accepteras. Det 
ifrågasattes om det kunde anses vara förenligt med legalitetsprincipen att en 
enskild skulle kunna dömas till fängelsestraff baserat på en så oprecis och 
oförutsebar lagstiftning. Det ansågs vidare inte föreligga tillräckliga skäl för 
att motivera inskränkning av exempelvis tydlighet och förutsebarhet till 
förmån för generisk klassificering.64 
 
Efterföljande proposition avvek inte från utredningen nämnvärt, och fann att 
regleringen av narkotika inte bör ske genom generiska definitioner, 
verkansbaserade eller analoga definitioner. Däremot föreslogs lagändringar i 
syfte att effektivisera klassificeringsprocessen, exempelvis genom att tillåta 
Polismyndigheten att göra anonyma inköp av NPS i syfte att snabbare kunna 
klassificera sådana substanser som narkotika.  
 

                                                
62 Ibid. s. 170 ff.  
63 Ibid. s. 173 ff.  
64 Ibid. s. 182 ff.  
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3.4 Nätdroger i praktiken 

3.4.1 Spiceepedemin  

3.4.1.1 Spice 
Spice är ett samlingsnamn för olika syntetiska cannabinoder som röks. 
Vanligtvis består drogen av en växt- och/eller örtblandning som behandlats 
med lösningsmedel. Den farmakologiska effekten påminner om effekten som 
ges av att röka cannabis, men ruset är kraftigare. Bieffekter som minskad 
muskelkontroll, ökad reaktionstid och sämre reflexer uppstår även på grund 
av lösningsmedlet.65  
 
Under 2009 noterades av chefen för Maria Ungdom, Göran Hägglund, en 
ökning av antalet ungdomar som använde Spice, som vid tillfället var en 
laglig substans, och lyfte fram drogens stora risker som ett problem.66 Även 
CAN noterade att det var vanligare bland ungdomar att använda Spice än de 
klassiska narkotikasorterna, förutom cannabis, mellan 2012–2014.67 I 
skånska Östra Göinge rapporterade SR att var tionde högstadieelev testades 
positiv för Spice under 2014.68   
 
CAN beskriver att 2014 var året då Spice frekvent var ett inslag i nyhetsflödet, 
främst efter att ungdomar hittats medvetslösa efter att ha rökt Spice och efter 
att substansen uppgetts vara orsaken till tre plötsliga dödsfall.69 I vissa städer 
blev användningen av Spice så omfattande att matbutiker valde att ta bort 
aceton, som ofta användes som lösningsmedel vid tillverkningen av Spice, 
från hyllorna.70   
 

3.4.1.2 Narkotikaklassificeringen av Spice 
Spice etablerade sig i Sverige 2006, men Folkhälsoinstitutet uppgav till DN 
2009 att myndigheten under lång tid felaktigt trodde att någon av växterna i 
blandningen var själva drogen, och att det tog lång tid innan man förstod att 
det var en tillsats (lösningsmedel) som gav den narkotiska effekten i 
blandningen. I samma artikel uppgav tullverket att man noterade en ökning 
av införseln av Spice, men att det saknades möjligheter att göra beslag.71  
 

                                                
65 Kai Knudsen, Internetmedicin.se, Intoxikation och missbruk – Spice. 
66 Sandin, DN, Drogen Spice ökar bland unga. 
67 CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2014, s. 22.  
68 Sveriges Radio, Hör dokumentären om Spice-epidemin i Östra Göinge.  
69 Eliasson, CAN, Kunskapen om Spice-relaterade dödsfall begränsad.  
70 Cleris, DN, Matbutiker tar bort Spiceingrediens från hyllorna.  
71 Hamrud, DN, Nätdrog kan narkotikaklassas.  
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Ytterligare ett problem med Spice var att det saknades möjligheter att testa 
om en person använt substansen, eftersom vanliga urinprov under lång tid inte 
kunde påvisa förekomsten av Spice.72 
 
År 2010 förklarade kriminalinspektör Cecilia Fant vid Rikskriminalpolisen 
till DN att även om regeringen under 2009 narkotikaklassat sju olika 
substanser i Spice som medförde att just dessa sju substanser försvann från 
marknaden, så började andra, icke-narkotikaklassade örtblandningar med nya 
cannabinoder förekomma.73 
 
11 december 2014 narkotikaklassades 42 nya preparat som narkotika, varav 
ett var den verksamma substansen i Spice.74  
 
Efter narkotikaklassificeringen minskade antalet samtal till 
giftinformationscentralen gällande Spiceintoxikation. Under hösten 2014 
nådde denna siffra sin kulmen, men i juni 2015 rörde det sig om avsevärt färre 
samtal per månad. Polisen förklarade minskningen med dels 
narkotikaklassificeringen av Spice, men också att den intensiva 
medierapporteringen under 2014 avskräckt potentiella användare. Samtidigt 
betonade Kai Knudsen, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
sakkunnig i drogfrågor, att problemet inte försvinner enkom för att 
spiceanvändandet minskade, utan att nya farliga varianter hela tiden 
presenteras, och att det krävs ett system som gör att dessa varianter inte når 
marknaden för att problemet ska försvinna.75  

3.4.2 Mefedrondomen (NJA 2011 s. 357)  

3.4.2.1 Allmänt om tabellanvändandet 
Vid bedömningen av straffvärdet av ett narkotikabrott utgår domstolarna idag 
vanligen från det som av Malin Sjöstrand beskrivits som en relativt enhetlig 
påföljdspraxis76 i form av ett tabellanvändande där straffmätningen sker efter 
linjära skalor. Tidigare rådde det viss oklarhet i straffvärdebedömningen, 
eftersom olika domstolar använde sig av olika tabeller. För få bukt med detta 
sammansattes av en arbetsgrupp, drogpraxisgruppen, 2003 bestående av 
domare och representanter från tings- och hovrätterna.77   
 

                                                
72 DN, Nätdrog kan inte analyseras; Gunér, DN, Nu kan Spice spåras i urin.  
73 DN, Nätdrog kan inte analyseras.  
74 Regeringskansliet, Beslut om att klassa 42 substanser narkotika eller hälsofarlig vara.  
75 Ekwing, Kraftig minskning av Spice.  
76 Sjöstrand (2011) s. 419.  
77 Borgeke (2013) s. 26 f.  
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För att tillgodose en mer enhetlig straffmätning föreslogs en 
sammanjämkning av de olika tabellerna, i en ny tabellform. Denna tabell 
beskrev vilken betydelse arten och mängden narkotika hade för 
straffmätningen i en enhetlig skala. Detta innebar att en ökad eller minskad 
mängd av en viss narkotikaart skulle motsvaras av samma procentuella 
höjning eller sänkning av straffet. Varje narkotikaart fick en egen tabell 
baserad på dess relativa farlighet, och amfetamin kom att bli standarddrogen 
som de andra narkotikasorternas relativa farlighet jämförs med.78 Den 
vanligaste jämförelseenheten var, och är fortfarande, en så kallad normal 
missbruksdos. Med detta begrepp avses inte en dos som en tillvand användare 
intar, utan den dos som normalt behövs för att en inte tillvand person ska 
uppleva ett rus.79 Det underströks slutligen i riktlinjerna att tabellen inte skulle 
användas mekaniskt, utan endast som en utgångspunkt. Förekomsten av 
förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet skulle 
därefter justera straffet i mildrande eller skärpande riktning.  
 
Fram till våren 2011 hade straffvärdebedömningen i narkotikamål till stor del 
kommit att baseras på rena art- och mängdresonemang enligt tabellen. Även 
om det uttalats att straffvärdebedömningen skulle baseras på samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet hade andra omständigheter än art- och 
mängd narkotika tillmätts endast marginell betydelse.80 Detta synsätt kom 
emellertid att kullkastas genom NJA 2011 s. 357 som presenteras i 
delavsnittet nedan.  
 
Sjöstrand framhåller särskilt att det uppstår viss problematik i domstolarna 
när straffvärdet för preparat som nyligen klassificerats som narkotika ska 
fastställas. Frågor som preparatets relativa farlighet blir särskilt 
svårbesvarade, eftersom det är parterna som får lägga fram bevisning som 
talar för ett sådant preparats farlighet. Domstolen har sedan att avgöra den 
relativa farligheten utifrån den bevisning som framlagts. Sjöstrand 
understryker att konsekvenserna för den enskilde kan bli stora, exempelvis 
kan innehav av 100 g mefedron som jämställs med amfetamin och där 
missbruksdosen uppgår i 100 mg resultera i ett straffvärde på 1 års fängelse. 
Om samma mängd mefedron istället jämställs med ecstasy och där 
missbruksdosen uppgår i 50 mg uppgår straffvärdet i 6 års fängelse.81  
 

                                                
78 Ibid. s. 28 ff. 
79 NJA 2012 s. 510 p. 18 och p. 19.  
80 Borgeke (2013) s. 28 ff.  
81 Sjöstrand (2011) s. 422 ff.  
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3.4.2.2 Mefedrondomen  

3.4.2.2.1 Mefedron 
Mefedron är en syntetisk katinon, det huvudsakligen centralstimulerande 
ämnet i växten kat. Både mefedronets kemiska struktur och farmakologiska 
effekter liknar ecstasy och amfetamin.82 Ruset vid mefedronintag beskrivs 
som intensivt men kortvarigt, och ett starkt behov att fylla på med ytterligare 
doser. Drogen är en s.k. designer drug.83 
 
Mefedronet tros ha etablerat sig i Sverige under 2007/2008,84 och blev 
narkotikaklassat 25 maj 2009.85 

3.4.2.2.2 Omständigheterna i målet  
Huvudsakligen stod två personer, M.K och L.B, åtalade för 
narkotikasmuggling och narkotikabrott. Ytterligare en person, N.R, var åtalad 
för ringa narkotikabrott.  
 
M.K och L.B hade tillsammans vid två tillfällen under 2009 rest till Tyskland 
och där anskaffat 3 kg respektive 1 kg mefedron och fört in i Sverige. Väl i 
Sverige hade båda innehaft mefedronet hos L.B i överlåtelsesyfte samt till 
försäljning. Vidare gjorde sig båda skyldiga till försök och stämpling till 
narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende 0,5 respektive 9,5 kg 
mefedron genom att beställa och betala för den mindre mängden och genom 
att komma överens om beställningen beträffande den större mängden. Någon 
leverans skedde aldrig. De båda hade även gjort sig skyldiga till andra brott 
som i förhållande till de ovan nämnda brotten var av underordnad betydelse 
för påföljdsbestämningen. 
 
N.R dömdes för försök till narkotikabrott och narkotikasmuggling genom att 
i samråd med fyra ytterligare personer, som ej åtalades, via internet beställde 
100 g mefedron för 10 000 kr. Någon leverans skedde aldrig. De delaktiga 
hade samtliga bidragit med samma summa till betalningen och avsikten var 
att mefedronet skulle fördelas lika mellan de delaktiga.86 

3.4.2.2.3 Underrätterna 
Vid tidpunkten för domarna var mefedron ett relativt nytt preparat, vilket gav 
upphov till viss osäkerhet kring hur domstolen skulle bedöma preparatets 
farlighet. Tingsrätten bedömde, med hänvisning till en dom från hovrätten 

                                                
82 Borgeke (2013) s. 31  
83 NJA s. 2011 s. 357 s. 3  
84 Escher & Gustavsson, Mefedron – internetdrog som tycks ha kommit för att stanna.  
85 NJA 2011 s. 357 s. 3. 
86 Ibid. s. 1; Ibid. s. 9  
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året innan, att mefedron i farlighetshänseende skulle likställas med 
amfetamin, och inte ecstasy som åklagaren gjort gällande. Efter en kort 
motivering bestämdes påföljderna för M.K och L.B till sex års fängelse 
vardera, medan N.R dömdes till villkorlig dom i förening med 160 timmars 
samhällstjänst. Om fängelse istället valts som påföljd skulle 6 månaders 
fängelse dömts ut.87 
 
Både åklagaren och de tilltalade överklagade tingsrättens dom. Åklagaren 
yrkade bland annat på straffskärpning medan de tilltalade yrkade på 
strafflindring. Hovrätten förde, precis som tingsrätten, i straffvärdefrågan ett 
resonemang kring hur farligheten av preparatet skulle bestämmas. Med 
hänvisning till ett antal olika avgörande gjorde hovrätten bedömningen att 
preparatet skulle likställas med ecstasy i farlighetshänseende. Detta medförde 
att gränsen mellan brott av normalgraden och grovt brott skulle ligga vid 15 
gram. Detta medförde att fängelsestraffet för M.K och L.B bestämdes till 14 
år vardera, och för N.R ett års fängelse, eftersom hans brott enligt hovrättens 
resonemang bedömdes som försök till grovt brott.88  

3.4.2.2.4 Högsta domstolen  
Hovrättens dom överklagades till HD av de tilltalade. M.K och L.B yrkade på 
väsentlig strafflindring medan N.R yrkade på att hans gärningar skulle 
bedömas som försök till brott av normalgraden. Riksåklagaren bestred 
ändring.  
 
Inledningsvis förde HD ett resonemang kring mefedronets farlighet, och 
kunde konstatera att mefedronet i vissa hänseende hade liknelser med 
amfetamin, för att i andra hänseenden vara mer likt ecstasy. Vidare gjorde 
HD en redogörelse för den vid tidpunkten gällande praxisen.89 
Sammanfattningsvis fann HD att rubriceringen grovt narkotikabrott främst 
skulle vara förbehållet sådana gärningar som ingår i ett led i en organiserad 
narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida missbruk och 
utnyttja missbrukarens beroende. Narkotikabrott som står i ett direkt samband 
med eget missbruk ska som regel inte omfattas av rubriceringen grovt brott, 
och därmed ska dessa anses ha ett lägre straffvärde.90  
 
I fråga om påföljdsbestämningen konstaterade HD inledningsvis att 
påföljderna efter 1981 års lagändring i stor utsträckning kommit att 
bestämmas enligt tabeller utifrån art och mängd.91 HD konstaterade att arten 

                                                
87 Ibid. s. 3 f.  
88 Ibid. s. 6 ff.  
89 Ibid. s. 9 f. 
90 Ibid. s. 11 p. 15.  
91 Ibid. s. 12 p. 17.  
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och mängden narkotika är viktiga faktorer i straffvärdebedömningen, särskilt 
för brottslighet som inte är grov.92 
 
HD uppmärksammade vidare att tabellanvändandet var förenat med en del 
osäkerheter. Problemen var främst att det var svårt att på vetenskaplig väg 
fastställa ett preparats relativa farlighet och att det inte säkert gick att fastställa 
en normal missbruksdos för ett preparat.93   
 
Med anledning av det anförda fann HD sammanfattningsvis att tabellerna 
måste användas med försiktighet, särskilt när det rör sig om större mängder 
narkotika. Vid tabelltillämpning i narkotikabrott som avser stora mängder 
narkotika blev resultatet många gånger att det högsta straffet uppnås, och att 
det därmed inte finns något utrymme för en egentlig straffmätning. Med 
hänvisning till detta ansåg HD att tabellerna avseende art och mängd skulle 
anses fylla en begränsad funktion. Istället ska mängden narkotika som den 
tilltalade befattat sig med i första hand utgöra en indikation på huruvida 
hanteringen utgjort ett led i verksamhet som har bedrivits i större omfattning 
eller yrkesmässigt.94  
 
HD konstaterade ur ett farlighetshänseende att beträffande mefedron inte 
fanns anledning att konstatera annat än att mefedrons generella farlighet inte 
skiljde sig från amfetamins generella farlighet.95 Detta medförde att M.K och 
L.B dömdes till fyra års fängelse vardera, och N.R dömdes till villkorlig dom 
i förening med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse istället dömts som 
påföljd hade fyra månaders fängelse utdömts.96  

3.4.2.2.5 Rättsläget efter Mefedrondomen 
Efter Mefedrondomen har HD dömt i ett antal olika narkotikarelaterade mål 
avseende större mängder narkotika. Sammanfattningsvis har HD konstaterat 
att det gamla sättet, alltså det mekaniska användandet av tabeller, måste 
överges till förmån för omständigheter som exempelvis vilken roll den 
tilltalade har haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening, graden 
av delaktighet i hanteringen och, vid mer organiserad verksamhet, den 
ställning som den tilltalade har haft i organisationen och vilken insikt den 
tilltalade haft rörande narkotikahandelns organisation.97  

                                                
92 Ibid. s. 12 p. 22.  
93 Ibid. s. 12 p. 25.  
94 Ibid. s. 13 p. 26, 27, 28.  
95 Ibid. s. 14 p. 33.  
96 Ibid. s. 15.  
97 Borgeke (2013) s. 51 f.  
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3.4.2.2.6 En ny gradindelning 
Mefedrondomen med efterföljande rättsfall från HD gav upphov till en 
praxisbildning som fått genomslag i underrätternas rättstillämpning. Denna 
praxisbildning innefattade dels den mer nyanserade straffvärdebedömningen, 
dels frågan om vilken betydelse mängden narkotika ska ges vid 
straffmätningen.98 Det krävdes därför en lagstiftning som bättre 
harmoniserade med denna rättsutveckling. Därför föreslogs ett uppdelande av 
straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.99 
Regeringen ansåg inte att kvalifikationsgrunderna för de grova brotten skulle 
ändras, utan det var fallen på den övre delen av straffskalan som skulle fångas 
upp genom införandet av en ny gradindelning där kvalifikationsgrunderna är 
desamma som för grovt brott men i vilka omständigheterna är försvårande.100 
Det skulle inte bli tal om en allmän höjning av straffskalorna, utan 
straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling skulle 
vara fängelse i lägst två och högst sju år. För det nya brottet synnerligen grov 
narkotikasmuggling skulle straffskalorna gå från fängelse i lägst sex års och 
högst tio år.101   

3.4.3 Straffvärden för Tramadol  

3.4.3.1 Tramadol  
Tramadol är sedan 2012 ett narkotikaklassat preparat och det verksamma 
ämnet i olika smärtstillande och mycket beroendeframkallande läkemedel i 
tablettform. Tramadol gör att smärtsignalerna i kroppen dämpas, och när 
preparatet bryts ner får det en morfinliknande effekt.102  
 
Tramadol blev godkänt som läkemedel 1995, och klassades fullt ut som 
narkotika 2012. I slutet av 2017 släppte läkemedelsverket en rapport efter att 
Tramadol utmärkt sig i Tullens beslagsstatistik. Under perioden januari – 
september beslagtogs ca en miljon tabletter, vilket utgjorde en fördubbling 
mot samma period året innan. Samtidigt noterades det att allt färre patienter 
får Tramadol föreskrivet. Den illegala handeln med tabletterna över internet 
förklarades vara en bidragande faktor till ökningen. I samma rapport uttalades 
att antalet rapporterade överdoseringar och missbruk ökat.103 
 

                                                
98 Prop. 2015/16:111 s. 19.  
99 Ibid. s. 26.  
100 Ibid. s. 25 ff.  
101 Ibid. s. 32.  
102 1177.se, Tramadol.  
103 Läkemedelsverket, Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av Tramadol. 
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Trots att förekomsten av Tramadol ökat under senare år, speciellt bland 
unga,104 var rättsläget relativt oklart under lång tid gällande straffvärdena för 
Tramadol. I doktrin fanns inga uttalanden, och HD har ännu inte uttalat sig 
om hur Tramadol ska bedömas straffvärdemässigt. Det var först genom att 
Tramadol fick en egen straffvärdetabell som det går att påstå att det bildats en 
mer enhetlig straffvärdebedömning för substansen. Tidigare fick vägledning 
i frågan hämtas från avgöranden från tings- och hovrätterna. 
 

3.4.3.2 Gräns för grovt brott och synnerligen grovt brott 
Det saknas avgöranden från HD som klargör när narkotikabrott och/eller 
narkotikasmuggling avseende Tramadol ska anses vara grovt. Enligt praxis 
från hovrätten105 har det uttalats att gräns för grovt smugglingsbrott går vid 2 
kg verksam substans Tramadol, motsvarande 10 000 missbruksdoser. Samma 
antal missbruksdoser gäller för Cannabis.106 
 
Det finns inga avgöranden som gör en gränsdragning mellan grovt brott och 
synnerligen grovt brott.  
 

3.4.3.3 Farlighetsgrad 
Likaså farligheten för Tramadol har utvecklats i praxis från hovrätterna.  
 
I ett flertal avgöranden har det uttalats att straffvärdet för Tramadol kan 
likställas med Cannabis i farlighetsgrad, och därmed kan straffvärdet 
beräknas med utgångpunkt i straffvärdena för Cannabis. Dock ska det 
tilläggas att en missbruksdos Cannabis är 0,5 g verksam substans. En 
missbruksdos Tramadol har i domstol uppskattas med viss försiktighet till 200 
mg verksam substans.107 
 
Dock förtydligade Ångermanlands tingsrätt, vars dom senare fastställdes i sin 
helhet av hovrätten, att den jämförelse mellan Cannabis och Tramadol som 
gjorts i praxis är mellan olika missbruksdoser, inte mellan den faktiska vikten 
Cannabis och den faktiska vikten verksam substans Tramadol. Även om 
straffvärdet för Tramadol ska beräknades med utgångspunkt i de straffvärden 
som finns för Cannabis kan inte de tabellvärden som normalt används som 
utgångspunkt användas utan att först omräknas i missbruksdoser.108 
 

                                                
104 Malmodin, SVT, Nytt drogmönster bland unga – Tramadol ökar. 
105 RH 2015:41 s. 1 
106 RH 2016:24 s. 3 
107 Svea hovrätt B-10124–17 s.3, RH 2016:24 s.2 
108 Ångermanland tingsrätt B 369–16 s. 7  
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I många domar var tillvägagångssättet för beräkningen av straffvärdet länge 
just på detta vis, att en omräkning skedde till antalet missbruksdoser Cannabis 
och sedan utifrån tabeller avseende mängd och art fastställs ett fängelsestraff 
som sedan kan variera i både längre och kortare beroende på andra 
omständigheter i det enskilda fallet i både försvårande och förmildrande 
riktningar.109  
 
Dock publicerades ett avgörande från hovrätten under 2018 som kraftigt 
avvek från den praxisbildning som dittills funnits för Tramadol. Fallet avsåg 
införsel av totalt 20 kg Tramadol (86 541 st. tabletter á 225 mg) till Sverige. 
I tingsrättens dom, som utan ändringar fastställdes av hovrätten, anfördes 
följande:  

”För att skapa enhetlighet i dömandet i mål om 
narkotikabrott och narkotikasmuggling har vissa 
riktlinjer tagits fram till stöd för domstolarna. 
Riktlinjerna baseras på sort och mängd narkotika. Nu 
aktuell mängd Tramadol ligger nära 20 kg, och 20 
kg motsvarar enligt riktlinjerna 5 års fängelse. Det 
finns inte några försvårande eller förmildrande 
omständigheter som föranleder tingsrätten att välja 
ett annat straff.”110 

Denna dom med tillhörande uttalande kan emellertid vara ett resultat av att 
Tramadol från och med 2018 fick en egen tabell, varför den kom att kraftigt 
avvika från dittillsvarande praxis.111 

3.4.4 Fentanyldomen  

3.4.4.1 Fentanyl  
Fentanyl är en syntetisk opiod som beskrivs som mellan 50–100 gånger mer 
potent än morfin112 och 30–50 gånger mer potent än heroin.113 Substansen 
används som läkemedel och har en stark smärtlindrande effekt, och används 
därför inom sjukvården för behandling av svår smärta.114 Som 
missbruksmedel används fentanyl i ångestdämpande syfte och för att dämpa 
abstinenssymptom. De farmakologiska effekterna är i stort sett desamma som 

                                                
109 Jfr. RH 2015:41; RH 2016:24; Svea Hovrätt, dom B-10124–17; Svea Hovrätt, dom 
B153-17.  
110 Attunda tingsrätt dom B 10625–17 s. 5; Svea Hovrätt B1225-18.  
111 Borgeke (2018) s. 1645.  
112 National Institute on Drug Abuse, Fentanyl 
113 Södertörns tingsrätt, dom B 13806–16 s. 35.  
114 Södertörns tingsrätt dom B 13806–16 s. 35; Fass, Fentanyl ratiopharm; Fass, Fentanyl 
Actavis 
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av heroin, med bieffekter som beskrivs som långsammare andning, sjunkande 
blodtryck, sjunkande andning och lägre kroppstemperatur.115 Den finns olika 
kemiska varianter av fentanyl, så kallade fentanylanaloger, varav vissa är 
narkotikaklassade, andra inte. Många fentanylanaloger är betydligt mer 
potenta än både heroin och morfin, även om potensen mellan olika analoger 
varierar.116  
 
Rättsmedicinalverket uppmärksammade en kraftig uppgång av antalet 
dödsfall orsakade av fentanylanaloger under 2017. Robert Kronstrand, 
adjungerad professor vid RMV, förklarar att fentanylanaloger är väldigt 
potenta och svårdoserade ämnen, i vissa fall kan så lite som två mikrogram 
leda till förgiftning och dödsfall.117 Antalet dödsfall orsakade av 
fentanylanaloger minskade kraftigt under 2018,118 och förevarande dom mot 
AMS och FMS förklaras av både Robert Kronstrand och Stewe Alm, 
strategisk analytiker vid underrättelseenheten på polisens operativa avdelning 
(NOA), kunna vara en av anledningarna till minskningen.119  
 

3.4.4.2 Allmänt om brottet vållande till annans död 
Vållande till annans död regleras i brottsbalken och är ett så kallat 
oaktsamhetsbrott. Det innebär att straffansvar kan utdömas för den som av 
oaktsamhet orsakar annans död. Brottet kan även rubriceras som grovt.120 

I förarbetena till paragrafen har det uttalats att ansvar för vållande till annans 
död förutsätter att gärningsmannen orsakat den dödliga utgången och att det 
skett genom oaktsamhet. Det krävs vidare att oaktsamheten varit relevant i 
förhållande till den inträffade effekten, med vilket ska förstås döden. Det 
betonades även att det kan förekomma fall där gärningsmannen visserligen 
varit oaktsam i något avseende men där samband mellan oaktsamheten och 
dödsfallet inte föreligger, och att gärningsmannen i sådant fall inte ska dömas 
för vållande till annans död. I rekvisitet oaktsamhet ligger att gärningsmannen 
måste haft anledning att vid sitt handlingssätt ta risken för den dödliga 
utgången i beräkning, i annat fall är det inte fråga om straffbar oaktsamhet.121  

Det har vidare uttalats i förarbetena att vållande till annans död generellt sett 
är mindre allvarligt än våldsbrotten mord och dråp trots att de innebär samma 

                                                
115 Södertörns tingsrätt dom B 13806–16 s. 35; RMV, Fentanylanaloger är svårdoserade 
och potenta  
116 Södertörns tingsrätt dom B 13806–16 s. 35.  
117 RMV, Fentanylanaloger är svårdoserade och potenta.  
118 RMV, Nätdroger. 
119 Gelin, SVT, Färre dödsfall med nätdroger – dom mot bröder kan ha betydelse; DN, 
dramatisk minskning av fentanyldödsfall.  
120 3 kap. 7 § BrB.  
121 Prop. 1993/94:44 s. 44 f.  
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effekter. Ett vållandebrott kan också innefattat ett medvetet risktagande eller 
en försummelse av allvarlig art eller annars ha varit särskilt klandervärt. I 
sådant fall ska brottet i regel anses som grovt. Som exempel illustreras 
situationen där någon utövar dödligt våld mot annan men saknat uppsåt till 
hens död, eller när en nykter bilförare gjort sig skyldig till ett så utpräglat 
risktagande att hen kan anses ha varit i det närmaste helt likgiltig för 
konsekvenserna utan att uppsåt förelegat. Ytterligare ett exempel är att någon 
siktat på annan med ett livsfarligt vapen och vapnet råkat gå av. De grova 
vållandebrotten utmärks sammanfattningsvis av att någon tar en påtaglig risk 
i förhållande till andra människors liv och hälsa.122  

Det råder stor spridning i vilka gärningar som i praxis utgjort vållande till 
annans död, och fall med liknande omständigheter som i förevarande dom 
saknas i stort sett helt. Dock har det i ett avgörande för 1933 förelegat 
liknande omständigheter som i Fentanyldomen, men på grund av avgörandets 
ålder kan praxisvärdet diskuteras med hänvisning till både lagstiftningens och 
samhällets utveckling sedan 1933. I avgörandet hade H.V.A. i sin affär i 
Umeå sålt en påse bekämpningsmedel för ogräs till S.R.S., ett ämne som 
enligt dåtidens giftstadga utgjorde ett giftigt ämne och därmed krävde 
tillstånd för försäljning, vilket H.V.A. inte innehade vid tidpunkten för 
försäljningen till S.R.S. Påsen med bekämpningsmedel hade efter inköpet av 
S.R.S och dennes fru förväxlats med en, bland övriga vid samma tillfälle 
inköpta varor, påse innehållande finsalt. Båda påsarna saknade 
innehållsförteckningar. Genom att S.R.S ätit mat tillagad med 
bekämpningsmedlet istället för finsalt avled S.R.S. Frågan i målet var om 
H.V.A kunde hållas ansvarig för vållande till annans död. HD konstaterade 
att S.R.S inte förvissat sig om eller ens närmre undersökt innehållet i påsarna 
låtit påsarna komma till användning i makarnas hushåll. HD fann med 
anledning av detta att H.V.A inte kunde göras ansvarig för vållande till annans 
död, utan S.R.S hade avlidit på grund av eget vållande. H.V.A dömdes 
emellertid för brott mot giftstadgan genom försäljning av bekämpningsmedlet 
utan tillstånd.123  

HD har uttalat att det ska iakttas försiktighet vid tillämpning av 
oaktsamhetsrekvisitet i 3 kap. 7 §.124 

Det saknas en allmängällande nedre gräns för straffbar oaktsamhet.125 Asp 
med flera har i Kriminalrättens grunder strukturerat en modell för att kunna 
urskilja de straffbara orsakanden från de ostraffbara. De framhåller att det 
                                                
122 Prop. 2009/10:147 s. 24.  
123 NJA 1933 s. 210.  
124 NJA 1991 s. 163.  
125 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 135; Bexar, Brottsbalk (1962:700) 3 kap. 7 §, 
Karnov, 2019-03-21. 
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krävs en bedömning av om gärningen som sådan är oaktsam och av om de 
relevanta följderna har orsakats genom oaktsamheten. Asp med flera 
sammanfattar dessa två krav i begreppet gärningsculpa. Kravet på 
gärningsculpa prövas genom att två frågor besvaras: 

- Innefattar den kontrollerade gärning som gärningsmannen begår ett 
otillåtet risktagande? 

- Har gärningen orsakat följden på ett relevant sätt? 

Båda måste besvaras jakande för att kravet på gärningsculpa ska anses vara 
uppfyllt. För straffansvar krävs vidare att gärningsmannen varit personligt 
oaktsam.126  
 
Enligt Asp med flera föreligger en kontrollerad gärning om gärningspersonen 
haft möjlighet att avsluta eller hejda det kausala skeendet som handlingen 
innebär. Om gärningspersonens kontrollerade gärning omfattat hela 
händelseförloppet fram till fullbordad gärning föreligger så kallat kontrollerat 
orsakande. Vid kontrollerat orsakande anser Asp med flera att gärningsculpa 
automatiskt föreligger oberoende av övriga omständigheter. Om personens 
kontrollerade gärning endast omfattat en del av händelseförloppet fram till 
fullbordad gärning, medan kontrollen över resterande del fram till fullbordat 
brott gått förlorad föreligger så kallat okontrollerat orsakande. I fallet för 
okontrollerat orsakande förutsätter gärningsculpa även att ett otillåtet 
risktagande orsakat den okontrollerade följden på ett relevant sätt.127   
 
Kravet på ett otillåtet risktagande innebär att gärningspersonen ska ha tagit en 
viss risk, trots att det funnits goda skäl att avstå.128 Hur beaktansvärd en viss 
risk ska anses vara görs utifrån gärningspersonens position med hänsyn till 
dennes förutsättningar utifrån hur världen såg ut vid tidpunkten av gärningen. 
Således ska inte kunskap som är tillgänglig och känd för domstolen i 
efterhand ligga till grund för denna bedömning.129 Domstolen kan till sin hjälp 
för bedömningen använda sig av aktsamhetsstandarder, om sådana är 
tillämpliga på den verksamhet som gärningspersonen bedrev, exempelvis 
arbetsföreskrifter. Om sådana saknas försöker domstolen ofta fastställa vilken 
bedömning en normalt aktsam person hade gjort.130 
 
För att bedöma om den otillåtna risken orsakat den okontrollerade följden på 
ett relevant sätt ska, med utgångspunkt i den kontrollerade gärningen, 

                                                
126 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s 134 ff.  
127 Ibid. s. 142 ff.  
128 Ibid. s. 139 f; s. 147.  
129 Ibid. s. 149.  
130 Ibid. s. 155 ff.  
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undersökas vilka sannolika efterkommande händelseförlopp som medför att 
gärningen kan anses innefatta ett otillåtet risktagande. Därefter bedöms, om 
en oönskad effekt inträffat, huruvida det händelseförlopp som ledde fram till 
följden i fråga tillhör något av de händelseförlopp som tidigare identifierats 
som sannolikt. Om bedömningen blir att så är fallet anses följden ha orsakats 
av risktagandet på ett relevant sätt. 131 
 
Kravet på personlig oaktsamhet tar sikte på en bedömning av vilken insikt 
gärningspersonen hade om sitt handlande.132  
 

3.4.4.3 Omständigheterna i målet  
Två bröder, AMS och FMS, åtalades för bland annat grovt vållande till annans 
död 2016. Bakgrunden till åtalet var att bröderna tillsammans arbetat i ett 
bolag kallat GDD Internethandel i Norden AB. Det uttalade ändamålet med 
verksamheten var att driva handel över internet med det senaste inom kläder 
och accessoarer, hälsoprodukter, kosttillskott, hobbyelektronik och 
barnleksaker och därmed förenlig verksamhet. I praktiken utgjordes 
verksamheten av försäljning av olika kemiska substanser över internet genom 
bolagets hemsida RC24.se.133  
 
En av de kemiska substanser som såldes via RC24.se var två olika 
fentanylanaloger. Åklagarna gjorde gällande att AMS och FMS genom 
försäljning av dessa fentanylanaloger i nässpraysflaskor avsedda att intas 
nasalt vållat åtta personers död.134 
 

3.4.4.4 Tingsrätten 
Tingsrätten inledde med att konstatera vad som var ostridigt och utrett genom 
den i målet av åklagaren framlagda bevisningen. Här konstaterades att genom 
bolagets hemsida, RC24.se, framgick det av köpevillkoren att alla produkter 
som salufördes via hemsidan var avsedda att användas för forskningsändamål 
och inte mänsklig konsumtion, samt att bolaget avsade sig ansvaret för 
eventuella skador till följd av bruk av produkterna.  
 
Vidare ansågs det utrett att de kemiska preparaten sålts nästan uteslutande till 
privatpersoner. Köparna erhöll substanserna genom leverans till brevlådan 
eller genom postförskott. Bolaget hade över 5 000 registrerade kunder och 
ungefär lika många oregistrerade kunder.135  

                                                
131 Ibid. s. 164 f.  
132 Ibid. s. 319 ff.  
133 Södertörns tingsrätt dom B 13806–16 s. 20 f.  
134 Ibid. s. 35 f.   
135 Ibid. s. 41 f.  
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Det ansågs också utrett att Fentanyl är ett potent och beroendeframkallande 
läkemedel som används som smärtlindring i sjukvården.   
 
Utrett var också att fentanylanaloger var ett samlingsnamn för olika varianter 
av fentanyl, och att fentanyl kan varieras genom mindre förändringar av den 
kemiska sammansättningen med bibehållen effekt.  
 
Det ansågs ytterligare utrett att bolaget sålt akrylfentanyl och 
tetrahydrofuranfentyl, två fentanylanaloger som narkotikaklassats efter de 
åtalade gärningarna, via RC24.se. Bolaget köpte in fentanylanalogerna i 
pulverform och blandade sedan ut i destillerat vatten för att sedan fördelas i 
nässpraysflaskor. Bolaget varken varnade eller informerade om farligheten 
hos substanserna. Med flaskornas emballage följde en etikett som angav 
ämnet, dess mängd och koncentration och att substansen inte var avsett för 
mänsklig konsumtion.  
 
Det ansågs vidare utrett att bolaget sålt akrylfentanyl till sex av de avlidna 
och tetrahydrofuranfentyl till två av de avlidna under den aktuella perioden.  
 
Slutligen konstaterades det utrett att dödsorsaken till de åtta avlidna i samtliga 
fall var förgiftning av antingen akrylfentanyl eller tetrahydrofuranfentyl.136 
 
Tingsrätten gick sedan in på att utreda frågor som parterna inte var överens 
om. Den första frågan som utreddes var om bolaget sålt fentanylanalogerna 
för forskningsändamål. Tingsrätten ansåg med hänvisning till bland annat att 
endast substanser med ruseffekt sålts till privatpersoner som 
missbrukspreparat samt annan teknisk bevisning att kunde tingsrätten 
konstatera att det ansågs uppenbart att substanserna sålts för att intas som 
missbrukspreparat till privatpersoner, och att både AMS och FMS vetat om 
detta.137 
 
Nästa fråga som tingsrätten hade att ta ställning till var om det var visat att de 
avlidna dött av intag av fentanylanaloger som de köpt av bolaget. Som 
bevisning hade de avlidnas bankkonton, IT-forensisk undersökning av 
mobiltelefoner och datorer samt uppgifter från Postnord om utlämning av 
postförsändelser åberopats. Genom bland annat swishbetalningar, 
postförskottsbetalningar och webbhistorik kunde tingsrätten konstatera att de 
avlidna köpt varor från bolaget, hämtat ut dessa och sedan inom loppet av 
någon eller några dagar avlidit till följd av förgiftning av akrylfentanyl eller 

                                                
136 Ibid. s. 41 ff.  
137 Ibid. s. 45.  
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tetrahydrofuranfentyl. Hos samtliga avlidna utom en hade en vit nässpray 
innehållande preparaten påträffats. Genom sakkunnigutlåtande ansåg 
tingsrätten det bevisat att det endast fanns enstaka konkurrenter till bolaget 
som sålde liknande preparat, och att ingenting tyder på att de avlidna köpt 
fentanylanalogerna från någon annan leverantör än bolaget. På grund av det 
anförda ansåg tingsrätten det bevisat att de dött på grund av intag och 
förgiftning av de fentanylanaloger de köpt från bolaget.138   
 
Den sista, och mest omfattande, frågan tingsrätten hade att ta ställning till var 
om AMS och FMS genom försäljningen av fentanylanalogerna vållat de 
avlidnas död. För att orsakssambandet mellan bolagets försäljning till de 
avlidna och dödsfallen kom tingsrätten att tillämpa Asp med fleras metod för 
gärningsculpa139 och delade upp sin utredning i följande delfrågor: 
 

- Har AMS och FMS utfört en kontrollerad handling?  
- Har handlingen innefattat ett otillåtet risktagande?  
- Har oaktsamheten orsakat följderna på ett relevant sätt? 
- Har AMS och FMS varit personligt oaktsamma?  

 
Under den första delfrågan, konstaterade tingsrätten att det inte rådde någon 
tvekan om att AMS och FMS genom sin faktiska verksamhet i bolaget 
vidtagit en kontrollerad gärning. Den kontrollerade gärningen bestod enligt 
tingsrätten i försäljningen av fentanylanaloger i nässpraysform över internet 
till de nu avlidna personerna.140  
 
Under den andra delfrågan förde tingsrätten ett längre resonemang. 
Tingsrätten konstaterade att det rört sig om potenta, giftiga och svårdoserade 
substanser som bearbetats av både AMS och FMS och förts över till 
nässpraysflaskor. AMS vidgick att substansen var svårdoserad. Vidare hade 
teknisk bevisning visat att koncentrationen i beslagtagna flaskor inte stämde 
överens om vad som angetts vid försäljningen. Substanserna hade vidare sålts 
till en okänd krets för att intas som missbrukspreparat. Nässprayflaskornas 
funktion gjorde vidare att doseringen kunde variera mellan olika 
användningar. Med anledning av det anförda ansåg tingsrätten att det fanns 
en risk för en oönskad effekt (döden) skulle inträda vid användning.  
 
Tingsrätten tillade också att det tveklöst rörde sig om en riskfylld verksamhet 
som krävde speciell kompetens och därmed skulle kravet på aktsamhet anses 
vara högre än i andra situationer. Verksamheten var inte samhällsnyttig eller 
önskvärd utan gick ut på att förse människor med missbrukspreparat. Härvid 
                                                
138 Ibid. s. 46 ff.  
139 Ibid. s. 48 f.; Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s 134 ff.  
140 Ibid. s. 51.  
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ansåg tingsrätten att eftersom verksamheten sålt missbrukspreparat skulle 
AMS och FMS haft anledning att anta att köparna haft nedsatt impulskontroll 
och nedsatt förmåga att agera rationellt i förhållande till sin egen hälsa jämfört 
med många andra. Mot bakgrund av detta framstod risken, enligt tingsrätten, 
som större att någon eller några av köparna skulle dö genom intag av 
substansen som större.  
 
Tingsrätten betonade dock att AMS och FMS underlåtenhet att vidta 
säkerhetsåtgärder, som exempelvis att förse flaskorna med varningar om 
preparatets farlighet, i och för sig gjorde handlingarna mer klandervärd, men 
eftersom det rörde sig om en riskfylld och samhällsonyttig verksamhet var 
det inte underlåtenheten i sig att vidta skyddsåtgärder som utgjorde det 
otillåtna risktagandet.  
 
Sammanfattningsvis ansåg tingsrätten att den kontrollerade handlingen 
inneburit en risk för en oönskad effekt och att det fanns goda skäl att avstå 
från handlandet. På grund av detta skulle handlingen anses vara ett otillåtet 
risktagande, alltså en oaktsam handling som en normalt aktsam person skulle 
avstå från.141  
 
I den tredje delfrågan konstaterade tingsrätten att den risk (död genom intag) 
som gjorde risktagandet otillåtet är den som har förverkligats. Således var det 
enligt tingsrätten förutsägbart att någon i gärningspersonernas situation att 
just den här risken skulle realiseras, vilket var ett relevant skäl att avstå från 
handlandet.  
 
Tingsrätten gick vidare och konstaterade att orsakssamband skulle saknas om 
någon eller samtliga av de avlidna tagit sitt eget liv genom intaget. Utifrån de 
anhörigas uppgifter stod det klart att några av de avlidna tidigare försökt ta 
sina liv, att samtliga mått psykiskt dåligt och lidit av ångest samt att vissa av 
dem använt fentanylanaloger tidigare och haft kunskap om eller blivit varnade 
för substansernas farlighet.  Det saknades emellertid utredning om vilken 
insikt de avlidna verkligen hade vad gäller farligheten i preparaten eller om 
hur dosering, koncentration och sprayflaskornas funktion påverkade risken. I 
samtliga fall utom ett hade rättsmedicinska utredningar visat att döden 
inträffat oavsiktligt, genom olyckshändelse eller liknande. I det enda fallet 
kunde det inte fastslås genom den rättsmedicinska utredningen om döden 
inträffat genom olyckshändelse eller avsiktligt. Härvid konstaterade 
tingsrätten, utifrån vad de anhöriga berättat om personens agerande vid 

                                                
141 Ibid. s. 52 f.  
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tidigare självmordsförsök, att deras uppgifter talade starkt emot att personen 
skulle tagit sitt liv.142  
 
I den sista delfrågan konstaterade tingsrätten att AMS hade viss utbildning i 
kemi och grundläggande intresse för kemiska preparat. AMS hade också 
startat bolagets verksamhet och varit den som bestämt utbudet. Eftersom det 
inte rådde tvivel om att det var missbrukssubstanser som såldes på 
verksamhetens hemsida ansåg tingsrätten att AMS måste varit medveten om 
det.  
 
Sammanfattningsvis fann tingsrätten med hänvisning till teknisk bevisning, 
AMS egna uppgifter och internethistorik det styrkt att AMS haft insikt om 
fentanylanalogernas farlighet och den risk för död som fanns vid intag av 
dessa. Eftersom han till trots valde att sälja substanserna ansåg tingsrätten att 
han visat sig likgiltig inför risken för att effekten skulle inträffa, varför han 
agerade medvetet oaktsamt.143  
 
Tingsrätten fann det vidare, med huvudsaklig hänvisning till förhör med FMS 
samt teknisk bevisning i form av tömning av dennes mobil styrkt att även 
FMS haft insikt om fentanylanalogernas farlighet och den risk för död som 
fanns vid intag av dessa. Eftersom han ändå valt att sälja substanserna på det 
sätt som gjorts, ansåg tingsrätten att han visat sig likgiltig inför att effekten 
skulle inträffa. Således fann domstolen att även FMS agerat medvetet 
oaktsamt.144  
 
Sammanfattningsvis fann tingsrätten det bevisat att AMS och FMS genom 
medveten oaktsamhet vållat de åtta avlidnas död. Brotten ansågs med 
hänvisning till att gärningarna utfördes inom ett område som är särskilt 
riskfyllt och varje gärning innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt 
slag vara grova.145  
 

3.4.4.5 Hovrätten  
Tingsrättens dom överklagades till hovrätten. Hovrätten anslöt sig till den 
bedömning tingsrätten gjort avseende vad som ansågs ostridigt och utrett i 
fråga om försäljningarna av fentanylanalogerna, preparatets farlighet och 
dödsorsakerna avseende de avlidna. Således konstaterade hovrätten att det var 
uppenbart att substanserna sålts för att intas som missbrukspreparat av 
privatpersoner och att de tilltalade vetat om detta. Vidare instämde hovrätten 

                                                
142 Ibid. s. 53 ff.  
143 Ibid. s. 55 ff.  
144 Ibid. s. 58 f.  
145 Ibid. s. 59.  
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i att det ansågs bevisa att samtliga avlidna dött av förgiftning till följd av 
fentanylanaloger som sålts av bolaget.  
 
Hovrätten instämde i alla delar i bedömningarna som tingsrätten gjorde i fråga 
om handlingarna utgjort straffbart vållande, samt de slutsatsen att de tilltalade 
genom sin försäljning utfört en kontrollerad handling, att handlingen 
innefattat ett otillåtet risktagande och att detta orsakat dödsfallen på ett 
relevant sätt.  
 
I hovrätten uppehöll försvaret sig särskilt vid betydelsen av de avlidnas eget 
agerande och egna risktagande i samband med intaget av substanserna. 
Hovrätten ansåg att även om de avlidna i olika grad varit vårdslösa med sin 
hälsa saknades indikationer på att den eftersträvade effekten av att inta den 
aktuella substansen i något av fallen har varit att dö. Hovrätten konstaterade 
vidare att även om de avlidna intagit substanserna frivilligt saknas 
förutsättningar för att det skulle kunna vara fråga om något ansvarsbefriande 
samtycke till den dödliga utgången.  
 
Försvaret gjorde även gällande att de tilltalades ansvar skulle begränsas eller 
befrias genom så kallat medvållande från de avlidna. Hovrätten konstaterade 
kort att det saknades en motsvarighet till skadeståndsrättens 
jämkningsmöjlighet genom medvållande, varför någon begränsning eller 
befrielse av ansvar inte kunde aktualiseras för de tilltalade. 
 
Således kom AMS och FMS att fällas till ansvar även i hovrätten, som 
därutöver skärpte straffen för de båda.146 

                                                
146 Svea hovrätts dom B 5721–18 s. 15 ff.  
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4 Straffsystemet inifrån: Den 
straffrättsliga kontrollen av 
narkotika  

4.1 Inledning 

För att förstå hur den straffrättsliga kontrollen av nätdroger sker idag är det 
av vikt att förstå hur kontrollen av narkotika i sin helhet sker i Sverige idag, 
både på internationell-, EU-, och nationell nivå. I detta avsnitt kommer därför 
narkotikakontrollen på internationell- och EU- nivå beskrivas i korthet samt 
ett längre avsnitt om den nationella narkotikakontrollen för att skapa en 
förståelse för hur narkotikakontrollen sker inifrån straffsystemet.   
 
För att förstå hur och varför den svenska narkotikakontrollen på nationell nivå 
sker är det vidare av vikt att förstå ur vilket samhälle den är sprungen, och 
vilka drivkrafter som låg bakom lagstiftningen. Likaså är det viktigt att få en 
förståelse för lagstiftningens ändringar för att kunna tyda i vilken riktning 
lagstiftningen gått. Under avsnittet om narkotikakontrollen på nationell nivå 
kommer därför dels en historisk tillbakablick ske, dels en presentation av de 
lagändringar sedan narkotikastrafflagens införande som lett fram till dagens 
lagstiftning.  

4.2 Narkotikakontrollen på internationell nivå  

Per Ole Träskman har i korthet beskrivit den internationella 
narkotikastraffrättsliga utvecklingen, vilken kommer redogöras för i det 
följande. Den 23 januari 1912 undertecknades den första relevanta 
internationella narkotikakonventionen i, internationella opiumkonventionen, 
initierad av Internationella opiumkommissionen. Efter de två opiumkrigen 
mellan Storbritannien och Kina samt ökad narkotikahandel i världen hade ett 
behov av kontrollerad droghandel uppstått, och syftet med konventionen var 
att åstadkomma effektiv kontroll av narkotiska preparat.  
 
År 1925 presenterades den reviderade opiumkonventionen som ett resultat av 
Nationernas förbunds arbete. Denna kom att gälla fram till 1961 när den första 
narkotikakonventionen inom ramen för FN:s verksamhet presenterades.  
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1961 års konvention, ofta kallad The Single convention, reglerar all hantering 
av traditionella narkotiska preparat.147 Det centrala i konventionen är 
förpliktigandet för medlemsstater, inklusive Sverige, att införa lagstiftning 
om narkotika. Förpliktigandet ligger i att i enlighet med konventionen 
begränsa produktion, tillverkning, export, import, distribution av, handel 
med, användning och innehav av narkotika till uteslutande medicinska skäl 
och vetenskapliga ändamål. Syftet med konventionen är således att 
kontrollera att narkotikaverksamheten endast sker i legitimt, alltså medicinskt 
och vetenskapligt, syfte. Likaså innehåller konventionen bestämmelser om 
hur den illegala handeln med narkotika ska bekämpas, som till viss del består 
av kriminaliseringar. Det ställs inga krav på kriminalisering av eget bruk av 
narkotika.148  
 
Då 1961 års konvention endast fångar upp traditionella narkotiska preparat 
uppstod ett behov av bestämmelser som fångade upp nya narkotiska preparat 
och ämnen, framför allt sådana som framställs på teknisk väg, som föll 
utanför konventionen. Med anledning av detta utarbetades 
Psykotropkonventionen 1971, som behandlar kontroll av psykotropa ämnen 
såsom till exempel hallucinogener, centralstimulantia och sömnmedel. Precis 
som i 1961 års konvention ställs inga krav på kriminalisering av eget bruk av 
narkotika, och regleringen sker på motsvarande sätt som i 1961 års 
konvention. I Sverige görs ingen uppdelning mellan de olika narkotiska 
preparaten på så sätt som i 1961 års respektive 1971 års konventioner, utan 
beteckningen narkotika gäller samtliga preparat i de båda konventionerna.  
 
1988 undertecknades den tredje av FN:s narkotikakonventioner, 
Wienkonventionen mot narkotika. Syftet med konventionen är att, med grund 
i de två tidigare konventionerna, förstärka det internationella samarbetet och 
effektivisera insatserna mot den internationella narkotikabrottsligheten. Detta 
ska ske genom en mer långtgående strafflagstiftning på nationell nivå. Inte 
bara illegal framställning, försäljning och innehav av narkotika ska 
kriminaliseras, utan även förfaranden som innebär hjälp att dölja eller omsätta 
vinsterna från den illegala narkotikamarknaden. I konventionen finns även 
bestämmelser om vissa kemiska ämnen som i och för sig har en omfattande 
legal användning, men som samtidigt ofta ingår som beståndsdelar vid 
framställning av narkotika. För dessa ämnen föreskriver konventionen ett 
kontrollsystem liknande dem i 1961 respektive 1971 års konventioner.149 
 

                                                
147 Olsson (2011), s. 44 ff;  
148 Ibid. s. 46 f. 
149 Ibid. s. 48 f.  
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4.3 Narkotikakontrollen på EU-nivå 

Även på EU-nivå har narkotikan kommit att regleras, framför allt genom 
Europeiska unionens rambeslut 2004/757/RIF angående narkotikahandel, 
som sedan 2017 även definierar NPS som narkotika.150 Rambeslutet har av 
Träskman beskrivits vara den viktigaste rättsliga författningen på narkotikans 
område inom EU, och förutsätter att bland annat framställning, tillverkning, 
beredning, erbjudande, utbjudande till försäljning, distribution, överlåtelse av 
alla slag samt odling av cannabisplantor och opiumvallmo kriminaliseras. 
Tillverkning, transport eller distribution av prekursorer, alltså ämnen som 
används för att framställa ett annat ämne, ska kriminaliseras i sådana fall då 
den som ägnar sig åt detta är medveten om att prekursorerna ska användas i 
eller för olaglig framställning.  
 
I rambeslutet lämnas utrymme för varje medlemsstat att själv bestämma 
huruvida egen konsumtion av narkotika ska vara kriminaliserat. Ytterligare 
en begränsning i rambeslutet gäller uppsåtsfrågan, och det förutsätts att 
kriminalisering endast sker då handlingen begås uppsåtligen eller 
orättmätigt.151  
 

4.4 Narkotikakontrollen på nationell nivå  

4.4.1 Narkotikastrafflagen (1968:64) 

4.4.1.1 Narkotikastrafflagens bakgrund 
Sverige hade under 1900-talets början gått från att vara det som Sven E. O. 
Hort beskriver som Europas fattighus till ett industrialiserat samhälle och en 
välfärdsstat där tankar som full sysselsättning och social trygghet präglade 
politiken. Den svenska välfärdsstaten beskrivs av Hort som ett kontrakt som 
bygger på rättigheter och skyldigheter, där ingen arbetsduglig i onödan skulle 
leva på sociala bidrag.152 Lennart Johansson har beskrivit att det under denna 
period fanns en klar och tydlig koppling mellan en skötsamhetskultur och det 
moderna samhällsprojektet som välfärdsstaten innebar.153  
 
För att förstå hur narkotikafrågan kom att bemötas i Sverige är det av vikt att 
förstå den svenska alkoholpolitiken och nykterhetsrörelsens roll i samhället, 

                                                
150 Rådets rambeslut 2004/757/RIF om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder 
för olaglig narkotikahandel; Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2103 av den 15 
november 2017. 
151 Olsson (2011) s. 49 f.  
152 Hort (2003) s. 328 f.  
153 Johansson (2008) s. 346. 
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och dess inverkan på narkotikafrågan. Johansson har beskrivit den svenska 
dryckeskulturen som supig och hedonistisk, präglad av en lång historia av 
brännvinsmissbruk.154 Statsmakten inträdde för att tygla denna kultur, och 
lösningen blev ett restriktivt alkoholpolitiskt system med starkt begränsad och 
statligt kontrollerad försäljning och produktion av alkohol från 1920-talet och 
framåt.155 Nykterhetsrörelserna hade i sin tur en viktig roll i detta system, och 
hade ett starkt fäste i Sverige från slutet av 1800-talet.156 Peter Norberg 
beskriver de svenska nykterhetsrörelserna som sekulariserade, men 
genomsyrade av en luthersk-puritansk moral. Skötsamhet, strävsamhet, flit, 
nykterhet och ordentlighet beskrivs av Norberg som ledord för 
nykterhetsrörelsernas arbete.157 Många nykterhetsmän vid denna tid såg 
alkoholen som det sociala samhällsproblemet och nykterheten som en lösning 
av den sociala frågan. Dock var nykterhetsintresset på många ställen inte 
socialt präglat. Målet var att rädda personer, som var eller förväntades bli 
drinkare, från moraliskt förfall snarare än att skapa högre levnadsstandard och 
bättre samhällsförhållanden.158 Johansson beskriver hur det under de första 
decennierna av 1900-talet skedde en medikalisering och förvetenskapligande 
av den sociala frågan om alkoholen, vilket bidrog till att det utvecklades en 
socialpolitik där några utvalda experter menade sig besitta särskild kunskap 
för att lägga andra människors liv till rätta. Johansson framhäver särskilt att 
synen på alkoholister som så kallade asociala individer kan infogas i denna 
moraliska diskurs.159  
 
Narkotikafrågan blev först på 1960-talet föremål för den politiska debatten på 
allvar i Sverige, eftersom det då stod klart att ett nytt och skrämmande 
samhällsproblem var på frammarsch: Narkotikamissbruket.160 Frågan hade 
under några år varit föremål för ökad medial uppmärksamhet,161 som 
tillsammans med polismyndighetens omorganisation och 
frivilligorganisationernas, bland annat just nykterhetsrörelsens, ökade 
ställning och inflytande av Börje Olsson lyfts fram som de främsta 
förklaringarna till varför det just under 1960-talet blev en politisk 
angelägenhet med narkotikafrågan.162  
 
Nationernas förbund ställde också krav på Sverige att presentera en 
narkotikastrafflagstiftning i enlighet med 1961 års konvention, vilket 

                                                
154 Ibid. s. 15. 
155 Ibid. s. 345.  
156 Tingsten (1967) s. 295 ff. 
157 Norberg (2003) s. 330 f.  
158 Tingsten (1967) s. 295 ff.  
159 Johansson (2008) s. 347.  
160 Olsson (2011) s. 22. 
161 Ibid. s. 22.  
162 Ibid. s. 15 ff. 
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sannolikt också bidragit till att narkotikafrågan kom att bli en politisk 
angelägenhet.163 
 
1965 startades en försöksverksamhet där ett antal läkare gavs tillstånd att 
skriva ut narkotika till storkonsumenter. Fördelarna skulle vara att dessa 
storkonsumenter inte skulle behöva begå brott för att försörja sitt missbruk, 
skulle få kontakt med medicinsk personal och förbättra deras hälsa.  
 
Staten tillsatte den så kallade Narkomanvårdskommittén 1966 som bland 
annat skulle utvärdera försöksverksamheten. Slutsatserna av 
försöksverksamheten var att kriminaliteten inte alls minskat bland 
försökspersonerna, utan tvärtom gick brottsligheten upp något per 
försöksperson. Vidare riktades kritik mot doserna som skrivits ut av läkarna, 
och att dessa varit för stora. Resultatet hade då blivit att delar av doserna inte 
gått till försökspersonerna, utan läckt ut på svarta marknaden. På senare år 
har dock forskare ifrågasatt slutsatserna som drogs av 
försöksverksamheten.164  
 

4.4.1.2 Den moderna narkotikastrafflagen   
Narkomanvårdskommitténs arbete resulterade i ett socialdemokratiskt 
tiopunktsprogram. Detta tiopunktsprogram signalerade ”en offensiv bred 
front mot narkotikamissbruket” och ökade kontrollåtgärder, ökade 
förebyggande insatser, utbyggnad av vård- och behandlingsområdet samt en 
förbättrad samordning av samhällets insatser.165 Idéerna från 
tiopunktsprogrammet kom sedermera att ligga till grund för 
narkotikastrafflagen (1968:64), vanligen förkortad NSL.166 Den politiska 
inställningen var att narkotikamissbruket var tvunget att bekämpas,167 och 
huvudsyftena med lagen var att betona allvaret med narkotikamissbruket, och 
att detta var ett oönskat samhällsproblem som skulle komma att bekämpas 
hårt. Det andra huvudsyftet var att skilja på missbrukarna och på försäljarna, 
så att det skulle ske en straffrättslig kontroll av försäljarna, medan 
missbrukarna inte skulle träffas av lagen.168  
 
I den nya lagen kom dels straffen för narkotikabrott att skärpas, dels 
gradindelades narkotikabrottet i narkotikaförseelse, brott av normalgraden 
och grovt narkotikabrott. De straffbelagda gärningarna var tillverkning, 
saluhållning, överlåtelse och innehav. Brott av normalgraden hade en 

                                                
163 SOU 1967:25 s. 18.  
164 Goldberg (2005) s. 213 f.  
165 Olsson (2011) s. 15 ff.  
166 Goldberg (2005) s. 215.  
167 Prop. 1968:7 s. 62 ff.  
168 Prop. 1968:7 s. 62; Träskman (2003) s. 18.  
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straffskala från böter till två års fängelse.  För narkotikaförseelse ingick 
endast böter i straffskalan. För grovt narkotikabrott låg straffskalan mellan 
sex månader och fyra års fängelse. Vid bedömningen av om brottet skulle 
anses vara grovt skulle det särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en 
verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett 
särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig art.169 
Efter lagens införande 1968 har lagen reviderats ett antal gånger, samtliga i 
straffskräpande riktning.170  
 
Redan ett år efter lagens införande presenterades den första ändringen. 
Narkotikahandeln ansågs tillta och bli mer hänsynslös, och med hänvisning 
till detta ändrades straffmaximum för grovt narkotikabrott till sex års 
fängelse.171  
 
År 1972 skedde nästa ändring av straffmaximum för grovt narkotikabrott. 
Denna gång ändrades maxstraffet för grovt brott från sex år till 10 års 
fängelse, motiverat av att det fanns ett behov av att anpassa straffsatserna efter 
andra nordiska och västeuropeiska länder, samt att skärpa synen på de grövsta 
narkotikabrotten.172 
 
Nästa ändring presenterades 1981. Ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga för 
att komma till rätta med narkotikaproblemet. Att återigen höja 
straffmaximum ansågs inte nödvändigt.173 I motiven angavs att mängden 
narkotika oftast kom att ha en avgörande betydelse för bedömningen av om 
brottet var att anse som grovt eller ej, och att andra rekvisit inte tillmättes 
betydelse.174 I motiven föreslogs en ändring av straffminimum avseende grovt 
brott från ett till två års fängelse och ändring av straffmaximum från två år till 
tre års fängelse för brott av normalgraden, samt ett införande av ett 
hänsynslöshetsrekvisit i bedömningen av brottets grad. Ändringarna 
motiverades av att tydliggörande av det grova brottets straffvärde mot andra 
brott, och förhoppningen genom ändringen var att skapa en praxisbildning 
som innebar att samtliga omständigheter i målet, inte bara mängden 
narkotika, skulle ha betydelse för bedömningen.175 
 
Nästa ändring presenterades 1985 och medförde ändringar för 
narkotikabrukarna och de mildare gärningarna.176 Beteckningen av de ringa 

                                                
169 Prop. 1968:7 s. 106.  
170 Träskman (2012) s. 39 f.  
171 Prop. 1969:13 s. 7 ff.  
172 Prop. 1972:67 s. 26 ff.  
173 Prop. 1980/81:76 s. 201 f.  
174 Ibid. s. 204.  
175 Ibid. s. 211 ff.  
176 Prop. 1984/85:46 s. 1.  
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brotten ändrades, och för denna typ av gärning höjdes straffet till fängelse i 
högst sex månader. För brott av normalgraden höjdes också minimistraffet 
från böter till 14 dagars fängelse. Avsikten med ändringen var inte att 
åstadkomma en strängare straffmätning, utan att tydliggöra gränserna mellan 
ringa brott och brott av normalgraden.177 I fråga om varusmuggling av 
narkotika föreslogs en ändring av straffskalan för brott som är att anse som 
ringa och brott av normalgraden på motsvarande sätt som för 
narkotikabrott.178  

År 1984 kungjorde regeringen för första gången att Sverige skulle bli ett 
narkotikafritt samhälle. Som kommer visas längre fram i arbetet179 lever 
denna målsättning kvar och styrt utformningen av narkotikapolitiska åtgärder. 
Ett hinder för genomförandet av denna målsättning var att det egna bruket 
ännu var legaliserat. Tidigare försök att kriminalisera eget bruk 
misslyckats.180 1988 kom dock det egna bruket att kriminaliseras. 
Kriminaliseringen motiverades med ett symboliskt värde, genom en sådan 
kriminalisering visade samhället med fasthet och konsekvens att allt olovligt 
narkotikabruk skulle anses vara förkastligt.181 

Kritik hade riktats mot kriminaliseringen, främst gällande risken att 
missbrukare skulle undvika att underkasta sig vård genom att gärningen var 
straffbelagd. Med anledning av detta utformades straffskalan för eget bruk på 
så vis att de endast böter skulle kunna utgå. Vidare infördes en 
ansvarsfrihetsregel som innebar att den som underkastat sig vård eller 
behandling och därmed fått sitt missbruk avslöjat inte skulle kunna straffas.182  

Straffskalorna för eget bruk låg fasta fram till 1993 när nästa ändring i 
narkotikastrafflagen kom. I 1993 års reform så upphävdes de åtgärder som 
presenterats ovan som vidtagits för att undvika en situation där missbrukaren 
undvek att underkasta sig vård med risk för att bli straffad. Likaså upphävdes 
den ovan presenterade ansvarsfrihetsregeln. Straffskalan skulle vidare vara 
densamma för bruk som för ringa narkotikabrott, det vill säga att det genom 
1993 års ändringar blev möjligt att utdöma fängelsestraff för eget bruk.183 
 

                                                
177 Ibid. s. 13 ff.  
178 Ibid. s. 1.  
179 Se delavsnitt 5.3.1.  
180 Olsson (2011) s. 244 f.  
181 Prop. 1987/88:71 s. 16 ff.  
182 Ibid. s. 18 ff. 
183 Ibid. s. 18 ff.  
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Den senaste ändringen skedde år 2016 genom införandet av gradindelningen 
synnerligen grovt narkotikabrott.184 Drivkrafterna som föranledde denna 
ändring har avhandlats i tidigare i arbetet.185  
 
1968 års lag gäller med ändringar än idag och kriminaliserar överlåtelse av, 
framställning, förvärv, anskaffning, bearbetning, förpackning, transport, 
förvar eller annan befattning som ej är avsedd för eget bruk, utbjudning till 
försäljning, förvar, befordring av vederlag för, förmedling av kontakt mellan 
säljare och köpare, innehav, bruk eller annan befattning med och av 
narkotika.186  
 
Brottet är gradindelat i ringa brott,187 brott av normalgraden,188 grovt brott189 
och synnerligen grovt brott.190 Straffskalan löper mellan böter191 och 10 års 
fängelse.192 
 
Beträffande den svenska regleringen är det konstaterbart att Sverige väl 
uppfyller alla förpliktelser som finns inskrivna i både FN:s tre konventioner 
på narkotikans område och EU:s rambeslut. I två avseenden har Sverige till 
och med valt att gå längre än de internationella dokumenten anger. Sverige 
har en generell kriminalisering av eget bruk av narkotika, vilket inte krävts i 
de internationella dokumenten. Likaså förutsätts det inte i något av de 
internationella dokumenten att narkotikabrott av oaktsamhet ska vara 
kriminaliserat,193 men Sverige har valt att kriminalisera grov oaktsamhet 
genom brottet vårdslöshet med narkotika.194  

4.4.2 Lag (2000:1225) om straff för smuggling  

I konventionen från 1961 förpliktigade konventionen medlemsstaterna att 
kriminalisera både export och import av narkotika. Sverige hade 1960 fått en 
lag som kriminaliserade varusmuggling, lag (1960:418) om straff för 
varusmuggling, även förkortad VSL. I samband med införandet av 1968 års 
narkotikastrafflag utreddes även frågan om insmuggling av narkotika. 
Kommittén ansåg att problemet med insmuggling var utbrett,195 och således 

                                                
184 Prop. 2015/16:111.  
185 Se delavsnitt 3.4.2.2.6. 
186 1 § NSL.   
187 2 § NSL. 
188 1 § NSL.   
189 3 § 1 st. NSL.  
190 3 § 2 st. NSL.  
191 2 § NSL. 
192 3 § 2 st. NSL.  
193 Olsson (2011) s. 51 
194 3a § NSL.  
195 SOU 1967:41 s. 48.  
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föreslogs även ett införande i varusmugglingslagen om smuggling av preparat 
som klassats som narkotika enligt narkotikastrafflagen.196  
 
VSL kompletterades därefter med ett förbud om insmuggling av 
narkotikaklassade preparat.197 
 
1 januari 2001 ersattes VSL av lag (2000:1225) om straff för smuggling, även 
kallad smugglingslagen, ofta förkortad SL. Det hade växt fram ett behov av 
en enklare, tydligare och effektivare lagstiftning avseende smuggling som 
korrelerade med EU:s bestämmelser.198  
 
Lagen kriminaliserar smuggling genom in- och utförsel av varor försedda 
med särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel i olika former 
utan att anmäla varan till tullbehandling.199  
 
Narkotika är en sådan vara som anses omfattas av särskilt föreskrivet förbud 
mot eller villkor för införsel av. Lagen kriminaliserar därför 
narkotikasmuggling för sådan gärning som avses i 3 § och som gäller 
narkotika.200 Brottet är precis som narkotikabrott gradindelat i ringa brott,201 
brott av normalgraden,202 grovt brott203 och synnerligen grovt brott.204 
 

4.4.3 Lag (2011:111) om förstörande av vissa 
häslofarliga missbrukssubstanser 

En lag som kommit att få stor roll i den straffrättsliga kontrollen av 
missbrukspreparat, inklusive icke-narkotikaklassificerade sådana, är lag 
(2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, även 
kallad förstörandelagen.  
 
Lagen syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa 
hälsofarliga substanser.205 De substanser som kan komma att bli 
föremål för lagstiftningens kontrollområde är substanser som förklarats 
som narkotika av regeringen eller av en internationell 
överenskommelse som Sverige biträtt men där förklaringen inte trätt i 

                                                
196 Prop 1986:7 s. 110.  
197 1 § VSL.  
198 DS 1998:53 s. 13. 
199 3 § SL.  
200 6 § 1 st. SL.  
201 6 § 2 st. SL. 
202 6 § 1 st. SL.  
203 6 § 3 st. SL.  
204 6 § 4 st. SL.  
205 1 § Förstörandelagen. 
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kraft i Sverige eller som slutligen kan antas komma att av regeringen 
förklaras som narkotika av regeringen.206 
 
Om en substans på grund av omständigheter i det enskilda fallet kan antas 
vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och 
då kan komma att förorsaka skada eller dödsfall så får beslut om förstörande 
av substansen fattas.207 
 
I förarbetena till lagen angavs det att myndigheterna inte med säkerhet måste 
veta att substansen kommer att klassificeras som narkotika för att beslut om 
förstörande får fattas, utan det räcker med objektiva skäl för en sådan 
misstanke.208  
 
Skälen till lagens införande var ett behov att reglera de substanser som inte 
var klassificerade som narkotika men fortfarande var lika farliga. Enligt 
dåvarande huvudregel var sådana substanser som beslagtagits tvungna att 
återlämnas till ägaren efter beslaget hävts. Problemet med substanser som har 
egenskaper som narkotikaklassade substanser men som saknar sådan 
klassificering, framför allt designer drugs.209 
 
Lagrådet framförde särskild kritik mot införandet av bestämmelsen, då den 
föranleddes av skälet att den ordinarie klassificeringsprocessen tar allt för 
lång tid. Lagrådet ansåg istället att den processen skulle effektiviseras.210 

                                                
206 2 § Förstörandelagen.  
207 3 § Förstörandelagen. 
208 Prop. 2010/11:4 s. 110.  
209 Ibid. s. 58.  
210 Ibid. s. 59.  
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5 Straffsystemet utifrån: 
Narkotikapolitiken i Sverige  

5.1 Inledning 

För att kunna besvara frågeställningarna är det relevant att granska det 
svenska straffsystemet utifrån, och skapa en översiktlig bild för läsaren 
avseende den svenska narkotikapolitikens huvuddrag.  
 
Det kommer även i detta avsnitt presenteras ett delavsnitt om andra 
europeiska länders narkotikapolitik och hur dessa länder valt att bemöta 
narkotikafrågan för att nyansera bilden av narkotikapolitiska modeller och 
belysa möjligheterna att bemöta narkotikafrågan på alternativa sätt än det sätt 
som Sverige valt.  
 

5.2 Allmänt om kriminalpolitik, 
straffrättspolitik och narkotikapolitik  

Kriminalpolitiken är det mest allomfattande av begreppen kriminal-, 
straffrätts-, och narkotikapolitik, och inrymmer flera olika politiska 
inriktningar. Huvudsakligen avses med begreppet kriminalpolitik en 
samhällelig idédebatt och beslutsfattande som rör alla aspekter av brottslighet 
och brottspåföljder. I Norden har det länge funnits ett generellt mål som 
innebär en maximal minskning av de samhälleliga kostnader som 
brottsligheten medför, samt en så rättvis fördelning som möjligt av 
kostnaderna mellan samhället, brottslingen och brottsoffret. Målsättningen 
bygger således inte på en absolut norm, alltså att det ska uppnås ett samhälle 
fritt från brott, utan på en relativ norm, alltså att samhället ska göra det bästa 
möjliga på ett socialt rättvist sätt.211  
 
Träskman beskriver hur det i doktrin uttalats en särskild nordisk 
kriminalpolitisk linje, kallad ideala nordiska kriminalpolitiska modellen för 
vilken huvuddrag som grundar sig i tanken om att straffsystemet ska vara 
socialt rättvist för den enskilde individen och innehålla inslag av humanitet 
så att grymma, omänskliga och oskäligt hårda straff inte kan rättfärdigas 
dominerar. Även brottmålsrättegången ska innehålla rättegångsgarantier för 
att garantera hög grad av rättvisa.212 Den nordiska kriminalpolitiken har 
                                                
211 Träskman (2012) s. 241 ff. 
212 Ibid. s. 241 ff.  
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beskrivits som förnuftig, där beslut ska bygga på en stark faktabas, och där 
kriminalisering är en lösning som kan berättigas först när andra alternativ inte 
är tillräckliga.213    
 
Straffrättspolitiken handlar om frågan om vad som ska vara kriminaliserat, 
och hur stränga straffen och påföljderna ska vara.214 Jareborg strukturerar 
straffrättspolitiken i tre nivåer:  
 

1) Kriminalisering (lagstiftningsnivå) 
2) Påföljdsbestämning mot bakgrunden av bevisad brottslighet 

(domstolsnivå) 
3) Verkställighet av påföljd (administrativ myndighetsnivå).215  

 
Träskman beskriver att vid en kriminalisering av en gärning bör främst den 
nytta som uppnås genom kriminaliseringen värderas, och jämföras med de 
kostnader som kriminaliseringen medför samt vägas mot alternativa åtgärder. 
För en befogad kriminalisering krävs som regel att handlingen ska vara 
uppenbart skadlig för samhället och därtill förkastlig. Brottstypens 
förkastlighet ska reflekteras i straffskalans utformning. 
 
Vid påföljdsbestämningen gäller mycket högt ställda krav på rättssäkerhet, 
krav som delvis kan härledas ur legalitetsprincipen. Ett krav härtill är att 
straffbuden inte tolkas allt för extensivt till den misstänktes/tilltalades 
nackdel.  
 
Likaså råder det minimigarantier för verkställigheten av påföljden. Här ska 
särskilt nämnas verkställigheten av påföljder som innebär frihetsberövande, 
som kräver noga avvägning av vilka ytterligare begränsningar av den dömdes 
rättigheter och vilka ingrepp i dennes personliga frihetssfär som är 
outgrundliga.216 
 
Begreppet narkotikapolitik ryms delvis inom det straffrättspolitiska 
begreppet, men är förankrat både i straffrättspolitiken och kriminalpolitiken. 
Träskman har uttalat att på grund av narkotikautvecklingen i Sverige sedan 
1960-talet är narkotikapolitiken och kriminalpolitiken sammanflätade.217 Jag 
är benägen att dela Träskmans uppfattning, varför jag fortsättningsvis 
kommer att utgå från att narkotikapolitiken innehåller inslag av både 
kriminal- och straffrättspolitik utan tydliga gränser.  

                                                
213 Träskman (2003) s. 17.  
214 Träskman (2012) s. 243 
215 Jareborg (1995) s. 20  
216 Träskman (1995) 148 ff.  
217 Träskman (2003) s. 17.  
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5.3 Den svenska narkotikapolitiska modellen  

5.3.1 Prohibition före harm reduction  

På lagstiftningsnivå är, som tidigare berört, det uttalade huvudmålet för 
svensk narkotikapolitik ett narkotikafritt samhälle.218 Målet bygger i sin tur 
enligt Goldberg på att Sverige rent straffpolitiskt valt att bemöta narkotikan 
med prohibition. Med prohibition avseende narkotika förstås att allt icke-
medicinskt bruk av narkotiska ska vara förbjudet enligt lag. Samma 
prohibtionslinje finns i FN:s konventioner.219 Kriminaliseringen av 
narkotikabefattning i den svenska rätten har vanligen motiverats med att 
användningen medför stora medicinska och sociala skador, eftersom 
användningen av narkotika leder till starkt fysiskt och psykiskt beroende. Ofta 
står den narkotikabrukande individens hälsa och sociala välfärd, utomstående 
människors hälsa och trygghet och deras trygghetskänsla och samhällets 
sociala och medicinska nätverk i centrum.220  
 
Enligt Börje Olsson har den svenska prohibitionen sina rötter i hur 
narkotikafrågan betraktats från lagstiftarens sida. När 
Narkomanvårdskommittén tillsattes 1965 sågs narkotikafråga som ett socialt 
och samhälleligt problem och Olsson anser att kommitténs arbete är ett 
klassiskt exempel på hur en specifik fråga definieras och konstrueras som ett 
socialt problem. Med detta ska förstås att ett förhållande, i detta fall 
narkotikafrågan, identifieras som problematiskt och något som samhället bör 
åtgärda. När riksdag, regering eller andra offentliga institutioner sedan påtar 
sig uppgiften att åtgärda problemet får frågan status som ett legitimt 
samhällsproblem. När narkomanvårdskommittén arbetade med att utreda 
narkotikafrågan bidrog de starkt till att brukets omfattning och orsakerna till 
problemen definierades. Arbetet innebar också en strid om vem som skulle 
ha det legitima ansvaret för narkotikafrågan. Det hade tidigare funnits en 
medicinsk bild av narkotikamissbrukare som sjuka men i övrigt ordentliga 
personer som efter medicinsk behandling utvecklat ett starkt opiatberoende. 
Läkarna hade emellertid visat sig oförmögna att bota en annan grupp av 
missbrukare, de unga och friska personerna som var aktiva inom den 
kriminella subkulturen, som avvek från centrala normer och lagar med sina 
livsstilar och handlingsmönster. Därför kom det medicinska fältet att lämna 
över frågan om det legitima ansvaret till de rättsliga och sociala områdena.  
 

                                                
218 Prop. 2001/02:91 s. 9.; se delavsnitt 4.4.1.2.  
219 Goldberg (2005) s. 211.  
220 Träskman (1995) s. 152 ff.; Prop. 1968:7 s. 61 ff.;   
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Unikt för Sverige var enligt Olsson att narkotikaproblemet under 1960-talet 
hade tydliga kopplingar till kriminella grupper, till skillnad mot andra länder 
där missbrukets utveckling hade en starkare koppling till grupper där en 
psykiatrisk problematik var mer framträdande. I dessa länder hade läkarna en 
starkare roll och exempelvis underhållsbehandling genom metadon vid 
opiatmissbruk blivit centrala inslag. Olsson anser att dessa förhållanden är en 
viktig förklaring till det starka medicinska inflytandet på narkotikapolitiken 
på ett internationellt plan, men som vi i Sverige haft svårt att begripa. 
Tydligast har dessa grundläggande skillnader blivit i det kraftiga 
avståndstagandet från svenskt håll från skademinimerande åtgärder, så kallat 
harm reduction.221  
 
Enligt Ingrid Sahlin är termer så som kontrollåtgärder och restriktiv politik 
vanligt förekommande i handlingsplaner, myndighetsrapporter och 
utvärderingar avseende narkotika, och ges ofta i dessa en positiv laddning. 
Vad Sahlin vidare noterat är att uppdelningen av förebyggande åtgärder i 
begränsning av utbud respektive efterfrågan är helt dominerande, och att det 
råder stor skillnad i innebörden och spännvidden av termerna ”prevention” 
eller ”förebyggande” mellan och även inom olika texter. Sahlin beskriver 
begreppen som otydliga och begrepp som ibland innefattar allt som kan 
tänkas minska narkotikakonsumtionen, och i andra fall används synonymt 
med efterfrågedämpande insatser.222  
 

5.3.1.1 Prop. 2001/02:91 
Vad beträffar det narkotikafria samhället och prohibition har dessa 
uppfattningar har inte bara utformat lagstiftningen som idag reglerar 
narkotika- och narkotikasmugglingsbrotten, utan även återspeglat de politiska 
strategier som lagts fram avseende narkotikapolitiken under 2000-talet och 
framåt. I början av 2000-talet presenterades en nationell handlingsplan mot 
narkotika. Målsättningen i handlingsplanen var att narkotikapolitiken fortsatt 
skulle sikta mot ett narkotikafritt samhälle samt minskning av 
nyrekryteringen till missbruk, förmå fler missbrukare att upphöra med sitt 
missbruk samt minska tillgången på narkotika.223  
 

Narkotikaproblemet som ett socialt problem syns i handlingsplanen. 
Narkotikapolitiken beskrevs som en del av folkhälso- och socialpolitiken som 
bygger på att människor har rätt till ett värdigt liv i ett samhälle som värnar 
om den enskildes behov av trygghet och säkerhet.224  

                                                
221 Olsson (2011) s. 240 f.  
222 Sahlin (2011) s. 93 f.   
223 Prop. 2001/02:91 s.9.  
224 Ibid. s.8 f.  
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I handlingsplanen beskrevs den svenska narkotikapolitiken som dittills 
framgångsrik, även om statistik visat på en försämring under senare år. 
Framgången definierades bland annat som att det inte i något med Sverige 
jämförbart land fanns en så avvisande inställning till narkotika hos 
medborgarna och att få länder hade samma socialpolitiska helhetsperspektiv 
på̊ narkotikafrågan. Trots detta fann kommissionen att det rådde stor 
diskrepans mellan de högt ställda narkotikapolitiska målen och verkligheten. 
Trots det hårda förhållningssättet mot narkotikan kunde syntes ingen 
minskning av varken utbud eller efterfrågan, men i en internationell 
jämförelse ansågs den negativa trenden inte så pass anmärkningsvärd att det 
fanns ett behov av att reformera den svenska narkotikapolitiken i grunden. 
Vidare uttalades det att även om politiken i sig var välbalanserad och 
genomtänkt så ansågs det svårt att bibehålla trovärdigheten för politiken om 
den inte kunde omsättas i praktiken.225  

I handlingsplanen uttalades det att det i alla åldersgrupper fanns ett starkt stöd 
för en restriktiv narkotikapolitik. Risken för en så kallad smittoeffekt 
bedömdes hög om missbruket tilläts bredas ut och bli något socialt 
accepterat.226  

Insatserna mot efterfrågan skulle främst bestå i utbildning i skolan om 
narkotika och ökat aktivt föräldraengagemang, insatser för att tidigt upptäcka 
och hjälpa ungdomar som exempelvis skolkar och/eller missbrukar narkotika, 
tiga stödinsatser för psykosocialt utsatta barn, åtgärder för att göra narkotikan 
mindre tillgänglig, information och annat opinionsskapande arbete för att 
skapa och upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik och insatser inom 
arbetslivet.227 

De insatser som föreslogs för att förmå personer med missbruksproblem att 
upphöra med sitt missbruk tog i huvudsak fokus på vård och stöd till den 
missbrukande.228 

5.3.1.2 Prop. 2005/06:30  

År 2006 presenterades en ny nationell alkohol- och narkotikahandlingsplan. 
Planens mål överensstämde väl med de mål som presenterades i föregående 
handlingsplan utan större ändringar: Ett narkotikafritt samhälle, förmå 

                                                
225 Prop. 2001/02:91 s. 9 ff.  
226 Ibid. s. 11.  
227 Ibid. s. 23.  
228 Ibid. s. 33.  
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personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska 
tillgången på narkotika.229 

Man uttalade i handlingsplanen att de narkotikapolitiska insatserna skulle 
riktas mot både tillgången och efterfrågan av narkotikan. Det framhölls vidare 
att den svenska narkotikapolitiken visat sig effektiv om den genomfördes 
konsekvent och för att narkotikapolitiken skulle få trovärdighet ansågs det 
viktigt att den fick en konkret tillämpning i alla sina delar.230 Ett viktigt 
redskap för att minska nyrekryteringen ansågs vara ett upprättande av en 
avvisande inställning till narkotika bland medborgarna. Detta motiverades 
med att missbruk av narkotika medförde ett hot mot den missbrukandes hälsa 
och sociala situation, tillika ett lidande för den missbrukandes närstående. Det 
framhölls vidare kostnaderna för det allmänna såsom sociala stödåtgärder och 
vård var stora till följd av missbruket, utöver det stora mänskliga lidandet.231  

Det betonades även att det inte finns en kortsiktig plan som kan göra samhället 
narkotikafritt, utan för detta krävs det ett långsiktigt och tålmodigt arbete.  

Till insatserna för att minska nyrekryteringen föreslogs samma åtgärder som 
i föregående handlingsplan som exempelvis utbildning i skolan om narkotika, 
tidiga stödinsatser för psykosocialt utsatta barn samt opinionsskapande arbete 
för att skapa och upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik.232  

Precis som i föregående handlingsplan var det huvudsakligen vård och stöd 
till den missbrukande som föreslogs som insatser för att förmå den 
missbrukande att upphöra med sitt missbruk.233  

För insatserna för att minska tillgången på narkotika konstaterades endast att 
utbudet av narkotika måste minska. Detta skulle uppnås genom att de 
brottsbekämpande myndigheterna fortsatte sitt arbete för att bekämpa den 
småskaliga och organiserade narkotikabrottsligheten.234  

5.3.1.3 Prop. 2010/11:47 
År 2010 presenterades nästa narkotikahandlingsplan. Denna ingick i en 
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den 
så kallade ANDT-politiken. Strategin syftade till att underlätta statens styrning 
på att alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet.235  

                                                
229 Prop. 2005/06:30 s. 88.  
230 Ibid s. 90.  
231 Ibid. s. 90. 
232 Ibid. s. 91.  
233 Ibid. s. 97.  
234 Ibid. s. 122.  
235 Prop. 2010/11:47 s. 1 f.  
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Anledningen till att det nu blev en samlad strategi för alkohol, narkotika 
dopning och tobak var att det visats att alkohol, narkotika och tobak 
tillsammans utgjorde 15 % av den så kallade sjukdomsbördan, ett mått på den 
samlade betydelsen av olika sjukdomar. Uppgifter om dopningen 
saknades.236 ANDT-politiken skulle byggas på visionen om ett samhälle där 
alla människor skulle ha förutsättningen att växa upp och leva utan risk att 
skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller 
tobak. Arbetet skulle präglas av långsiktighet och kunskap med individen i 
centrum.237  
 
I 2010 års handlingsplan konstaterades det att de tidigare narkotikapolitiska 
handlingsplanernas mål skulle kvarstå i ANDT-politiken. Det övergripande 
målet med ANDT-politiken var ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk.238 De övergripande målen kom att delas upp i sju stycken 
långsiktiga mål, bland annat minskning av tillgången av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak,239 skydd för barn mot skadliga effekter orsakade 
av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak,240 samt en folkhälsobaserad 
och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.241  
 
Till vart och dessa långsiktiga mål kopplades ett antal prioriterade mål. De 
prioriterade målen avseende narkotika var bland annat brottsbekämpande 
myndigheters arbete för att strypa tillgången,242 stöd till psykosocialt utsatta 
barn för att skydda barn mot narkotikans skadliga effekter,243 reducerad 
nyrekrytering till missbruk för att främja en minskning av antalet barn och 
unga som börjar använda narkotika,244 och förebyggande åtgärder inom 
hälso- och sjukvården för att minska antalet personer som utvecklar 
missbruk.245 

5.3.1.4 Skr. 2015/16:86 
För nuvarande gällande narkotikahandlingsplan presenterades i regeringens 
skrivelse 2015/16:86 och kommer gälla fram till 2020.246  
 

                                                
236 Ibid. s. 10.  
237 Ibid. s. 19.  
238 Ibid. s. 23.  
239 Ibid. s. 24.  
240 Ibid. s. 29.  
241 Ibid. s. 56.  
242 Ibid. s. 26.  
243 Ibid. s. 32.  
244 Ibid. s. 35.  
245 Ibid. s. 42.  
246 Skr. 2015/16:86 s. 1.  
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I skrivelsen presenterades ett eget delkapitel om den nationella 
folkhälsopolitiken. I detta förklarades att bland annat arbetet för ett 
narkotikafritt samhälle länge varit ett viktigt mål för folkhälsoarbetet i 
Sverige. Folkhälsa beskrevs som samlingsbegreppet för hela befolkningens 
hälsotillstånd där hänsyn tas till såväl nivå som fördelning av hälsa. En god 
folkhälsa handlade således om att hälsan bör bara så god som möjligt och så 
jämlikt fördelad som möjligt. Vidare underströks det att folkhälsan inte endast 
var ett mål och resultat av välfärdspolitiken, utan även ett medel för och 
investering i utveckling och tillväxt i samhället.  
 
Alkohol, narkotika, dopning och tobak är så kallade bestämningsfaktorer, 
alltså faktorer som påverkar en individs hälsa, och bruket av dessa substanser 
kan leda till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. I skrivelsen 
uppmärksammas att substanserna har olika reglering med har flera 
gemensamma nämnare, exempelvis orsakerna till varför individer missbrukar 
substanserna, och bruket och missbruket av substansernas samband med låg 
utbildningsnivå och svaga socioekonomisk ställning hos den 
brukande/missbrukande.247  
 
Speciellt för narkotikapolitiken betonades att den restriktiva linje som valts 
hade ett starkt och brett politiskt stöd. I skrivelsen förklarades att den svenska 
synen på narkotika vilar på kunskapen om att narkotikabruk är skadligt för 
hälsan och därför inte bör förekomma i ett samhälle som värnar om sina 
medborgares hälsa. Den svenska narkotikapolitiken bygger på begränsning 
av både tillgång och efterfrågan i syfte att främja hälsan, vilket bland annat 
gjorts genom lagstiftningen.248  
 
Efter en genomgång av tidigare handlingsplans mål konstaterade regeringen 
att det fanns skäl att ta nya steg inom ANDT-politiken, med ett ökat 
jämställdhetsarbete. Sex nya långsiktiga mål sattes upp där fokus bland annat 
låg på minskning av tillgång, minskad nyrekrytering till narkotikamissbruk, 
ökat jämställdhetstänk och ökad folkhälsobaserad syn på ANDT.249 
 
 
 
 
 

                                                
247 Skr. 2015/16:86 s. 6 ff.  
248 Ibid. s. 10 f.  
249 Ibid. s. 36.  
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5.4 En europeisk utblick  

5.4.1 Allmänt om alternativa narkotikapolitiska 
modeller  

Träskman har uttalat att det finns två alternativa linjer för narkotikapolitiken. 
En av linjerna betonar en stark straffrättslig repression baserad på ett 
totalförbud mot narkotika med undantag för den medicinskt motiverade 
användningen. Den andra linjen är den så kallade harm reduction, alltså en 
linje som bygger på att minska narkotikaanvändningens skadeverkningar på 
ett så optimalt sätt som möjligt.250  
 
Goldberg har emellertid beskrivit de två linjer som Träskman beskriver som 
två ytterligheter på en skala, och beskriver Sverige som ett exempel på 
totalförbudsland medan Nederländerna lyfts som exempel på länder med 
harm reduction.251  Goldberg har emellertid visat att dessa två alternativa 
modeller inte är de enda tänkbara, utan att alternativa modeller inryms mellan 
ytterligheterna.252 Exempel på länder som valt narkotikapolitik med inslag av 
både prohibition och harm reduction kommer presenteras nedan för att belysa 
alternativa modeller.  

5.4.2 Nederländerna  

Om Sverige med sin restriktiva narkotikapolitik anses ligga på ena änden av 
en skala, är Nederländerna ett land på andra sidan skalan som fullt ut valt en 
narkotikapolitisk linje som bygger på harm reduction, alltså att minska 
skadeverkningarna av narkotikabruket. Goldberg beskriver att de 
huvudsakliga målen med den nederländska narkotikapolitiken är att minimera 
den problematiska konsumtionen och reducera skadorna av den, hitta en 
balans mellan frihet och ansvar samt att göra livet så drägligt som möjligt, 
även om individen väljer att fortsätta med narkotika. Centrala begrepp i den 
nederländska narkotikapolitiken beskrivs vidare som exempelvis 
avkriminalisering, normalisering och pragmatism.253    
 
Den nederländska narkotikapolitiken bygger enligt European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) på att inte uppmuntra till 
och reducera narkotikaanvändande, och på att förebygga och reducera skador 
förenade med narkotikaanvändandet, narkotikaproduktionen och 
narkotikahandeln. Vidare görs en distinktion mellan lättare och tyngre droger, 

                                                
250 Träskman (2012) s. 240.  
251 Goldberg (2011) s. 308.  
252 Ibid. s. 318.  
253 Ibid. s. 308 f.  
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de lättare är socialt acceptabla medan de tyngre föremål för striktare 
reglering.254 Goldberg beskriver att den nederländska narkotikapolitiken 
anser att drogkonsumenter är subjekt, och att den nederländska 
narkotikapolitiken bygger på en psykosocial syn på droganvändandet istället 
för det prohibitionistiska tänkandet som baseras på en biokemisk förståelse 
av narkotikaanvändningen som snarare ser på användarna som objekt.255  

5.4.3 Portugal  

Portugal är ett av de länder i Europa som valt inslag av både prohibition och 
harm reduction i narkotikapolitiken. Susana Ferreira har i The Guardian 
beskrivit Portugals narkotikasituation under 1980-talet som en opiodepidemi 
där var tionde person använde heroin, och där en på hundra missbrukade 
substansen. Följdsjukdomar som HIV och hepatit var också utbredda, och 
Portugal hade högst antal HIV-smittade i Europa.256  
 
Portugal var enligt EMCDDA först i Europa att avkriminalisera konsumtion, 
förvärv och innehav för eget bruk av narkotika. Om en person grips under 
bruk eller med innehav av en mindre mängd narkotika, och omfattande 
droghandel inte misstänks, kan denne ställas inför en lokal kommission tillsatt 
för avvänjande av drogmissbruk. Kommissionen består av tre personer, en 
person är juridisk expert medan de andra två ska vara antingen läkare, 
psykologer, sociologer eller socialarbetare. Straff kan utgå, men det 
huvudsakliga målet är att utreda individens behov av vård och att främja en 
hälsosam återhämtning.257  
 
Droghandel straffas däremot hårdare, för vilket fängelse mellan ett till 12 år 
kan utgå. Strafflindring inträder för de som säljer i syfte att försörja ett eget 
missbruk.258  
 
Ferreira beskriver hur 2001 års uppluckring bidragit till en tydlig stabilisering 
av opiodepidemin, med drastisk minskning av det problematiska missbruket, 
HIV- och hepatitinfektioner, dödsfall till följd av överdoser och av 
narkotikarelaterade brott.259  
 

                                                
254 EMCDDA, Netherlands – Country drug report 2018; Goldberg (2011) s. 283  
255 Goldberg (2011) s. 278.  
256 Ferreira, The Guardian, Portugal’s radical drugs policy is working. Why hasn’t the 
world copied it?. 
257EMCDDA, Portugal – Country drug report 2018; Ferreira, The Guardian, Portugal’s 
radical drugs policy is working. Why hasn’t the world copied it?. 
258 EMCDDA, Portugal – Country drug report 2018.  
259 Ibid.   
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Portugal har sedan 2013 i lag valt att reglera NPS särskilt. I lag förbjuds 
produktion, export, marknadsföring, distribution, försäljning eller utdelning 
av NPS. Administrativa sanktioner, som exempelvis böter, upp till 45 000 
euro kan inträda för brott mot denna reglering, medan en person som grips 
för användning av NPS utan att vara misstänkt för något av de andra brotten 
ska ställas inför sin lokala kommission för narkotikaavvänjande.260  
 

5.4.4 Danmark  

Danmark har likt Portugal valt att låta inslag av både prohibition och harm 
reduction prägla narkotikapolitiken. Import, export, försäljning, köp, 
leverans, mottagande, produktion, processande och innehav av narkotika är 
straffbart, men eget bruk är inte kriminaliserat. Straffskalan för dessa brott 
löper mellan böter och två års fängelse.   
 
Grövre brott utgörs av sådan handling som avses i stycket ovan samt innebär 
transport, eller i syfte att transportera, minst 25 g heroin eller kokain, 50 g 
metamfetamin eller 10 kg cannabis. För dessa brott går straffskalan mellan 
10 och 16 års fängelse beroende på mängden och arten narkotika. I 
synnerligen grova fall kan upp till 25 års fängelse utdömas.  
 
Danmark har sedan 2008 genom lag tillåtit att heroin skrivs ut på recept till 
missbrukare. Sedan 2012 har det funnits narkotikakonsumtionsrum, och 
sedan 2016 är det tillåtet för annan person att assistera injektion i 
narkotikakonsumtionsrummen.  
 
Sedan 2012 har Danmark tillåtit generisk klassificering för att kunna 
kontrollera NPS.261 

                                                
260 EMCDDA, Portugal – Country drug report 2018.  
261 EMCDDA, Denmark – Country drug report 2018 
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6 Analys  

6.1 Inledning 

I detta avsnitt ska en analys av det material som presenterats i avsnitten ovan 
ske. De frågor som ska besvaras är följande:  
 

- På vilket sätt sker den straffrättsliga kontrollen av nätdroger i Sverige 
idag? 

- Varför ser den straffrättsliga kontrollen av nätdroger ut som den gör? 
- Vilka rättsliga konsekvenser medför nuvarande kontroll av nätdroger, 

och vilka utmaningar står statsmakten och lagstiftaren inför avseende 
dessa konsekvenser?  

6.2 På vilket sätt sker den straffrättsliga 
kontrollen av nätdroger i Sverige idag? 

Eftersom den utredning som gjordes avseende möjligheten till generisk 
klassificering visade sig innehålla stora rättssäkerhetsbrister, kan inte 
nätdroger regleras särskilt genom generisk klassificering i nuläget, så som 
lagstiftaren valt att göra i exempelvis Danmark. Istället är det konstaterbart 
att den straffrättsliga kontrollen av nätdroger endast kan ske genom de lagar 
som kontrollerar narkotika, vilket således endast omfattar de nätdroger som 
blivit narkotikaklassificerade. När en nätdrog väl blivit narkotikaklassificerad 
är lagstiftningen emellertid långtgående, och kriminaliserar olika typer av 
befattning med narkotika i större utsträckning än vad internationell- och 
europeisk lagstiftning kräver. Det innebär att när ett preparat eller substans 
väl blivit narkotikaklassad är möjligheterna till ingripande och lagföring 
stora. Av detta följer också att nätdroger innan klassificering befinner sig i en 
gråzon där de genom avsaknaden av klassificering blir lagliga.  
 
Likaså kan ett narkotikaklassat preparat eller substans genom 
smugglingslagen bli föremål för straffrättsliga ingripanden. 
 
I venndiagrammet nedan har det ovan anförda illustrerats. Som visat i den 
vänstra cirkeln är de oklassificerade nätdrogernas område stort, och endast en 
liten del av dem omfattas av det straffbara området, i bilden illustrerat av den 
högra cirkeln.  
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Av det framhållna går det att konstatera att ett stort antal nätdroger hamnar 
utanför lagstiftningen, och därmed motsatsvis blir lagliga. Syftena med 
lagstiftningen, sett till samtliga ändringar av NSL som endast gått i 
straffskärpande riktning och de under 2000-talet presenterade 
narkotikahandlingsplaner, varit att genom prohibition och bestämdhet ta 
avstånd och markera förkastligheten i narkotikabefattning av olika slag.  
 
Det är rimligt att anta att en följdverkan av den stränga straffbara kontrollen 
av narkotika, inklusive narkotikaklassade nätdroger, blivit möjligheter att 
utveckla droger som kringgår det straffbara området. Genom att ändra små 
kemiska beståndsdelar i en narkotikaklassad nätdrog kan ett narkotikaklassat 
preparat bli en nätdrog som inte är narkotikaklassad, och därmed laglig, som 
exempelvis RC-droger och designer drugs, som definieras som sådana 
nätdroger som specifikt framtagits för att undgå straffbarhet. Således 
föreligger en risk att både mängden och möjligheterna att framställa nätdroger 
ökar, samtidigt som den stränga kontrollen av narkotika gör att möjligheten 
att lagföra dem förblir liten.  
 
När det introduceras preparat på marknaden, i detta fall nätdroger, som inte 
faller inom det straffbara området på grund av att preparatet inte 
narkotikaklassificerats, men som staten ändock vill betona förkastligheten i, 
måste nya verktyg tas till. Här tycks förstörandelagen ha introducerats som 
ett sådant verktyg. Särskilt tycks denna lag, enligt förarbetena, existera för att 
hindra nätdroger når marknaden när klassificeringsprocessen inte räcker till. 
Härvid finns utrymme att diskutera förstörandelagens effekt. Lagen i sig 
medför endast befogenhet för myndigheter att se till att preparat försvinner 
från marknaden, med marginella konsekvenser för köpare och/eller säljare. 

Nätdroger Straffbart 
område 

Straffbara 
nätdroger 
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Som illustreras nedan försvinner inte nätdrogerna för det, utan finns kvar i 
stor omfattning, se mittersta cirkeln i venndiagrammet nedan.  
 
 

 

 
 
Det finns anledning att anta att säljaren dessutom drar nytta av att ett beslag 
sedermera förstörs genom förstörandelagen. Att ett preparat försvinner vid ett 
beslag förhindrar sannolikt inte köparen, särskilt inte om denne är fast i ett 
missbruk, från att beställa hem ett nytt parti av samma preparat när det 
förstörda partiet inte anländer. Detta medför att säljaren till och med kan få 
sålt dubbelt så mycket till en köpare mot att preparatet inte beslagtagits.   
 
Kritiken som framfördes av lagrådet, att lagstiftningen föranleddes av en 
ineffektiv klassificeringsprocess, tycks inte vara helt obefogad. Lagen tycks 
således inte finnas till för att kontrollera narkotikan rent straffrättsligt, utan 
snarare för att täcka upp för den långsamma klassificeringsprocessen.  
 
Det är konstaterbart att även om förstörandelagen har en marginell praktisk 
effekt så kan den, utifrån en teori om formell social kontroll, ha en expressiv 
funktion. Genom lagen utpekas försäljningen och köpet av nätdroger som 
förkastliga handlingar och som inte är förenliga med en önskvärd social 
ordning. Således kan statsmakten, trots en i praktiken ineffektiv lagstiftning, 
ändock kontrollera nätdrogerna.  
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv korresponderar nuvarande system, alltså att 
endast de narkotikaklassade nätdrogerna är straffbara, väl med denna princip. 
Genom att enkelt kunna ta del av regeringens lista över narkotikaklassade 

Förstörandelagen Nätdroger Straffbart 
område 

Straffbara 
nätdroger Förstörda 

nätdroger 
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preparat kan den en enskilde ta reda på om ett preparat är 
narkotikaklassificerat. Genom att ta del av narkotikalagstiftningen, som i 
princip straffbelagt samtliga typer av befattning med narkotika, kan den 
enskilde förutse de rättsliga konsekvenserna, i vart fall i stora drag, av sitt 
handlande om denne väljer att befatta sig med ett preparat som finns upptaget 
i förteckningen.  
 

6.3 Vilka förklaringar finns till varför den 
straffrättsliga kontrollen av nätdroger ser 
ut som den gör, och hur kan dessa 
analyseras utifrån en teori om social 
kontroll?  

För att förstå vilka förklaringar som finns till varför den straffrättsliga 
kontrollen av nätdroger ser ut som den gör måste svaret således sökas i hur 
narkotikafrågan i stort betraktats utifrån straffrättssystemet.  
 
Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder uppenbarligen valt en 
sträng och repressiv straffrättslig linje för narkotika, vilket därmed också 
inbegriper narkotikaklassade nätdroger.  
 
Efter att en försöksmodell under 1965 som tycks varit utformad med 
influenser från harm reduction, alltså att narkotika under kontrollerade former 
skrevs ut till missbrukare, ”misslyckats” konstaterades det att liberala medel 
för att möta narkotikamissbruket inte var ett alternativ. Medlet för att 
kontrollera detta problem blev istället en starkt repressiv narkotikalagstiftning 
som sedan sitt införande endast gått i en straffskräpande riktning och i allt 
större utsträckning kriminaliserat all befattning med narkotika, inklusive 
narkotikaklassade nätdroger. Även om resultatet av 1965 års försök i 
efterhand ifrågasatts, har nya, liknande försök på senare år inte skett. 
 
Prohibitionen i Sverige kommer delvis till uttryck genom terminologin som 
används i handlingsplaner, myndighetsrapporter och utvärderingar, som 
Sahlin granskat. Även de handlingsplaner som presenterats under 2000-talet 
ger uttryck för ett tydligt avvisande inställning till narkotika från 
lagstiftningens sida, samtidigt som det i många handlingsplaner inte tycks 
finnas tecken på att målen är på väg att uppnås. Istället legitimeras 
prohibitionen och narkotikapolitiken genom att dels diskutera de fysiska och 
psykosocialt negativa skadeverkningarna av narkotika, dels genom att 
narkotikafrågan konstrueras som ett socialt problem som statsmakten har att 
lösa.  
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Utifrån teorin om social kontroll blir det tydligt att den stränga och hårt 
kontrollerande lagstiftningen och narkotikahandlingsplanerna blivit ett 
kontrollverktyg för statsmakten att utöva social kontroll genom straffhot, för 
att på detta sätt komma till rätta med en av staten utpekad problematik. 
Genom att kriminalisera i stort sett all typ av befattning med narkotika, i 
vilken nätdroger ska innefattas, kan befolkningens beteende påverkas i 
önskvärd riktning. Jag skulle vilja påstå att lagen och handlingsplanerna 
skapar en kategorisering genom upprättandet av ett vi och de. Ett vi som är 
laglydiga, inte befattar oss med narkotika och är socialt önskvärda, samt ett 
de som bryter mot lagen, befattar sig med narkotika på olika sätt och därmed 
också är socialt icke-önskvärda. Genom att kriminalisera ett visst agerande 
skickas en signal till medborgarna att det inte är önskvärt för den enskilde att 
vara att vara en av de.  
 
Att statsmakten utövar, och har ett behov av att utöva, social kontroll genom 
lagstiftning kan i sin tur delvis ha en historisk förklaring. Narkotikastrafflagen 
tillkom i en tid då Sverige nyligen gått från ett fattigt bondesamhälle till en 
industrialiserad välfärdsstat, en välfärdsstat som byggde på rättigheter och 
skyldigheter där ingen skulle leva på sociala bidrag i onödan. I det Sverige 
som bildats var arbetsamhet och skötsamhet normen, och det fanns helt enkelt 
inget utrymme för narkomaner i det Sverige som bildats. Missbrukare passade 
inte in och deras missbruk var ett problem som behövde förgöras.  
 
Även den svenska, historiska synen på alkohol tycks bidragit till 
utformningen av narkotikalagstiftningen. Nykterhetsrörelserna, som var en av 
drivkrafterna bakom narkotikalagstiftningens tillkomst, uppstod på 1800-
talet, präglade av en luthersk-puritansk moral och av skötsamhet, flit, 
nykterhet samt ordentlighet med uppdrag att hämma en utbredd 
alkoholproblematik.  Nykterhetsrörelserna såg nykterhet som lösningen på ett 
socialt problem, och synen och tankarna som präglade narkotikafrågan har 
många likheter med nykterhetsrörelsernas syn på alkohol. Precis som med 
alkoholfrågan konstruerades narkotikafrågan av Narkomanvårdskommittén 
som ett skrämmande, socialt samhällsproblem, som staten skulle åtgärda. 
 
Vidare har missbrukare historiskt sett konstruerats på ett specifikt sätt för att 
genom social kontroll kunna styra dessa individer i önskvärd riktning. 
Nykterhetsrörelserna på 1800-talet började utarbeta en viss bild av 
alkoholmissbrukare, och målet med nykterhetsverksamheten var att rädda 
personer från moraliskt förfall snarare än att skapa högre levnadsstandarder 
och bättre samhällsförhållanden. Detta tyder på en social konstruktion av 
alkoholmissbrukarna som icke-önskvärda, tvungna att kontrolleras och styras 
in i rätt riktning, om än att det inte rörde sig om formell social kontroll, utan 
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snarare halvformell. När Narkomanvårdskommittén skulle utarbeta en 
narkotikalagstiftning skapade den bilden av en missbrukare för att kunna 
avgöra vem som skulle ha det legitima ansvaret för narkotikafrågan. I Sverige 
kom bilden av missbrukare att bli personer som tillhörde kriminella kretsar 
och avvek från centrala normer och lagar med sina handlingsmönster. På 
grund av detta tycks det rättsliga och sociala fältet i Sverige fått ta över 
ansvaret för narkotikafrågan, snarare än det medicinska fältet. Således 
skapades en bild av narkotikamissbrukarna som icke-önskvärda och som 
genom formell kontroll skulle formas till individer som istället passade in i 
samhället.  
  
I handlingsplanerna under 2000-talet tycks det finnas inslag av den 
konstruktion av missbrukare som både nykterhetsrörelserna på 1800-talet och 
Narkomanvårdskommittén under 1960-talet skapade. Genomgående i 
handlingsplanerna råder stort individfokus i bemärkelsen att 
narkotikahandlingsplanernas mål bland annat är att främja individens hälsa 
och mål som går ut på att uppnå ett narkotikafritt samhälle genom bland annat 
fokus på vård och stöd till den missbrukande, skydd för barn mot skadliga 
effekter orsakade av narkotika samt skapande och upprätthållande av en 
restriktiv syn på narkotika bland unga. Även om det tycks finnas en vilja att 
värna om den enskildes psykiska och fysiska hälsa så tycks målen grunda sig 
i synen på missbrukare som personer som ska räddas ur ett moraliskt förfall. 
Ett exempel på detta tycks vara det uttalade målet att skapa en avvisande 
inställning till narkotika bland medborgarna. Genom upprättandet av en sådan 
inställning skapas genom formell social kontroll ett vi och ett dem, där de som 
använder narkotika måste räddas från moraliskt förfall och bli en av oss som 
inte gör det.   
 
Även om gällande handlingsplan medger ett samband mellan låg 
utbildningsnivå samt svag socioekonomisk ställning och missbruk, en syn 
som inte delades av Narkomanvårdskommittén vid utarbetandet av 
narkotikalagstiftningen och därmed gav det sociala och rättsliga fältet 
ansvaret för narkotikafrågan, diskuteras inte möjligheterna för det medicinska 
fältet att ta över. Många europeiska länder har helt eller delvis gett det 
medicinska fältet ansvaret för narkotikafrågan, vilket i exempelvis Portugals 
fall genererat en återhämtning från ett utbrett opiummissbruk. I Sverige tycks 
istället viljan att hålla kvar den stränga kontrollen och från statsmaktens håll 
kontrollera den missbrukande individen.  
 
Varför det medicinska fältet inte numera övertagit ansvaret för nätdrogerna 
tycks däremot vara oklart. Även om narkotikafrågan numera har stark 
koppling till låg utbildningsnivå och låg socioekonomisk status så har inte 
ansvaret lagts över på det medicinska fältet, och det tycks inte finnas någon 
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debatt som i större utsträckning diskuterar sådana möjligheter. Förklaringen 
skulle kunna vara att hård formell social kontroll genom prohibition historiskt 
varit det enda beprövade sättet i Sverige att bemöta droger i alla former, och 
att avsteg från detta förhållningssätt skulle anses strida mot någon slags djupt 
rotad drogpolitisk tradition, och därmed vara otänkbart.   
 

6.4 Vilka rättsliga konsekvenser medför 
nuvarande kontroll av nätdroger, samt 
vilka utmaningar står statsmakten och 
lagstiftaren inför avseende dessa 
konsekvenser? 

Den kanske främsta konsekvensen av nuvarande kontroll av nätdrogerna är 
att lagstiftningen inte hinner fånga upp dessa på avsett vis. Som visat krävs 
det en narkotikaklassificering för att en nätdrog ska kunna bli föremål för 
straffrättsliga ingripanden. Ett förstasteg i denna process är att substansen 
överhuvudtaget ska upptäckas, något som i fallet med Spice visat sig kunna 
bli besvärligt. Detta innebär att en nätdrog relativt länge kan passera under 
myndigheternas ”radar” innan den blir föremål för någon form av utredning. 
När preparatet upptäckts och klassificeringsprocessen påbörjats är processen 
emellertid långsam och byråkratisk, vilket medför att det tar relativt lång tid 
att få en substans narkotikaklassad. När denna substans klassats är det likväl 
inte svårt för den kunnige att ändra molekylsammansättningen på preparatet, 
så att en ny, laglig nätdrog uppstår som inte är narkotikaklassificerad. För att 
detta ”nya” preparat ska kunna falla inom det straffbara området måste 
preparatet genomgå den långdragna klassificeringsprocessen. Således tycks 
det uppstått en katt- och råtta-lek, där den hårda narkotikakontrollen och 
långdragna klassificeringsprocessen inte kommer åt samtliga nätdrogerna på 
straffrättslig väg.   
 
En ytterligare konsekvens av kontrollen är att straffvärdebedömningen av 
preparaten leder till rättsosäkerhet. Eftersom domstolen länge förlitat sig på 
tabellanvändandet vid straffvärdebedömningen av narkotikabrott används 
samma tillvägagångssätt även för nätdroger. Många nätdroger saknar egen 
tabell, varför en bedömning av preparatets farlighet i förhållande till preparat 
som redan finns i tabellen för att fastställa ett straffvärde måste ske. Det första 
problemet domstolen då kommer stöta på är bedömningen av preparats 
farlighet. Som bevisat i fallet med Mefedron och Tramadol är det långt ifrån 
en självklar bedömning. Istället sker många gånger omräkning i 
missbruksdoser på oklara grunder, och som sedan ska ligga till grund för 
straffet för den enskilde. Som Sjöstrand belyst kan ett preparats relativa 
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farlighet ha stor inverkan på den enskildes straff. Mefedrondomen är ett 
sådant preparat vars relativa farlighet var svårbedömt, och uppenbarligen 
hade stor inverkan på straffvärdet. Att HD dessutom i domen konstaterade att 
mekaniska användandet av tabeller måste ges mindre utrymme medan andra 
omständigheter som den tilltalades roll i narkotikahanteringen med mera ska 
tillmätas större betydelse tyder också på att det tidigare funnits en juridisk 
stelbenthet vid straffvärdebedömningen av narkotika, inklusive nätdroger, till 
användandet av tabeller. Således har straffvärdebedömningen av de nätdroger 
som dömts innan 2011 som inte haft en egen tabell helt varit avhängd på hur 
domstolen bedömer preparatets relativa farlighet. I fallet med Tramadol blev 
straffvärdena längre när preparatet fick en egen tabell än när det omräknades 
i missbruksdoser och jämfördes med cannabis. Om straffvärdena minskar 
utifrån ett art- och mängdresonemang efter att substansen fått en egen tabell 
kan det påstås att domstolarna tidigare misslyckats att döma ut korrekta straff, 
vilket inte korresponderar väl med rättssäkerhet.  
 
Generellt sett korresponderar straffvärdebedömningen av nätdroger illa med 
hög rättssäkerhet. Den enskilde kan relativt enkelt konstatera huruvida ett 
handlande är straffbart som narkotikabrott eller ej, genom att ta del av 
myndigheternas lista över narkotikaklassade preparat. Det skulle kanske 
kunna finnas utrymme att argumentera att straffvärdebedömningen är 
underordnad valet att begå brott, och att ett krav på rättssäkerhet är uppfyllt 
endast genom att den enskilde kan förutse sina möjligheter till lagföring eller 
ej. Frågan om vilket straff den enskilde kan riskera att få utdömt bör dock 
vara av lika stor vikt som om den enskilde kan lagföras eller ej, varför den 
enskilde på ett objektivt sätt måste kunna förutse de rättsliga konsekvenserna 
av sitt handlande genom straffvärdebedömningen. Teoretiskt sett bör det för 
den enskilde vara av relevans att veta om denne riskerar exempelvis böter 
eller 10 års fängelse av ett handlande. I fallet med nätdroger som inte hunnit 
få en egen tabell är det svårt för domstol, och sannolikt nästintill omöjligt för 
den enskilde, att avgöra dels ett preparats farlighet, dels vilka mänger som ska 
utgöra skillnad mellan ringa brott, brott av normalgrad eller grovt brott.  
 
Ytterligare ett exempel på hur lagföringen av nätdrogsrelaterade brott leder 
till rättsosäkerhet är Fentanyldomen. Tingsrättens bedömning av gärnings- 
och personlig culpa korresponderar i min mening på ett någorlunda 
tillfredsställande sätt med den modell för straffbar oaktsamhet som Asp med 
flera strukturerat. Mot denna del av tingsrättens dom har jag inget nämnvärt 
att invända, utöver att jag anser att den juridiska knäckfrågan varken ligger i 
de olika bedömningar som tingsrätten gör eller rena bevisfrågor, utan snarare 
om de avlidna kan anses ha avlidit på grund av eget vållande. Försvaret tycks 
uppenbarligen närma sig denna knäckfråga i hovrätten då de uppehållit sig 
vid frågan om de avlidnas eget agerande och egna risktagande i samband med 
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intaget av substanserna. Här tycks domstolen i sin tur uppehålla sig vid 
förekomsten av indikationer på att den eftersträvade effekten av att inta den 
aktuella substansen varit att dö, och klarlade utan närmre förklaring att de 
avlidnas eget agerande och risktagande inte kan minska de tilltalades ansvar 
för det inträffade.  
 
Att någon motsvarande princip till skadeståndsrättens medvållandeprincip 
inte finns i straffrätten och därmed inte kan begränsa eller befria de tilltalades 
ansvar är i sig inte anmärkningsvärt, men det bör härvid finnas utrymme att 
diskutera huruvida NJA 1933 s. 210 ger uttryck för en sådan princip. Om än 
att rättsfallet är gammalt och det finns anledning att diskutera 
vållandebrottens grunder 1933 jämfört med 2019, så borde den juridiska 
princip som rättsfallet förmedlar fortfarande kvarstå. Det egna vållandet i min 
mening skulle i så fall, i ljuset av NJA 1933 s. 210, utgöras av att de avlidna 
köpt och sedermera brukat ett bevisligen farligt preparat utan att närmre 
förvissat sig eller undersökt innehållet i de inköpta nässpraysflaskorna. Detta 
skulle i min mening kunna vara en fråga av vikt för ledningen av 
rättstillämpningen som därför med fördel skulle kunna prövas av HD.  
 
Genom domen tycks den dömande makten i Sverige ta på sig lagstiftande 
makts roll. Domen tycks visa på en vilja att från domstolens håll utöva social 
kontroll när lagstiftande makt inte i tillräcklig utsträckning klarar av att 
genomföra denna kontroll. Enligt legalitetsprincipen ska tillämpningsområdet 
för en straffbestämmelse vara entydigt och klart, och höga krav ska kunna 
ställas på lagstiftningens begriplighet och konstruktion. Det finns möjlighet 
att ifrågasätta om tillämpningen av straffbestämmelsen vållande till annans 
död på förevarande omständigheter är att tolka bestämmelsen på ett sätt som 
inte är förenligt med denna aspekt av legalitetsprincipen. Genom hovrättens 
dom anser jag att tillämpningsområdet för straffbestämmelsen utsträckts 
utanför vad som avsetts i förarbetena och lagens ordalydelse. Domen 
möjliggör en tillämpning av bestämmelsen i nästintill gränslösa led, och det 
måste anses ha förelegat svårigheter för de tilltalade att vid sitt agerande förstå 
de rättsliga konsekvenserna som det skulle innebära, varför det finns utrymme 
att diskutera huruvida de faktiskt haft möjlighet att rätta sig efter lagen. 
Utifrån en teori om rättssäkerhet korresponderar denna bedömning illa med 
hög grad av rättssäkerhet.  
 
Likaså öppnar domen upp för möjlighet att straffa tillverkare av andra droger 
som inte är narkotikaklassade men som ändå kan leda till en användares död. 
Ska exempelvis tillverkaren av alkohol som säljs via internet till en 
alkoholmissbrukande som på grund av intag drabbas av alkoholförgiftning 
med dödlig utgång hållas ansvarig för den avlidnes död? Ska en 



 75 

cigarettillverkare hållas ansvarig för att en nikotinberoende individ utvecklar 
lungcancer som sedermera leder till dennes död?  
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv anser jag att svaret på frågorna ovan ska 
besvaras nekande. Individer måste på ett objektivt sätt kunna förutspå 
konsekvenserna av sitt handlande och ha möjlighet att rätta sig efter lagen, 
annars är denne inte garanterad trygghet vid ett rättsligt ingripande.  
 
Konsekvenserna av nuvarande kontroll och den rättssäkerhetsproblematik 
som denna medför kan i sin tur ge upphov till en utmaning för statsmakten 
och lagstiftaren att behålla narkotikapolitiken och straffrättssystemets 
legitimitet. Det uttalade målet för den svenska narkotikapolitiken sedan 1980-
talet är ett narkotikafritt samhälle, men det saknas indikationer på att det målet 
är på väg att uppnås. Tvärtom tycks det i handlingsplanerna råda en 
uppfattning om att bruket ökar och narkotikabrotten blir allvarligare. Den så 
kallade ideala nordiska kriminalpolitiska modellen och viljan att bedriva en 
socialt rättvis och förnuftig kriminalpolitik baserad på en stark faktabas tycks 
fått ge vika gällande narkotika, som istället bemötts med hårda straff och 
långtgående kriminaliseringar. Trots att målet inte tycks vara på väg att 
uppnås tycks den stränga politiken bli ännu strängare och mer 
avståndstagande i takt med att målen inte uppnås, och försvaras med dess 
expressiva funktion, det vill säga politikens starka signalvärde och tydliga 
avståndstagande från narkotikan.  
 
Det är emellertid rimligt att anse att ett straffsystem måste ha legitimitet hos 
samhällets medborgare för att kunna ha en sådan expressiv och 
allmänpreventiv funktion som enligt teorin om social kontroll krävs för att 
kunna styra medborgarnas beteende i önskvärd riktning. En tänkbar 
konsekvens av nuvarande narkotikapolitik som till viss del är rättsosäker och 
ineffektiv vid tillämpningen är att den enskilde tappar förtroendet för 
straffrättssystemet och dess legitimitet. I handlingsplanerna under 2000-talet 
har det noterats stor diskrepans mellan de högt ställda narkotikapolitiska 
målen och verkligheten, samt att det ansetts svårt att bibehålla trovärdigheten 
för politiken om den inte kan omsättas i verkligheten, vilket indikerar att 
utvecklingen eventuellt redan går mot minskad legitimitet hos 
narkotikapolitiken. Således tycks narkotikapolitiken i viss mån ”gräva sin 
egen grav” i bemärkelsen att narkotikapolitikens effekter medför en 
urholkning av straffrättssystemets legitimitet, som i sin tur medför att 
narkotikalagstiftningen som verktyg för att utöva social kontroll och styra 
enskilda medborgares beteende blir mindre och mindre effektivt. Detta bör i 
min mening ses som den största och allvarligaste av utmaningarna för 
statsmakten och lagstiftaren. Hur en sådan utveckling ska stävjas är inte 
föremål för detta arbete, men det finns anledning att anta att nuvarande 
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narkotikapolitik fundamentalt måste förändras på något sätt för att förhindra 
en allvarligt befläckad legitimitet hos både straffrättssystemet och 
narkotikapolitiken. 
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7 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att nätdrogerna idag på grund av 
avsaknaden av möjligheter till generisk klassificering regleras genom samma 
lagstiftningar som reglerar narkotikan. Således kontrolleras 
narkotikaklassificerade nätdroger huvudsakligen på straffrättslig väg. Även 
om de olika lagarnas faktiska effekt på nätdrogernas förekomst och 
nätdrogsrelaterade brott inte tycks vara stor verkar dock lagens starka 
signalvärde och dess expressiva funktion legitimera denna kontroll från 
lagstiftarens sida.  
 
Sverige har valt en hård straffrättslig linje för narkotikapolitiken i jämförelse 
med andra europeiska länder, vilket till stor del tycks ha historiska 
förklaringar. Att samhället och synen på missbruksproblematik ändrats över 
tid är inget som tycks påverkat narkotikapolitiken, utan viljan att från 
statsmaktens håll utöva social kontroll över den enskilde genom straffhot och 
kriminaliseringar, till och med i större utsträckning nu än vid exempelvis 
NSL:s tillkomst, kvarstår.   
 
När den hårda kontrollen och straffhoten med starka historiska rötter ska 
tillämpas på nätdroger tycks brister i rättssäkerheten uppstå, huvudsakligen 
eftersom nätdrogernas utveckling går snabbare än vad 
klassificeringsprocessen och lagstiftningen gör. Exempel på detta är 
straffvärdebedömningarna av nätdroger i domstol för substanser som saknar 
egen tabell. Ett annat exempel är den alternativ väg för formell kontroll som 
Fentanyldomen ger upphov till, alltså att domstolen självmant kontrollerar 
nätdrogerna på straffrättslig väg genom brottet vållande till annans död, när 
lagstiftande makt inte klarar av att kriminalisera nätdroger i tillräcklig 
utsträckning för lagföring.  
 
En tänkbar följdverkan av att rättssäkerhet inte garanteras när befintlig 
lagstiftning ska tillämpas på nätdroger, är påverkan på narkotikapolitikens 
och straffrättssystemets legitimitet, vilket får anses vara en stor utmaning för 
statsmakten och lagstiftaren.  Om den enskilde medborgaren inte upplever en 
känsla av rättssäkerhet vid lagens tillämpning, kan det också medföra att 
dennes tilltro och förtroende för straffrättssystemet urholkas. Om så är fallet 
ligger det nära till hands att anta att straffrättssystemets legitimitet minskar, 
och därmed kan det också bli svårare för statsmakten att genom 
kriminalisering styra befolkningens beteende i en specifik riktning.  
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