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Summary 

In order to complete the drug smuggling crime, the perpetrator must pass 

one of the country’s custom checks without reporting the unauthorized drug.  

When committing the drug smuggling crime, the perpetrator automatically 

commits drug offence, at least in the form of possession, since the 

perpetrator has the drug in its possession in Swedish territory.  

 

The purpose of this thesis has thus been to clarify what applies when a 

perpetrator commits both of these crimes and subsequently if and when 

consumption of the drug crime should occur. In order to fulfil the purpose of 

the thesis, an examination of applicable law and relevant case law has been 

necessary. Judgments from both courts of appeal and district courts have 

been analyzed to point out the disagreement between the courts and to 

determine how the courts should adjudicate in these cases.  

 

The result of this thesis shows that a clear position should be taken if the 

crime of drug smuggling and the subsequent drug crime is to be regarded as 

one offence or more. Depending on what the court then concludes, different 

forms of criminal competition will be applied. If the court finds that there is 

only one offence, it is a matter of unequal competition. If that is the case the 

problem is solved by either cumulation or consumption. But if the court 

finds that there is more than one offence, consumption may still be applied 

if the drug offence is considered to be co-punished with the smuggling 

crime.  

 

Depending on whether the course of events is to be regarded as one offence 

or more, the outcome will be different. In my opinion, the principle rule for 

unequal competition should be consumption. However, the offence should 

only exceptionally be considered as co-punished.  
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Sammanfattning 

För att brottet narkotikasmuggling ska anses fullbordat måste en 

gärningsperson passera någon av landets tullkontroller utan att anmäla sin 

medhavda narkotika. Vid en fullbordad narkotikasmuggling kan sägas att 

gäringspersonen även per automatik begår narkotikabrott, åtminstone i form 

av innehav, då denne har narkotikan i sin besittning på svenskt territorium.  

 

Syftet med denna framställning har varit att klargöra vad som gäller då en 

gärningsperson begår båda dessa brott och sedermera om och när 

konsumtion av narkotikabrottet bör ske. För att uppnå syftet med 

framställningen har en genomgång av gällande rätt och relevant praxis varit 

nödvändig. Rättsfall från både hovrätt och tingsrätt har analyserats för att 

peka på den oenighet som råder domstolarna emellan och för att på ett 

relevant sätt kunna komma fram till hur domstolarna bör döma i dessa fall.  

 

Resultatet av undersökningen visar att tydlig ställning bör tas till om 

narkotikasmugglingen och det efterföljande narkotikabrottet är att betrakta 

som en gärningsenhet eller flera. Beroende på vad domstolen då kommer 

fram till aktualiseras olika former av brottslighetskonkurrens. I det fall det 

bedöms vara en gärningsenhet är det fråga om olikartad konkurrens, varpå 

konkurrensproblematiken kan lösas genom kumulation eller konsumtion. 

Men om domstolen anser att det föreligger fler än en gärningsenhet kan 

konsumtion ändå bli aktuell om narkotikabrottet är att betrakta som 

medbestraffat med smugglingsbrottet.  

 

Beroende på om händelseförloppet är att betrakta som en eller flera 

gärningsenheter kommer utfallen bli olika. Enligt min mening borde 

huvudregeln vid en gärningsenhet vara att konsumtion ska ske, medan det 

efterföljande narkotikabrottet endast undantagsvis bör betraktas som 

medbestraffat. 
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalk (1962:700) 

HD   Högsta domstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

NSL  Narkotikastrafflag (1968:64) 

Prop.   Proposition 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sommaren 2019 meddelades en dom av Hovrätten över Skåne och Blekinge 

i vilken en person dömdes för narkotikasmuggling och narkotikabrott.1 I 

målet hade gärningspersonen, som vi kan kalla X, fört in en stor mängd 

narkotika från Nederländerna till Sverige. Efter att narkotikan förts in i 

landet via Trelleborg transporterades den vidare och överlämnades till 

personer i olika delar av Skåne samt i Mölnlycke som ligger utanför 

Göteborg. Både tingsrätt och hovrätt kom fram till att X i och för sig hade 

begått de båda brotten narkotikasmuggling och narkotikabrott men de var 

oense om X skulle dömas för båda brotten eller endast det ena av dem. Till 

skillnad från hovrätten kom tingsrätten fram till att smugglingsbrottet skulle 

konsumera narkotikabrottet och att X således skulle dömas för enbart 

narkotikasmuggling. Att det inte verkar finnas någon enhetlig gränsdragning 

angående när konsumtion av narkotikabrott ska ske i dessa situationer är 

problematiskt på flera plan, dels rubbar det förutsebarheten, dels kan 

domstolarnas bedömningar uppfattas som godtyckliga.  

 

Utöver förutsebarhet är principen om att lika fall ska behandlas lika av 

fundamental betydelse för rättssystemet. Eftersom det påverkar straffvärdet 

om en gärningsperson döms för ett eller flera brott är det viktigt att det råder 

enighet bland domstolarna avseende om narkotikabrott ska konsumeras eller 

inte. Annars riskerar gärningspersoner som begått liknande gärningar att 

dömas till olika långa straff vilket går emot ovan nämnda princip.  

 

Det finns på flera håll i den svenska strafflagstiftningen medvetna 

överregleringar från lagstiftarens sida som innebär att samma gärning kan 

falla inom ramen för flera olika straffbud. Syftet med överregleringarna är 

inte att gärningspersonerna alltid ska dömas för samtliga brott, utan att 

 
1 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2019-07-30 i mål nr B 1757-19.  
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domstolen ibland endast ska döma för något av dem. Domstolen har då att ta 

ställning till om ett av brotten ska konsumera det andra. Det är alltså av 

väsentlig betydelse att den dömande makten har riktlinjer och förståelse för 

hur lagstiftaren har tänkt då den har kriminaliserat och överreglerat vissa 

gärningar. Om ett sådant samspel inte finns mellan den lagstiftande och den 

dömande makten riskerar en gärningsperson att straffas för fler gärningar än 

vad som varit avsikten. Att utröna syftet med en viss kriminalisering är 

alltså grundläggande för att rättsväsendet ska bibehålla rättssäkerheten och 

är även anledningen till att domstolarna ofta kommer fram till att en viss 

brottsbeskrivningsenlig gärning ska konsumera en annan.  

 

Brottslighetskonkurrens2 är ett ämne inom straffrätten som det skrivits 

relativt mycket om. De framställningar som har gjorts har dock haft en mer 

generell inriktning och det har inte närmare redogjorts för hur 

narkotikasmuggling och narkotikabrott bör förhålla sig till varandra efter 

smugglingsbrottets fullbordan. Högsta domstolen3 har visserligen gjort vissa 

uttalanden kring detta, vilket kommer redogöras för närmare i avsnitt 2.2. 

Men hur omfattande hanteringen av narkotika måste vara efter det att 

smugglingsbrottet fullbordats för att utgöra en egen gärning som bör 

föranleda straffansvar för narkotikabrott har inte prövats av HD. Inte heller 

har det i förarbetena beskrivits exakt hur de narkotikabrott som följer efter 

en narkotikasmuggling ska behandlas.   

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna framställning är att försöka klargöra och problematisera 

vad som gäller då en gärningsperson har begått brotten narkotikasmuggling4 

och narkotikabrott5 vid ett och samma tillfälle. Frågeställningen är om och 

när konsumtion av narkotikabrott bör ske då det har begåtts i samband med 

 
2 Inom ramen för denna framställning är brottslighetskonkurrens detsamma som 

brottskonkurrens.  

3 Vidare benämnd HD.  

4 3 och 6 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, vidare benämnd smugglingslagen. 

5 1 § narkotikastrafflag (1968:64), hädanefter används förkortningen NSL.  
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en fullbordad narkotikasmuggling. För att kunna besvara denna 

huvudfrågeställning måste även följande underfrågor redas ut:  

- Består konkurrensproblematiken av olikartad konkurrens eller av 

medbestraffade gärningar? 

- När är narkotikasmugglingen och det efterföljande narkotikabrottet 

att betrakta som fler än en gärningsenhet? 

- Blir bedömningen annorlunda beroende på vilket slags 

narkotikabrott som har begåtts?  

1.3 Metod och material  

Den vanligaste metoden som används vid framställningar likt denna torde 

vara den rättsdogmatiska metoden. Vad denna metod består i råder det 

delade meningar om, men de flesta synes anse att den rättsdogmatiska 

metoden kortfattat innebär att rättskällorna ska användas i enlighet med 

rättskälleläran i syfte att fastställa gällande rätt.6 Med rättskälleläran avses 

de traditionella rättskällorna vilka består i lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin.7  

 

Då denna framställning inte syftar till att finna ett rätt svar på aktuell 

juridisk problematik, vilket är fallet vid tillämpning av rättsdogmatisk 

metod, kommer metoden som har tillämpats istället att benämnas 

rättsanalytisk metod.8  

 

Inom ramen för detta arbete har stor vikt lagts vid att analysera 

underrättspraxis då HD ännu inte prövat fall som på ett mer konkret plan 

kan besvara framställningens frågeställning.9 Det är främst de högsta 

instansernas domar som tillmäts prejudikatvärde, innebärande att andra 

domstolar anses vara bundna av att tillämpa dessa vid framtida bedömningar 

med lika omständigheter. I Sverige råder i och för sig inte en absolut 

 
6 Sandgren (2005) s. 649.  

7 Kleineman (2018) s. 21.  

8 Sandgren (2005) s. 655 f.  

9 Sandgren (2018) s. 50 f.  
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prejudikatbundenhet, men underinstanserna kan ändå inte antas ha något 

intresse av att gå emot ett prejudikat och det allra vanligaste är att de följs.10 

I de fall en fråga inte har avgjorts av högsta instans kan också en dom i 

andra instans få viss betydelse. Det är ovanligt att lika stor vikt läggs vid ett 

avgörande som inte har prövats av högre instans.11 Trots detta har det 

redogjorts för underrättspraxis då en del av arbetet består i att belysa de 

delade meningar som råder mellan tings- och hovrätter. Ett stort antal 

rättsfall har gåtts igenom för att uppnå syftet med framställningen, här 

redovisas dock endast för ett mindre antal av dessa vilka anses vara 

representativa för hur domstolarna behandlat frågan om konsumtion av 

narkotikabrott. 

 

På straffrättens område har legalitetsprincipen en framstående roll, denna 

kan generellt sett sägas innebära att straff inte får ådömas utan direkt stöd i 

skriven lag. Poängen med principen är att göra det möjligt för enskilda att 

förutse vad de kan komma att straffas för och att kontrollera 

maktutövningen.12 I och med detta kan lagtext i egenskap av rättskälla anses 

ha en särställning inom rättskällehierarkin på straffrättens område. Men 

även inom straffrätten tillämpas andra traditionella rättskällor. Eftersom 

bl.a. HD hänvisar till såväl doktrin som förarbeten i sina domar tyder det på 

att även dessa rättskällor har en stark ställning inom området.13 

 

Då brottslighetskonkurrens är ett invecklat område har doktrin använts som 

hjälpmedel för att förklara de teoretiska delarna av framställningen. Den 

doktrin som framförallt genomsyrar texten är skriven av författare som är 

ledande inom området och som domstolarna själva många gånger har 

hänvisat till.14 Den tillgängliga litteraturen är dock till stora delar skriven av 

ett fåtal författare, vilket är något att förhålla sig källkritiskt till då den 

 
10 Lehrberg (2016) s. 172 f.  

11 Lehrberg (2016) s. 165 ff.  

12 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 45 ff.  

13 Jfr NJA 2017 s. 415.  

14 Jfr NJA 2017 s. 415.  
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endast återspeglar ett begränsat antal personers åsikter och tankar om 

brottslighetskonkurrens.  

1.4 Avgränsningar  

Framställningen behandlar narkotikasmuggling och narkotikabrott enligt 

svensk lagstiftning varför internationella straffrättsliga bestämmelser inte 

kommer att beröras. I praktiken är det dock vanligt med internationella 

samarbeten främst avseende smugglingsbrottet eftersom det är ett 

gränsöverskridande brott.15  

 

Smugglingsbestämmelserna16 består av flera olika kriminaliserade 

handlingar. P.g.a. framställningens omfång och syfte kommer dock endast 

att redogöras för den gärning som består i att föra in narkotika i Sverige. 

Som ovan nämnts syftar denna framställning till att utreda hur brotten 

narkotikasmuggling och narkotikabrott ska behandlas efter det att 

gärningspersonen har fört in narkotikan i Sverige. Andra varianter av 

narkotikasmuggling än införsel, såsom utförsel av narkotika från Sverige, 

kommer därför att lämnas därhän.  

 

Det finns även ett flertal varianter av narkotikabrott men här kommer bara 

att redogöras för de typer som har betydelse för framställningens analytiska 

del. Narkotikabrott kan bestå i bl.a. överlåtelse, framställning avsedd för 

missbruk, transport, förvaring och innehav.17 Det är dock endast relevant att 

se till hur narkotikan hanteras efter att den smugglats in i Sverige. 

Följaktligen är det inte aktuellt att t.ex. tillämpa bestämmelsen som avser 

tillverkning av narkotika, då narkotikan redan är framställd när den kommer 

in i landet.  

 

Inom området görs en åtskillnad mellan brottslighetskonkurrens och 

påföljdskonkurrens. Med brottslighetskonkurrens avses den konkurrens som 

 
15 Jfr Träskman (2012) s. 11 ff.    

16 3 och 6 §§ smugglingslagen.   

17 1 § NSL.  
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uppkommer då ställning ska tas till om någon ska dömas för viss 

brottslighet. Med påföljdskonkurrens avses den konkurrens som uppstår då 

påföljd ska bestämmas för den som begått fler än ett brott. Då 

framställningen behandlar huruvida någon ska dömas för viss brottslighet 

och inte vilken påföljd gärningspersonen ska dömas till kommer 

påföljdskonkurrens inte beröras närmare.18 

1.5 Disposition  

Framställningens andra avsnitt består av en redogörelse för hur gällande rätt 

ser ut på området och hur konkurrensproblematiken bör tolkas och hanteras 

enligt denna. Här ligger fokus på det teoretiska och lagtekniska. I 

nästkommande avsnitt redogörs för ett urval av relevant underrättspraxis 

inom området för att tydliggöra att det råder delade meningar vad gäller 

brottslighetskonkurrens, vilka inte alltid är så enkla att tolka. 

Framställningens fjärde och sista avsnitt är analytiskt och syftar till att 

besvara frågeställningarna i avsnitt 1.2.  

 

 
18 Ulväng (2013) s. 113.  
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2 Gällande rätt 

Inom straffrätten är det vanligt att en gärningsperson har överträtt flera olika 

straffbud. Det uppstår då en konkurrensproblematik som utmärks av att 

domstolen har att ta ställning till om gärningspersonen ska dömas för ett 

eller flera av de begångna brotten. Nedan följer en beskrivning av de olika 

typerna av brottslighetskonkurrens med tillhörande lösningar, ett mer 

djupgående fokus läggs på de varianter som aktualiseras när en 

gärningsperson både har begått narkotikasmuggling och narkotikabrott. 

Utöver detta presenteras även relevanta bestämmelser i smugglingslagen 

och NSL.  

2.1 Brottslighetskonkurrens 

Det talas främst om tre olika typer av brottslighetskonkurrens inom 

straffrätten: likartad konkurrens, olikartad konkurrens och medbestraffade 

gärningar.19  

 

Vid likartad konkurrens har en gärningsperson överträtt samma straffbud 

flera gånger. Det som då måste tas ställning till är om brotten är att betrakta 

som en och samma brottsenhet eller flera olika. Begreppet brottsenhet 

används för att bestämma när flera överträdelser av samma straffbud ska 

anses utgöra ett eller flera brott. För att avgöra detta är kriterierna tid och 

rum av stor betydelse.20 Kommer domstolen fram till att det är fråga om en 

brottsenhet ska gärningspersonen endast dömas för ett brott.21 Ett exempel 

som illustrerar likartad konkurrens på ett enkelt sätt är följande:22 

 

Exempel 1. X slår Y i ansiktet med knuten näve tolv gånger i följd under en 

mycket kort tidsperiod.  

 

 
19 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 465 ff.  

20 Ulväng (2013) s. 179 f.  

21 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 465 ff.  

22 Läsaren kan utgå ifrån att samtliga rekvisit, inklusive uppsåt, är uppfyllda.   
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I exemplet har X överträtt straffbudet för brottet misshandel23 tolv gånger. 

Förutsatt att detta är att betrakta som en och samma brottsenhet, vilket det 

torde vara, kommer X att dömas för en misshandel och inte tolv, trots att 

denne misshandlat Y tolv gånger.24  

 

Till skillnad från likartad konkurrens föreligger olikartad konkurrens då en 

gärningsperson genom samma gärning överträtt flera olika straffbud. 

Beroende på straffbudens överlappning med varandra kan domstolen 

antingen komma fram till att det ena brottet ska konsumera det andra, eller 

att gärningspersonen ska dömas för båda brotten.25 Gemensamt för fall av 

olikartad konkurrens är att problematiken ska avgöras med hjälp av 

regelkonkurrens. Med regelkonkurrens avses antingen att det föreligger total 

överlappning mellan två straffbud eller att det finns en partiell överlappning. 

Konkurrensen mellan reglerna löses antingen genom kumulation eller 

konsumtion.26 Ett exempel på en situation då olikartad konkurrens uppstår 

kan se ut enligt följande: 

 

Exempel 2. X slår Y i ansiktet med knuten näve tolv gånger och till följd av 

detta avlider Y.  

 

Förutsatt att det föreligger uppsåt även till dödandet har X i detta exempel 

gjort sig skyldig till flera olika brott, nämligen misshandel och mord27. 

Mellan dessa straffbud föreligger total överlappning vilket kommer medföra 

att X enbart döms för mord och inte för misshandeln som orsakade 

dödsfallet. Det finns även fall av olikartad konkurrens där det inte råder full 

överlappning, vilket kommer behandlas närmare i avsnitt 2.1.1.   

 

 
23 3 kap. 5 § Brottsbalk (1962:700), vidare benämnd BrB.  

24 Jfr NJA 2013 s. 1155.  

25 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 478.  

26 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 466. 

27 3 kap. 1 § BrB.  
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Förutom likartad och olikartad konkurrens finns även ett begrepp som 

Ulväng m.fl. benämner medbestraffade gärningar.28 Denna typ av 

konkurrens blir aktuell då en gärningsperson har begått flera brott men vid 

olika tillfällen, alltså inte inom ramen för en gärningsenhet. Trots att brotten 

ska ses som flera olika har domstolen ändå att ta ställning till om det kan 

finnas skäl att betrakta viss brottslighet som medbestraffad med annan och 

om konsumtion av den anledningen ska ske.29  

2.1.1 Närmare om olikartad konkurrens  

De frågor som i första hand måste besvaras för att kunna avgöra huruvida 

det är fråga om olikartad konkurrens är dels om flera olika straffbud har 

överträtts, dels om en eller flera gärningsenheter är för handen. Kommer 

domstolen fram till slutsatsen att olika straffbud har överträtts samt att det 

rör sig om en (1) gärningsenhet är det fråga om olikartad konkurrens. Vad 

som avses med gärningsenhet är den konkreta händelse, i tid och rum, som 

betraktas som gärningen, det vill säga det händelseförlopp som uppfyller 

rekvisiten i ett eller flera straffbud.30 Det är i sammanhanget tillräckligt att 

det ena straffbudet inte har avslutats innan det andra fullbordats och att det 

finns viss överlappning mellan de olika brottens rekvisit.31  

 

Då flera straffbud har överträtts inom ramen för en gärningsenhet tillämpas 

regelkonkurrens för att avgöra hur många av brotten som gärningspersonen 

faktiskt ska dömas för.32 Det finns två olika typer av regelkonkurrens. Den 

ena formen avser sådana fall där två olika brottstyper har 

tillämpningsområden där det ena helt överlappar det andra. I ett sådant fall 

uppstår ett så kallat subordinationsförhållande, vilket är fallet i exempel 2 

ovan – alla tänkbara fall av mord är också misshandel. Däremot gäller 

 
28 HD har i vissa fall istället använt sig av begreppen straffria för-, sido-, eller 

efterhandlingar vilket torde ha samma innebörd, se t.ex. NJA 1972 s. 429. För den här 

framställningens vidkommande används begreppet medbestraffade gärningar. 

29 Jfr NJA 2017 s. 415.  

30 Ulväng (2013) s. 373.  

31 Ulväng (2013) s. 409 f.  

32 Ulväng (2013) s. 426. 
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givetvis inte det omvända.33 Den andra formen av regelkonkurrens gäller 

fall där det finns ett gemensamt tillämpningsområde mellan två olika 

straffbud men där det inte råder full utan endast delvis överlappning. Detta 

kallas för interferens.34   

 

Genom regelkonkurrens kan domstolen antingen komma fram till att båda 

brottsbeskrivningarna ska tillämpas (kumulation) eller att endast en av dem 

ska vara tillämplig (konsumtion).35 Valet av vilken princip som ska lösa 

konkurrensproblematiken blir avhängigt av en rationell argumentation 

utifrån allmänna principer och av ideologiska, kriminalpolitiska och 

bestraffningsideologiska överväganden.36 En lösning kan också finnas given 

direkt i lagtext genom en så kallad subsidiaritetsklausul.37 

 

Enligt Ulväng talar stora skillnader mellan två tillämpliga bestämmelser för 

kumulation, medan stora likheter mellan straffbestämmelserna, eller till och 

med delidentitet, talar för det motsatta (konsumtion).38 Vad som också 

måste tas hänsyn till är i vilken grad straffvärdesbedömningen påverkas då 

ett av brotten konsumeras; ju större samhörighet det finns mellan 

brottstyperna desto mer kommer ett handlande att kunna beaktas vid 

straffvärdebedömningen av endast ett av straffbuden. Att i ett sådant fall 

tillämpa båda straffbuden skulle ofta innebära att en påverkande 

omständighet tillmäts betydelse flera gånger då lagrummen har 

gemensamma tillämpningsområden. Detta skulle i sin tur kunna leda till 

dubbelbestraffning som kan orsaka problem ur rättvisesynpunkt.39 

 

Mellan narkotikasmuggling och narkotikabrott föreligger partiell 

överlappning, vilket betyder att det är fråga om interferens. Detta berörs mer 

ingående i avsnitt 2.2.  

 
33 Ulväng (2013) s. 120 f. 

34 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 481 f. 

35 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 482 f.  

36 Ulväng (2013) s. 127.  

37 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 482 f.  

38 Ulväng (2013) s. 400.  

39 Ulväng (2013) s. 429. 
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2.1.2 Närmare om medbestraffade gärningar  

Kommer domstolen istället fram till att de båda brotten begåtts inom ramen 

för fler än en gärningsenhet kan konsumtion, som ovan nämnts, ändå bli 

aktuellt om det ena brottet anses vara medbestraffat med det andra.40  

 

Grunden för att betrakta viss brottslighet som medbestraffad, och att den 

därav ska konsumeras, är att det finns något slags samband mellan de olika 

brotten. Sambandet kan t.ex. bestå i en gemensam faktor som att brotten 

utgör led i samma brottsplan eller att de har samma angreppsobjekt. 

Förutom ett samband mellan brotten är det även av stor betydelse att 

konsumtion av det ena brottet inte nämnvärt påverkar det sammantagna 

straffvärdet hos ett brottsligt förfarande.41  

2.2 Smugglingslagen och NSL 

Av 3 § smugglingslagen framgår vad som krävs för att någon ska dömas för 

brottet smuggling. Gärningspersonen ska med uppsåt, i samband med 

införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud 

eller villkor, bryta mot detta genom att underlåta att anmäla varan till 

tullbehandling. Om en sådan gärning avser narkotika, döms enligt 6 § 

smugglingslagen för narkotikasmuggling.  

 

Narkotikabrott regleras i NSL. Enligt vad som framgår av 1 § första stycket 

döms för narkotikabrott den som med uppsåt bl.a. innehar, överlåter eller 

transporterar narkotika.  

 

Med innehav av narkotika åsyftas att en person har narkotika i sin besittning 

på ett sätt som medför att denne har möjlighet att utöva faktisk rådighet över 

den. Detta narkotikabrott avser primärt innehav för eget bruk.42 Innehav av 

narkotika kan sägas vara mindre straffvärt än de övriga befattningarna.43 

 
40 Ulväng (2013) s. 426. 

41 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 489 f.  

42 Träskman (2012) s. 53.  

43 Andersson m.fl. (2012) s. 34.  
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Överlåtelse av narkotika har samma betydelse som inom civilrätten, alltså 

ett förfarande enligt vilket äganderätten övergår från en person till en annan, 

detta exempelvis genom försäljning, byte eller gåva. Ett narkotikabrott i 

form av överlåtelse eller i överlåtelsesyfte anses vara grövre än de övriga 

formerna av narkotikabrott.44 Att transportera narkotika är en mer 

kvalificerad form av innehav. För att straffansvar ska kunna utgå för denna 

form krävs att narkotikan inte är avsedd för eget bruk.45  

 

Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i max sex 

månader och för brott av normalgraden fängelse i max tre år. Är brottet att 

betrakta som grovt är straffskalan fängelse i lägst två och högst sju år och 

om det är synnerligen grovt är straffskalan lägst sex år och högst tio år.46 

Vid bedömningen av om ett narkotikabrott är att betrakta som mer eller 

mindre grovt ska hänsyn tas till bl.a. narkotikans art och mängd.47 

 

Här bör även en kommentar ges kring straffvärdebedömningen vid flerfaldig 

brottslighet, den så kallade asperationsprincipen. Det allvarligaste av de 

begångna brotten är utgångspunkten vid en sådan bedömning. Utifrån detta 

läggs det sedan successivt till en minskande del av straffvärdet för vart och 

ett av de övriga brotten. Detta ska göras i ordning efter hur allvarliga brotten 

är. Faktorer som kan vara av betydelse för minskningens storlek är vilken 

typ av brott det är fråga om samt vilket tidsmässigt eller annat samband som 

kan finnas mellan brotten.48 Inom ramen för denna framställning är det fråga 

om två olika brott och det kommer att redogöras för hur straffvärdet för det 

efterföljande narkotikabrottet påverkar det sammantagna straffvärdet. 

Brotten narkotikasmuggling och narkotikabrott är lika grova.49 I förevarande 

fall är det naturligt att utgå från det brott som företas först i tiden, nämligen 

smugglingsbrottet, varför efterföljande narkotikabrott kommer att behandlas 

enligt asperationsprincipens trappliknande utformning.  

 
44 Prop. 1982/83:141 s. 14 ff.  

45 Träskman (2012) s. 50. 

46 1–3 §§ NSL.   

47 Andersson m.fl. (2012) s. 51 ff.  

48 Jfr NJA 2011 s. 675.  

49 6 § smugglingslagen; 1–3 §§ NSL.  
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En vanlig situation är att den som har gjort sig skyldig till 

narkotikasmuggling enligt smugglingslagen även uppfyller de 

förutsättningar som krävs för narkotikabrott enligt NSL. För dessa fall finns 

det i 1 § andra stycket NSL en hänvisning till smugglingslagen. 

Hänvisningen ska ses som ett förtydligande av att bestämmelser om straff 

för olovlig införsel av narkotika finns i smugglingslagen. I förarbetena till 

smugglingslagen uttalas att det genom hänvisningen får anses vara markerat 

att det innehav som konstituerar den olaga införseln inte bör föranleda 

ansvar enligt NSL utan enbart enligt smugglingsbestämmelsen.50 Detta har 

även klargjorts av HD i rättsfallet NJA 2012 s. 535. I målet fullbordades 

dock inte narkotikasmugglingen utan omständigheterna var sådana att 

gärningspersonerna endast dömdes för narkotikabrott i form av transport.  

 

Av det ovan anförda framgår tydligt att det föreligger ett gemensamt 

tillämpningsområde mellan bestämmelserna i smugglingslagen och NSL. 

Straffbuden överlappar inte varandra helt men i och med smugglingsbrottets 

fullbordan gör sig gärningspersonen även skyldig till narkotikabrott.  

 

HD belyste i nämnda rättsfall den grundläggande principen som anger att 

om stadgandena har samma kriminalpolitiska grund, vilket bestämmelserna 

i smugglingslagen och NSL har, talar det för att det ena brottet ska 

konsumera det andra.   

 

 

 

 

 
50 Prop. 1999/2000:124 s. 112 f.  
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3 Rättsfall  

Avseende de rättsfall – från olika hovrätter och tingsrätter – som presenteras 

nedan har båda instanserna kommit fram till att aktuella gärningar har 

förövats med uppsåt och att gärningspersonerna har begått såväl 

narkotikasmuggling som narkotikabrott. Däremot har de kommit till olika 

resultat gällande om gärningspersonerna ska dömas för både 

narkotikasmuggling och narkotikabrott.  

3.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge 
RH 2010:54  

I detta fall hade två gärningspersoner, X och Y, gemensamt och i 

samförstånd transporterat narkotika från Danmark till Sverige via 

Öresundsbron. X transporterade narkotikan på tåg medan Y färdades över 

bron med en hyrbil. Efter ankomsten till Sverige steg X av vid den första 

tågstationen efter bron, där de båda gärningspersonerna greps kort därefter.  

 

Tingsrätten dömde gärningspersonerna för grov narkotikasmuggling och 

grovt narkotikabrott utan närmare redogörelse för frågan om 

brottslighetskonkurrens. Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten att 

gärningspersonerna endast skulle dömas för narkotikasmuggling. Detta 

eftersom gripandet av X och Y skedde en kort tid och ett kort avstånd från 

den svenska landsgränsen. Det fanns enligt hovrätten inte tillräckliga 

förutsättningar för att bedöma transporten av narkotikan in i landet som en 

så självständig hantering att den borde föranleda ansvar även för 

narkotikabrott.51  

 

Hovrätten har alltså beaktat både den geografiska sträcka och den tid som 

narkotikan har transporterats efter fullbordat smugglingsbrott då 

 
51 Observera att denna dom meddelades innan NJA 2012 s. 535 vilket antyder att 

prejudikatet inte medförde någon vidare vägledning avseende de konkreta fallen, då samma 

resonemang verkar ha förts av underinstanserna såväl innan som efter aktuellt prejudikat.  
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bedömningen kring brottslighetskonkurrens gjorts. Det angavs inte någon 

exakt sträcka men det torde vara ostridigt att det rörde sig om ett mycket 

kort avstånd.  

3.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge 
mål nr B 633-17 

Två personer smugglade narkotika in i landet, via Öresundsbron till Malmö, 

där narkotikan sedan förvarades. Ett par dagar senare tog 

gärningspersonerna sig vidare från Malmö med tåg och planen var att de 

skulle transportera narkotikan till Stockholm. De blev dock gripna av polis i 

Hässleholm och hade då hunnit transportera narkotikan cirka nio mil.   

 

Tingsrätten dömde de båda gärningspersonerna för grov narkotikasmuggling 

och grovt narkotikabrott i konkurrens utan vidare resonemang. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom men ansåg dessutom att den efterföljande 

befattningen med narkotika var så kvalificerad att det narkotikabrott som 

den utgjorde inte skulle vara medbestraffat med den föregående 

smugglingen.   

3.3 Svea hovrätt mål nr B 7428-17 

En av gärningspersonerna, X, förde i det här fallet in narkotika till Sverige. 

Efter ankomsten transporterades narkotikan vidare från Skåne till Solna 

utanför Stockholm där delar av den även överlämnades. Tingsrätten dömde 

gärningspersonen till synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen 

grovt narkotikabrott, då det konstaterats att X transporterat narkotikan en 

avsevärd sträcka inom landet under flera timmar. Konsumtion av 

narkotikabrottet blev inte aktuellt. Hovrätten gjorde sedan samma 

bedömning som tingsrätten i det hänseende som är aktuellt för denna 

framställning.52 I detta fall transporterades narkotikan cirka sextio mil.  

 
52Jfr Svea hovrätt, dom 2017-03-29 i mål nr B 1402-17 där domstolen kom till samma 

slutsats. 
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3.4 Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 
5267-18  

Två bröder dömdes i både tingsrätt och hovrätt för narkotikasmuggling då 

de skickat narkotika med posten till olika adresser i Sverige från utlandet. 

Efter att paketen med narkotika kommit fram innehade bröderna narkotikan 

i sina hem och hade den därmed i sin besittning.  

 

Hovrätten förde, till skillnad från tingsrätten, ett resonemang kring 

brottslighetskonkurrensen som finns mellan narkotikasmuggling och 

narkotikabrott. Det anfördes att om en gärning innefattar en fullbordad 

narkotikasmuggling men också ett fullbordat narkotikabrott bör 

gärningspersonen endast dömas för smugglingsbrottet. Detta förutsatt att det 

inte tillkommit gärningsmoment utöver smugglingen som motiverar att 

domstolen dömer särskilt för narkotikabrottet. I detta fall fanns ingen 

utredning om att det tillkommit några sådana gärningsmoment. Bröderna 

dömdes således för flera fall av narkotikasmuggling, både av normalgraden 

och grovt brott, men inte för det efterföljande narkotikabrottet i form av 

innehav. 

 

Vad sådana tillkommande gärningsmoment som domstolen diskuterar skulle 

kunna vara framgår inte. Troligt är dock att domstolen avser andra typer av 

narkotikabrott än innehav, t.ex. transport eller överlåtelse.  

3.5 Halmstads tingsrätt mål nr B 2490-18  

Gärningspersonen X körde bil in i Sverige via Helsingborg och hade då 

narkotika med sig. Efter insmugglingen av narkotika fortsatte X från 

Helsingborg till Halmstad och Kvibille. Transporten av narkotika pågick 

under sammanlagt två dagar.  

 

Tingsrätten anförde att en grundläggande princip inom straffrätten är att det 

talar för konsumtion om två brott med samma kriminalpolitiska grund har 

begåtts genom samma gärning. Trots det ansåg domstolen ändå att X efter 
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insmugglingen, uppsåtligen och i överlåtelsesyfte, tagit sådan befattning 

med narkotikan då denna transporterats till Halmstad respektive Kvibille, att 

X skulle dömas även för narkotikabrott.53  

 

I detta fall körde gärningspersonen en sträcka om cirka 8 mil från 

ankomsten till Sverige. Transporten som syftade till att överlåta narkotikan 

pågick under två dagar.  

3.6 Hovrätten över Skåne och Blekinge 
mål nr B 1757-19  

I detta fall hade gärningspersonen X fört in en stor mängd narkotika till 

Sverige från Holland. X ankom med färja till Trelleborg under förmiddagen 

och körde därefter vidare via Sölvesborg till Häljarp där det första 

överlämnandet54 av narkotika skedde. På kvällen, samma dag, körde 

gärningspersonen vidare till Landskrona där ytterligare överlämnanden 

genomfördes. Därefter körde X vidare via Småland till Mölnlycke där denne 

övernattade. Ytterligare överlämnanden gjordes dagen därpå, innan X körde 

söderut igen och lämnade landet. Totalt transporterade X narkotikan cirka 

trettio mil.  

 

Tingsrätten angav att X visserligen transporterat narkotikan en relativt lång 

sträcka till flera olika orter i Sverige där överlämnande av narkotika skett. 

Efter en samlad bedömning framstod dock gärningspersonens insats, enligt 

tingsrätten, som en nästan sammanhängande transport som inte tagit mycket 

mer än ett dygn. Av den anledningen betraktades transporten som en 

naturlig fortsättning på införseln och X dömdes enbart för synnerligen grov 

narkotikasmuggling till fängelse i sju år.  

 

 
53 Jfr Svea hovrätt, dom 2015-07-10 i mål nr B 4698-15 då domstolen dömde 

gärningspersonerna för båda brotten efter att narkotikan transporterats cirka 50 mil in i 

landet innan gärningspersonerna greps av polis.  

54 I förevarande fall ansågs det inte styrkt att X var ägare till narkotikan varför det inte var 

fråga om överlåtelse. Av denna anledning blev endast transporten av narkotika aktuell för 

vad som kom att utgöra narkotikabrott enligt NSL.  
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Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att transporten och 

distributionen av narkotikan var så pass omfattande att den inte kunde anses 

utgöra en del av den gärning som utgjorde smugglingsbrottet. Därför 

dömdes X av hovrätten även för synnerligen grovt narkotikabrott.55 

Hovrätten delade tingsrätten bedömning att smugglingsbrottet hade ett 

straffvärde om sju års fängelse och ansåg att straffet för den samlade 

brottsligheten var fängelse i nio år.  

 

I förevarande fall verkar hovrätten vid sin bedömning ha lagt stor vikt vid 

tidigare hovrättspraxis.56 Domstolen förde inte något specifikt resonemang 

kring den geografiska sträckan eller tiden men har sannolikt tagit hänsyn till 

dessa omständigheter när de bedömde att transporten och distributionen var 

så pass omfattande att X skulle dömas även för narkotikabrott.  

 

 

 

 

 

 
55 Jfr Hovrätten för Västra Sverige, dom 2018-08-14 i mål nr B 3180-18 då 

gärningspersonen smugglat in narkotika via Trelleborg och transporterat denna till 

Göteborg. Båda domstolsinstanserna var överens om att gärningspersonen skulle dömas för 

både synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott; Jfr 

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2018-07-04 i mål nr B 2690-18 då hovrätten dömde för 

både grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott då gärningspersonen transporterat 

narkotika på ett tåg från den svenska gränsen vid Öresundsbron till Göteborg. I detta fall 

varade dock transporten under en och samma dag.  

56Jfr Svea hovrätt, dom 2019-05-17 i mål nr B 3427-19 då domstolen dömde särskilt för 

narkotikabrott p.g.a. att gärningspersonen efter insmuggling av narkotika i Helsingborg 

transporterat denna vidare till Jordbro. Notera dock att det mellan Trelleborg och 

Mölnlycke, som i det redovisade fallet, är cirka 31 mil, vilket kan sättas i proportion till 

avståndet mellan Helsingborg och Jordbro vilket är cirka 56 mil.  
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4 Analys och slutsats 

4.1 En eller flera gärningsenheter?  

I enlighet med vad som har redovisats under avsnitt 2.1 är det nödvändigt att 

i ett första led avgöra hur många gärningsenheter ett konkret 

händelseförlopp ska anses bestå i. Detta p.g.a. att antalet gärningsenheter 

aktualiserar olika typer av brottslighetskonkurrens.  

 

Inom ramen för både olikartad konkurrens och medbestraffade gärningar 

finns utrymme för domstolen att komma fram till samma domslut. Antingen 

kan domstolen döma för flera brott i konkurrens med varandra eller så kan 

ett av de begångna brotten konsumeras. Oavsett antalet gärningsenheter kan 

alltså utgången i det konkreta fallet bli densamma.  

 

Det är ofta en svår gränsdragning att avgöra vad som är att betrakta som en 

eller flera gärningsenheter. Av den underrättspraxis som redovisats i avsnitt 

3 är det otydligt huruvida domstolarna ansett att det förelegat en eller flera 

enheter. Domskälen i vissa av domarna tyder på att domstolarna har 

betraktat brotten som begångna inom flera gärningsenheter, t.ex. Hovrätten 

över Skåne och Blekinges resonemang i mål nr B 633-17. I detta fall ansåg 

hovrätten att den efterföljande befattningen med narkotikan var så 

kvalificerad att den inte kunde anses vara medbestraffad med det föregående 

smugglingsbrottet. Med hänsyn till att domstolen här använder sig av 

begreppet medbestraffade gärningar, vilket är det som Ulväng m.fl. 

förespråkar, får det anses klart att domstolen ansett att det varit fråga om 

flera gärningsenheter.  

 

I andra hovrättsavgöranden, t.ex. Svea hovrätts dom i mål nr B 7428-17, 

görs inga uttalanden i domskälen som ger någon ledning till om domstolen 

bedömt gärningarna som begångna inom en och samma gärningsenhet eller 

flera olika. I detta fall fördes endast ett mycket kort resonemang kring 
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konsumtion, men det går inte att uttyda om konsumtion inte blev aktuellt 

p.g.a. olikartad konkurrens eller för att narkotikabrottet inte ansågs vara 

medbestraffat.  

 

Utifrån genomgången praxis har det inte gått att se ett tydligt mönster 

beträffande antalet gärningsenheter. En slutsats kring huruvida handlandet, 

att en gärningsperson först smugglar in narkotika i landet för att sedan 

hantera denna vidare, ska betraktas som en eller flera enheter har därför inte 

kunnat dras enbart med hjälp av rättsfallen. Detta är något som enligt min 

mening kan rubba förutsebarheten varför ett försök till förtydligande nu ska 

göras.  

 

Att ställa sig frågan om en gärningsperson gjort något genom att göra något 

annat och få ett jakande svar, innebär enligt Ulväng att det är fråga om en 

gärningsenhet. Det framgår otvivelaktigt av redovisad praxis att 

gärningspersonerna har begått narkotikabrott, åtminstone i form av innehav, 

genom att begå brottet narkotikasmuggling. Vid den tidpunkt då 

smugglingsbrottet fullbordas, alltså då gärningspersonen passerar en 

tullkontroll utan att anmäla att denne har narkotika med sig, är situationen 

sådan att den ska betraktas som en gärningsenhet. Olikartad konkurrens blir 

då aktuellt.  

 

Liksom i hovrättsavgörandet redovisat under avsnitt 3.1 är det enligt min 

mening rimligt att en gärningsperson åtminstone ska kunna stanna på svensk 

sida om landsgränsen, och så att säga avsluta smugglingsbrottet, utan att 

behöva dömas för båda brotten. Om en bedömning görs i motsatt riktning 

strider detta enligt min mening både mot uttalandena i förarbetena57 och 

avgörandet från HD58. Avsikten med båda dessa uttalanden måste ha varit 

att konsumtion ska ske i dessa fall.  

 

 
57 Prop. 1999/2000:124.  

58 NJA 2012 s. 535.  
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Det ska noteras att HD har uttalat att ”det innehav som konstituerar den 

olovliga införseln inte bör föranleda ansvar enligt narkotikastrafflagen utan 

enbart enligt smugglingsbestämmelsen”. Då gärningspersonerna i 

förevarande fall dömdes för narkotikabrott i form av transport kan det dock 

inte ha varit narkotikabrottet innehav som åsyftats i detta uttalande. Vad HD 

torde ha menat är istället den befattning som konstituerar den olaga 

införseln, oavsett form av narkotikabrott. 

 

Trots att uttalandet inte syftat på narkotikabrottet innehav, vilket kan vara 

för handen om narkotikan är avsedd för eget bruk, finner jag ändå anledning 

att göra åtskillnad mellan de olika typerna av narkotikabrott.  

 

Det är ”nödvändigt” att begå narkotikabrott åtminstone i form av innehav 

för att kunna fullborda en narkotikasmuggling, vilket talar för att det ska 

vara fråga om en gärningsenhet. En annan fråga är dock hur länge 

narkotikan kan innehas för eget bruk utan att den även i detta hänseende 

utgör en egen gärningsenhet. Enligt min mening borde narkotikan endast 

kunna innehas en mer begränsad tid innan även innehavet ska föranleda en 

självständig gärningsenhet. 

 

Det är inte nödvändigt att begå andra narkotikabrott, såsom transport eller 

överlåtelse, på svensk mark för att fullborda smugglingen. Mot denna 

bakgrund bör brotten i princip betraktas som flera gärningsenheter så fort en 

gärningsperson efter insmuggling av narkotika tar en annan befattning med 

denna än att bara inneha den. Ett efterföljande narkotikabrott i form av 

transport eller överlåtelse är inte längre ”beroende” av smugglingsbrottet.  

 

Gällande narkotikabrottet transport blir även fråga om hur långt in i landet 

en gärningsperson ska kunna ta sig innan en ny gärningsenhet anses 

påbörjad. Detta då sträckan är något som domstolarna, mer eller mindre, lagt 

vikt vid då de gjort sina bedömningar i rättsfallen som redovisats i avsnitt 3. 

Enligt min mening borde det spela mindre roll hur lång den aktuella 

transportsträckan är, så länge den inte är helt obetydlig i tid och rum. En 
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anledning till varför transport i landet inte undantagslöst ska utgöra en egen 

gärningsenhet är bl.a. för att undvika dubbelbestraffning.  

 

En jämförelse med situationen i rättsfallet RH 2010:54 är på sin plats. I 

detta fall transporterade gärningspersonerna narkotikan till den första 

tågstationen på svensk sida om landsgränsen innan de greps. Detta bör 

enligt min mening vara att betrakta som en gärningsenhet, trots att 

narkotikabrott i form av transport påbörjats. För att undvika 

dubbelbestraffning måste det åtminstone vara möjligt att stanna på den 

svenska sidan av gränsen utan att händelseförloppet ska betraktas som flera 

gärningsenheter. När en sådan möjlighet funnits men då en gärningsperson 

valt att inte stanna utan istället har fortsatt transporten, anser jag alltså att en 

ny gärningsenhet påbörjats.   

 

Avseende narkotikabrott i form av överlåtelse anser jag att bedömningen 

kring antal gärningsenheter bör vara ännu strängare. Detta då en överlåtelse 

har än mindre med smugglingsbrottets fullbordan att göra än vad innehav 

eller transport har. Om gärningspersonerna i RH-fallet ovan istället hade 

stannat vid samma tågstation men där överlåtit narkotikan, anser jag att det 

ska vara fråga om flera gärningsenheter.  

 

Sammanfattningsvis bör alltså åtskillnad mellan de olika narkotikabrotten 

göras vid bedömningen av antalet gärningsenheter. Ett innehav av narkotika 

eller en mycket kort transport av narkotika kan utgöra en gärningsenhet 

enligt vad som ovan anförts. En något längre transport eller en överlåtelse 

av narkotika borde dock alltid utgöra flera gärningsenheter.  

4.2 När bör konsumtion av narkotikabrott 
ske? 

Detta avsnitt har delats upp i två underrubriker för att tydliggöra att 

resonemang och slutsatser blir olika beroende på om domstolen kommer 

fram till att brotten narkotikasmuggling och narkotikabrott begåtts inom 

ramen för en gärningsenhet eller flera.  
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4.2.1 En gärningsenhet  

Om en gärningsperson anses ha begått narkotikasmuggling och 

narkotikabrott inom ramen för en gärningsenhet är det, som ovan 

konstaterats, fråga om olikartad konkurrens och ett så kallat interferensfall. 

Presumtionen är då, enligt Ulväng, att kumulation ska ske, alltså att 

domstolen ska döma för båda brotten. Detta sker dock inte undantagslöst 

utan det går att argumentera för konsumtion av det ena brottet.  

 

Som framgått av avsnitt 4.1 är det enligt min mening i princip bara ett 

efterföljande narkotikainnehav eller en kortare transport som kan medföra 

att brotten bör betraktas som en gärningsenhet. HD har, som ovan nämnts, 

genom NJA 2012 s. 535 konstaterat att den befattning som konstituerar den 

olovliga införseln bör konsumeras av smugglingsbrottet. Här avser HD en 

situation då konsumtion bör ske trots att utgångspunkten torde vara 

kumulation. Enligt min mening är avgörandet från HD i stort sett 

applicerbart på samtliga fall som, i överensstämmelse med redogörelsen i 

avsnitt 4.1, konstaterats bestå av en gärningsenhet.  

 

Något som starkt talar för konsumtion vid en gärningsenhet är den 

delidentitet som föreligger mellan de båda brotten. Det innehav som utgör 

narkotikabrottet är även en nödvändig del för smugglingsbrottets fullbordan. 

Detsamma borde vara fallet för den korta transport som krävs för att över 

huvud taget kunna stanna i landet. Om en domstol beslutar att en 

gärningsperson ska dömas för båda brotten i en situation så som den var i 

bl.a. Hovrätten för Västra Sveriges avgörande i mål nr B 5267-18 eller RH 

2010:54, finns det enligt min mening en risk för dubbelbestraffning. Detta 

då handlingen som består i att inneha narkotika på svensk mark eller att 

transportera narkotikan en mycket kort sträcka får antas ha räknats med i 

straffvärdet för smugglingsbrottet.  

 

Visserligen talar narkotikabrottets straffvärde för att konsumtion inte borde 

ske, då detta är förhållandevis högt även med hänsyn tagen till 

asperationsprincipen. Det kan dock antas att narkotikabrott i form av 
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innehav eller i form av en mycket kort transport sällan är att betrakta som 

grövre än brott av normalgraden, se avsnitt 2.2. Trots det höga straffvärdet 

anser jag att förbudet mot dubbelbestraffning ska anses väga tyngre och att 

konsumtion av den anledningen bör ske.  

4.2.2 Flera gärningsenheter 

Konstateras istället att fler än en gärningsenhet är för handen blir det inte 

fråga om olikartad konkurrens. Domstolen har då istället att ta ställning till 

om det efterföljande narkotikabrottet är att betrakta som medbestraffat med 

smugglingsbrottet och att det av den anledningen ska konsumeras. Som 

beskrivits i avsnitt 2.1.2 grundas denna bedömning bl.a. på om brotten varit 

del av samma brottsplan och om det eventuellt medbestraffade brottet inte 

nämnvärt påverkar ett sammantaget straffvärde.  

 

Det får anses vara klart att de båda brotten i åtminstone någon mån utgör del 

av samma brottsplan, vilket talar för att konsumtion ska ske. Även andra 

samband kan påpekas, t.ex. att både den smugglade och den transporterade 

eller överlåtna narkotikan härrör från samma narkotikaparti.  

 

Vad som däremot talar starkt emot att konsumtion av narkotikabrott ska ske 

är att detta i sig självt har ett så högt straffvärde att det i betydande 

omfattning påverkar ett sammantaget straffvärde. Hovrätten över Skåne och 

Blekinges dom i mål nr B 1757-19 skulle, under förutsättning att hovrätten 

ansåg att det var fråga om flera gärningsenheter, kunna vara ett exempel på 

detta. I det fallet dömdes gärningspersonen till sju års fängelse i tingsrätten, 

som ansåg att konsumtion av narkotikabrottet skulle ske. Hovrätten delade 

tingsrättens bedömning om att straffvärdet för den synnerligen grova 

narkotikasmugglingen motsvarade sju års fängelse. I hovrätten dömdes dock 

gärningspersonen även för synnerligen grovt narkotikabrott varpå det 

sammanlagda straffet blev fängelse i nio år. Det angavs att narkotikabrottet 

enligt asperationsprincipen skulle medföra ytterligare två års fängelse. Det 

förelåg alltså en skillnad om två år i straffvärde beroende på om 

narkotikabrottet betraktades som medbestraffat eller inte.  
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Enligt min mening påverkas det sammantagna straffvärdet så mycket i ovan 

nämnda fall, trots mängdrabatt, att det vore orimligt att betrakta det 

efterföljande narkotikabrottet som medbestraffat. Det torde inte heller 

föreligga delidentitet mellan brotten i samma utsträckning som när det är 

fråga om en gärningsenhet. 

 

Straffvärdet för ett narkotikabrott i form av t.ex. transport eller överlåtelse är 

så högt att det inte kan anses vara försvarbart att detta ska konsumeras av 

föregående smugglingsbrott. I majoriteten av de redovisade rättsfallen har 

det efterföljande narkotikabrottet, med hänsyn tagen till narkotikans art och 

mängd, åtminstone betraktats som grovt. Detta kan anses vara hänförligt till 

stadgandet i avsnitt 2.2 om att brott som inte är menade för eget bruk och 

särskilt då de begås i överlåtelsesyfte ska betraktas som särskilt allvarliga.  

 

Ett efterföljande narkotikabrott då flera gärningsenheter har konstaterats har 

alltså ett så högt straffvärde i sig att det inte bara påverkar ett sammantaget 

straffvärde nämnvärt, utan avsevärt. Av den anledningen bör konsumtion av 

narkotikabrott inte ske i de fall händelseförloppet är att betrakta som flera 

gärningsenheter.  

4.3 Slutsats  

Det har inte varit möjligt att utläsa om domstolarna, i ovan redovisad praxis, 

ansett att det varit fråga om en eller flera gärningsenheter. Då bedömningen 

kan bli densamma oavsett antal gärningsenheter torde det inte heller 

föreligga särskilt starka incitament för domstolarna att, på ett tydligare sätt, 

redogöra för denna distinktion. Trots detta måste det, enligt vad som anförts 

ovan, vara av betydelse för utgången i det konkreta fallet huruvida en eller 

flera gärningsenheter fastställts. Detta då det, enligt min mening, är mer som 

talar för konsumtion vid en gärningsenhet än vid flera.  

 

I ovanstående avsnitt har det klargjorts att viss åtskillnad bör göras mellan 

de olika narkotikabrotten då antalet gärningsenheter fastställs. Ett 
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narkotikabrott i form av innehav som är begränsat i tid samt en mycket kort 

transport av narkotika bör vara att betrakta som en gärningsenhet. Det är då 

fråga om olikartad konkurrens varpå konsumtion enligt min mening bör ske.  

 

Då annat narkotikabrott än de som nämnts i föregående stycke är för handen 

kan dessa inte längre anses vara nödvändiga för att det ska vara möjligt att 

fullborda narkotikasmugglingen, varför det är fråga om flera 

gärningsenheter. I och med att fler än en gärningsenhet konstaterats har 

domstolarna att ta ställning till om narkotikabrottet ändå kan anses vara 

medbestraffat med smugglingsbrottet. Här bör huvudregeln vara att 

konsumtion inte ska ske och domstolarna bör således döma för båda brotten 

i konkurrens med varandra.  

 

Enligt vad som redovisats i avsnitt 3 föreligger ingen samstämmig 

uppfattning bland landets domstolar kring hur bedömningar av detta slag 

ska göras. Det torde främst råda delade meningar mellan tingsrätter och 

hovrätter; hovrätter emellan verkar det finnas en viss samsyn. Denna 

hovrättspraxis kan dock inte anses ha fått fäste bland tingsrätterna. Möjligen 

skulle hovrätternas avgöranden få mer gehör av tingsrätterna om hovrätterna 

på ett mer tydligt och utförligt sett redogjorde för hur de kommit fram till 

sina slutsatser.  

 

Frågorna om konsumtion är intressanta och kan vara av betydelse för de 

straff som en gärningsperson får. Med beaktande av det och framförallt av 

underrätternas spretande praxis skulle ett avgörande från HD vara till 

ledning för rättstillämpningen på området. 
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