
 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Miriam Öhman 
 
 

Från nolltolerans till skademinimering 
Om förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av  

personer med missbruksproblem 
 

 
 
 

 
 

 
JURM02 Examensarbete  

 
Examensarbete på juristprogrammet 

30 högskolepoäng 
 

 
Handledare: Tova Bennet 

 
Termin för examen: period 1 HT2020 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

FÖRORD 3 

FÖRKORTNINGAR 4 

1 INLEDNING 6 

1.1 Terminologi 7 

1.2 Syfte och frågeställningar 7 

1.3 Avgränsningar 8 

1.4 Teori och metod 10 
1.4.1 Teoretiska utgångspunkter 10 
1.4.2 Rättsanalytisk och komparativ metod 10 
1.4.3 Metodreflektion 13 

1.5 Material och källkritisk reflektion 14 

1.6 Forskningsläge 15 

1.7 Disposition 17 

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 18 

2.1 Definitioner 18 
2.1.1 Narkotika 18 
2.1.2 Narkotikamissbruk 19 
2.1.3 Avkriminalisering 20 

2.2 Det straffrättsliga angreppssättet 21 
2.2.1 Straffteorier som grund för det straffrättsliga angreppssättet 21 
2.2.2 Straffrättens syfte 23 
2.2.3 Straffrättsliga principer 24 

2.3 Det socialrättsliga angreppssättet 25 
2.3.1 Straffteorier som aktualiseras inom det socialrättsliga angreppssättet 25 
2.3.2 Socialrättens syfte 26 
2.3.3 Socialrättsliga principer 27 

2.4 Delanalys – Angreppssättens likheter och skillnader 28 



3 DEN SVENSKA MISSBRUKS- OCH NARKOTIKASITUATIONEN FRÅN 1968 
TILL 2020 32 

3.1 Historisk utblick över den successiva förflyttningen mot det straffrättsliga 
angreppssättet 32 

3.1.1 Införandet av narkotikastrafflagen 32 
3.1.2 Förändrat fokus i narkotikapolitiken 34 
3.1.3 Kriminalisering av eget bruk av narkotika 35 
3.1.4 Införandet av fängelse i straffskalan och upphävandet av  

ansvarsfrihetsregeln 37 

3.2 Den svenska missbruks- och narkotikasituationen 2020 38 
3.2.1 Den övergripande målsättningen med Sveriges narkotikapolitik 39 
3.2.2 Indikationer på att den svenska narkotikapolitiken har misslyckats 39 
3.2.3 Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bör utredas 41 
3.2.4 Bör Sverige välja en annan väg? 43 

3.3 Delanalys – Den svenska missbruks- och narkotikamodellens utveckling är i konflikt 
med forskningen 45 

4 DEN SVENSKA MISSBRUKS- OCH NARKOTIKALAGSTIFTNINGEN
 47 

4.1 Den straffrättsliga regleringen 47 
4.1.1 Regleringens kontrollerande funktion 47 
4.1.2 Regleringens stödjande funktion 50 

4.2 Den socialrättsliga regleringen 51 
4.2.1 Regleringens stödjande funktion 52 
4.2.2 Regleringens kontrollerande funktion 53 
4.2.3 Otydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner 55 

4.3 Delanalys – Det straffrättsliga angrepssättet är i fokus för missbruks- och 
narkotikalagstiftningen 57 

5 DEN PORTUGISISKA MISSBRUKS- OCH NARKOTIKAMODELLEN
 59 

5.1 Missbruks- och narkotikasituationen i Portugal före reformen 59 
5.1.1 Den historiska och politiska kontexten 59 
5.1.2 Lagstiftningen före reformen 60 

5.2 Utredning och genomförandet av reformen 62 
5.2.1 Den portugisiska narkotikastrategin 62 
5.2.2 Lagstiftningen efter reformen 64 

5.3 Utvecklingen i Portugal efter reformen 66 

6 ETT FÖRSLAG PÅ MISSBRUKS- OCH NARKOTIKAMODELL I NORGE
 70 

6.1 Bakgrund och förutsättningar för norsk utredning 70 
6.1.1 Frågan om avkriminalisering prövas i Norge före NOU 2019:26 70 



6.1.2 Den norska narkotikapolitikens utveckling 71 

6.2 Bedömning och lagförslag i NOU 2019:26 73 
6.2.1 Bedömning avseende en avkriminalisering 73 
6.2.2 Förslag på reaktionsmodell 77 
6.2.3 Föreslagna lagändringar 79 

6.3 Delanalys – Norge tar ett steg längre bort från kontroll än Portugal 82 

7 AVSLUTANDE ANALYS – INNEBÖRDEN AV ETT FÖRÄNDRAT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT FRÅN STRAFF TILL HJÄLP 84 

7.1 En omformulerad övergripande målsättning – Från absolut till  
relativ 84 

7.2 En förändrad lagstiftning – Kontroll och stöd är inte motsättningar 85 

7.3 Ett förändrat förhållningssätt kan gynna personer med  
missbruksproblem 87 

7.4 Avslutande kommentar – Sverige står vid ett vägskäl 89 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 91 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 102 
 



 1 

Summary 

The Swedish drug control strategy is based on restrictive criminal law where 

the goal is a society free from illicit drugs. However, today Sweden has the 

highest drug-related mortality in Europe. Countries like Portugal use a differ-

ent model where harm reduction is central and acquisitions, personal posses-

sion and consumption are decriminalized. Norway is also taking an interest 

in switching to a harm reduction model with the advent of the investigation 

NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. The conclusion states that per-

sonal possession and consumption should be decriminalized. 

This thesis aims to examine the relationship between criminal law and so-

cial law when handling people with drug addiction in Sweden. The focus is 

the balance between aims and principles of criminal and social law, and to 

explore the possible outcomes of a changed approach from punishment to 

care. 

To gain an insight into the Swedish regulation, and what outcomes a 

changed approach could result in, I use a combination of legal analytical and 

comparative methods. I examine the Portuguese and Norwegian drug control 

strategies in order to investigate how the Swedish model could be improved. 

This study concludes that the Swedish drug control strategy has failed. The 

way forward is probably to implement a changed approach that is similar to 

the Norwegian proposal on harm reduction and decriminalization. The over-

arching goal of the drug policy would have to be reformed and the focus 

would have to shift from criminal to social law. The new approach would 

probably improve the situation for people with drug addiction. 
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Sammanfattning 

Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bygger på en restriktiv straff-

rättslig kontroll med ett narkotikafritt samhälle som mål. Trots detta har Sve-

rige idag högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Portugal använder istäl-

let en modell där skademinimering är centralt och förvärv och innehav avsett 

för eget bruk samt eget bruk är avkriminaliserat. I dagsläget verkar också 

Norge ta in på ett mer vårdinriktat spår i och med utredningen NOU 2019:26 

Rusreform – fra straff til help. Utredningen bedömer att innehav avsett för 

eget bruk och eget bruk ska avkriminaliseras. 

Syftet med denna uppsats är att granska förhållandet mellan straffrätt och 

socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem i Sverige. Fokus 

ligger på avvägningen mellan straffrättens och socialrättens syften och prin-

ciper samt vad ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp kan innebära.  

För att få ökad förståelse för den svenska regleringen, och vad ett förändrat 

förhållningssätt kan innebära, använder jag en kombination av rättsanalytisk 

och komparativ metod. Jag undersöker den portugisiska och den norska in-

ställningen i missbruks- och narkotikafrågan för att utreda hur den svenska 

modellen kan förbättras.  

Min slutsats är att den svenska missbruks- och narkotikamodellen har 

misslyckats. Troligtvis är vägen framåt att implementera ett förändrat förhåll-

ningssätt som liknar det norska förslaget om skademinimering och avkrimi-

nalisering. Narkotikapolitikens övergripande målsättning skulle behöva om-

formuleras och fokus flyttas från straffrätten till socialrätten. Det nya förhåll-

ningssättet skulle sannolikt hjälpa personer med missbruksproblem. 
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1 Inledning  

Redan 1968 betonade den svenska lagstiftaren att ”det är uppenbart att det 

tilltagande narkotikamissbruket måste bekämpas med all kraft”.1 Idag, mer än 

50 år efter uttalandet, har Sverige högst narkotikarelaterad dödlighet i 

Europa.2 Den svenska missbruks- och narkotikamodellen kan uppfattas som 

en ytterlighet i det europeiska landskapet. Modellen bygger på en restriktiv 

straffrättslig kontroll med målet ett narkotikafritt samhälle.3 Enligt den 

svenska regleringen är innehav, eget bruk och annan befattning med narko-

tika, kriminaliserat.4  

Norge har länge använt en likande strategi som Sverige i kampen mot nar-

kotikan.5 Men i dagsläget tycks Norge ta in på ett mer vårdinriktat spår i och 

med utredningen NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. Utredaren fö-

respråkar att den restriktiva missbruks- och narkotikamodellen ersätts med en 

skademinimerande modell.6 Utredaren gör även bedömningen att innehav av-

sett för eget bruk och eget bruk bör avkriminaliseras.7 I utredningen under-

söks den portugisiska missbruks- och narkotikamodellen.8 I Portugal har för-

värv och innehav avsett för eget bruk samt eget bruk varit avkriminaliserat 

sedan 2001.9 Det har även gjorts satsningar på effektiva behandlingar och en 

förbättrad samordning mellan vårdinsatser.10  

 

 
1 Prop. 1968:7 s. 62. 
2 EMCDDA (2020) s. 68. 
3 Träskman (2012) s. 14. 
4 Träskman (2012) s. 47. 
5 Träskman (2005) s. 242-244; Träskman (2012) s. 40-41. 
6 NOU 2019:26 s. 43.  
7 NOU 2019:26 s. 30, 269. 
8 NOU 2019:26 s. 112-142. 
9 Greenwald (2009) s. 2-4.  
10 Andersson (2020) s. 4, 38-39. 
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1.1 Terminologi  

Eklund och Hildebrand menar att begreppet missbrukare kan ha en stigmati-

serande effekt på en redan marginaliserad grupp. De anser att en neutral be-

nämning och beskrivande ord är att föredra.11 Jag använder därför uttrycket 

personer med missbruksproblem för att benämna personer med ett problema-

tiskt förhållande till narkotika. Vid redogörelse för vissa historiska händelser 

anser jag dock att det är nödvändigt att använda begreppet missbrukare. 

Med begreppen förvärv och innehav avser jag förvärv och innehav av nar-

kotika avsett för eget burk. Vidare anser jag att termerna narkotika, narkoti-

kamissbruk och avkriminalisering behöver definieras mer ingående. Jag defi-

nierar dessa i uppsatsens andra kapitel. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att granska förhållandet mellan straffrätt och social-

rätt vid hantering av personer med missbruksproblem i Sverige. Fokus ligger 

på avvägningen mellan straffrättens och socialrättens syften och principer 

inom den svenska missbruks- och narkotikalagstiftningen. Tyngd ligger även 

på vad ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp kan innebära. För att 

få en ökad förståelse för den svenska regleringen, samt innebörden av ett för-

ändrat förhållningssätt, görs en komparativ utblick över den portugisiska och 

den norska inställningen i missbruks- och narkotikafrågan. Utifrån syftet har 

jag formulerat följande frågeställningar: 

 

1. Vilka syften och principer inom straffrätten och socialrätten styr han-

teringen av personer med missbruksproblem i Sverige?  

2. Hur skiljer sig intresseavvägningarna som har gjorts vid utformandet 

av den svenska missbruks- och narkotikalagstiftningen från intresse-

avvägningarna som har gjorts vid utformandet av den portugisiska 

 
11 Eklund & Hildebrand (2017) s. 21. 
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missbruks- och narkotikalagstiftningen samt den norska utredningen 

NOU 2019:26? 

3. Vad kan ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp innebära för 

narkotikapolitikens övergripande målsättning, lagstiftningens utform-

ning och personer med missbruksproblem? 

 

1.3 Avgränsningar  

Jag har avgränsat mig genom att undersöka den svenska, den norska och den 

portugisiska inställningen i missbruks- och narkotikafrågan. Det är intressant 

att granska den svenska missbruks- och narkotikamodellen i förhållande till 

andra länder, eftersom den internationellt kan uppfattas som en ytterlighets-

inriktning.12 Tyngdpunkten ligger inte på den internationella utvecklingen el-

ler EU-rätten. 

Uppsatsens undersökningsområde är personer med missbruksproblem. 

Därmed ligger fokus inte på personer med ett icke-problematiskt bruk. Vidare 

studerar jag en avkriminalisering av den privata narkotikakonsumtionen och 

inte en legalisering av narkotika. Det beror på att en legalisering ofta disku-

teras i samband med att minska organiserad brottslighet, vilket inte omfattas 

av undersökningsområdet.13 

För Sveriges del granskar jag historiska händelser som har haft betydelse 

för rättsutvecklingen. För att få ökad kunskap om dagens svenska missbruks- 

och narkotikasituation undersöker jag innebörden av en skademinskningspo-

litik och en moderniserad restriktiv narkotikapolitik. 

I den svenska straffrättsliga regleringen studerar jag främst NSL. Narkoti-

kabrottet kan delas upp i tre handlingsformer. Den första handlingsformen 

gäller framställning och spridning av narkotika. Den andra handlingsformen 

handlar om support till framställning och spridning. Den tredje handlingsfor-

men regleras i 1 § första stycket sjätte punkten NSL och gäller handlingar 

som behövs för eller underlättar eget bruk av narkotika samt eget bruk av 

 
12 Träskman (2012) s. 14. 
13 Exempelvis Wallin & Sjöberg (2018), <www.sydsvenskan.se> (besökt 2020-12-14). 
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narkotika.14 Jag undersöker endast den sistnämnda, eftersom jag anser att det 

främst är den som aktualiseras vid hantering av personer med missbrukspro-

blem. Av samma anledning studerar jag inte grovt narkotikabrott eller syn-

nerligen grovt narkotikabrott enligt 3 § NSL. Min uppfattning grundas på för-

arbetsuttalandet om att narkotikabrott kopplat till brottslingens eget narkoti-

kamissbruk endast i undantagsfall ska bedömas som grovt brott.15 Jag under-

söker inte regleringen kring andra substanser än det som NSL klassar som 

narkotika. Tvångsmedlena kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag har 

däremot ett betydande utrymme i uppsatsen. För att redogöra för dessa stude-

rar jag regleringen i RB, PolisL samt BrB.  

Avseende den svenska socialrättsliga regleringen ligger fokus på SoL och 

LVM. Denna avgränsning tycker jag är motiverad, eftersom den traditionella 

tolkningen är att kommunen har ett särskilt ansvar för missbruksvården gäl-

lande behandlings- och stödinsatser.16 Jag belyser HSL till viss del för att re-

dogöra för ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner. 

För Portugals del ligger tyngdpunkten på den portugisiska narkotikastra-

tegin, avkriminaliseringen som genomfördes 2001 samt modellen med avråd-

ningskommissioner. Jag lägger inte fokus på skademinimerande åtgärder som 

infördes i och med den portugisiska narkotikareformen eller på SICAD:s nu-

varande arbete.  

För Norges del granskar jag främst NOU 2019:26. Fokus ligger på bedöm-

ningen avseende en avkriminalisering, utredarens förslag på reaktionsmodell 

samt föreslagna lagändringar. Min avsikt är inte att fastställa gällande rätt i 

Norge, då jag studerar en offentlig utredning och inte en reglering som har 

införts. 

 

 
14 Träskman (2012) s. 47-48. 
15 Prop. 1968:13 s. 13. 
16 SOU 2011:35 s. 108. 
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1.4 Teori och metod 

1.4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Min avsikt är att jämföra straffrätten och socialrätten med den missbrukande 

människan i centrum. Min utgångspunkt är att det finns ett straffrättsligt och 

ett socialrättsligt angreppssätt vid hanteringen av personer med missbruks-

problem. Angreppssätten präglas av olika syften, principer och straffteorier 

som jag förklarar mer ingående i uppsatsens andra kapitel. Regleringen behö-

ver inte överensstämma med angreppssätten utan den socialrättsliga lagstift-

ningen kan präglas av det straffrättsliga angreppssättet och motsatt.  

Vid utformandet av missbruks- och narkotikamodeller går det att lägga 

olika mycket vikt vid det straffrättsliga respektive det socialrättsliga an-

greppssättet. Genom att undersöka den portugisiska modellen och den före-

slagna norska modellen går det att skapa en referensram till vilken avvägning 

Sverige har gjort. Att det straffrättsliga eller det socialrättsliga angreppssättet 

har fått mer fokus behöver inte betyda att dessa är motstridiga. I vilken ut-

sträckning angreppssätten står i konflikt med varandra undersöker jag i upp-

satsen. 

 

1.4.2 Rättsanalytisk och komparativ metod  

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna använder jag 

en kombination av rättsanalytisk och komparativ metod. Frågeställningarnas 

karaktär kräver en kombinerad metod och ett tvärvetenskapligt förhållnings-

sätt. 

Jag använder den rättsanalytiska metoden, eftersom den har ett vidare syfte 

än den rättsdogmatiska metoden som traditionellt brukar användas inom rätts-

vetenskap. Båda metoderna syftar till att fastställa gällande rätt, men den rätt-

sanalytiska metoden går längre än så.17 Den rättsanalytiska metoden innebär 

 
17 Sandgren (2018) s. 50-51. 
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att jag även kan analysera tänkbara lösningar på missbruks- och narkotika-

området samt kritiskt granska rättsläget.18 Metoden ger också utrymme för fri 

argumentation. Enligt det rättsanalytiska synsättet kan det finnas flera alter-

nativa lösningar på ett juridiskt problem. Det centrala blir att hitta så välmo-

tiverade lösningar som möjligt.19 För mig innebär detta att lösningar på miss-

bruks- och narkotikaproblemet måste vara evidensbaserade. Avsikten med att 

använda den rättsanalytiska metoden är att undersöka om det finns andra le-

gitima lösningar på missbruks- och narkotikaproblemet än att lägga tyngd-

punkten vid att kriminalisera innehav, eget bruk och annan befattning med 

narkotika. 

Jag använder de allmänt accepterade rättskällorna för att redogöra för syf-

ten och principer inom straffrätten och socialrätten, undersöka den svenska 

lagstiftarens intresseavvägningar samt fastställa gällande rätt i Sverige. 

Rättskällorna utgörs av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.20 

Den rättsanalytiska metoden innebär dock att jag inte är bunden till att an-

vända dessa källor för att analysera argument och kritiskt granska rättsläget.21 

Det är otillräckligt att undersöka de allmänt accepterade rättskällorna för att 

uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. Mot bakgrund av 

detta använder jag även narkotikapolitiskt material, statistik, nyhetsartiklar 

och vetenskapliga studier från andra discipliner. Genom en mångfald av käl-

lor kan jag, precis som Katzin betonar, visa ämnets komplexitet och presen-

tera en mer heltäckande bild av missbruks- och narkotikaproblemet.22   

I den komparativa metoden skapas förståelse genom en jämförelse av olika 

rättssystem.23 I denna studie är jämförelsens syfte att göra en internationell 

utblick för att belysa olika uppfattningar, tillvägagångssätt och argument på 

missbruks- och narkotikaområdet. Jag granskar den portugisiska och den 

norska inställningen för att få en ökad förståelse för förhållandet mellan 

straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem i 

den svenska regleringen. Min avsikt är även att undersöka vad ett förändrat 

 
18 Sandgren (2005) s. 652. 
19 Sandgren (2018) s. 51; Sandgren (2005) s. 653. 
20 Kleineman (2018) s. 21. 
21 Sandgren (2018) s. 51. 
22 Katzin (2020) s. 61. 
23 Valguarnera (2018) s. 143. 
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förhållningssätt från straff till hjälp kan innebära, samt på vilka sätt lagstift-

ning med grund i ett sådant förhållningssätt kan utformas.  

Det är intressant att jämföra den svenska, den portugisiska och den norska 

synen på hantering av personer med missbruksproblem. Den portugisiska 

uppfattningen skiljer sig avsevärt från den svenska. Den portugisiska regle-

ringen grundar sig på en behandlingstanke medan den svenska regleringen 

bygger på nolltolerans.24 Vidare är förvärv, innehav och eget bruk avkrimi-

naliserat i Portugal medan innehav, eget bruk och annan befattning med nar-

kotika är kriminaliserat i Sverige.25  

Sverige och Norge har ett närbesläktat rättssystem. Det beror på att län-

derna tillhör den nordiska rättsfamiljen och har starka politiska, kulturella och 

språkliga band.26 Trots detta skiljer sig ländernas uppfattning åt i missbruks- 

och narkotikafrågan. Sverige står fast vid sin strävan efter ett narkotikafritt 

samhälle medan Norge, i och med NOU 2019:26, går mot ett vårdinriktat för-

hållningssätt. 27 

Att använda en komparativ metod är inte helt problemfritt. Det finns inte 

någon universell lösning på missbruks- och narkotikaproblemet.28 Varje land 

har sina egna kulturella och ideologiska förutsättningar. Det innebär att en 

lösning som är effektiv i Portugal eller Norge inte nödvändigtvis behöver vara 

det i Sverige. Tvärtom kan implementeringen av en lösning där rätt förutsätt-

ningar saknas resultera i oönskade effekter.29 Bogdan betonar dock att genom 

att undersöka andra länders lösningar går det att kritiskt granska sitt eget rätts-

system på avstånd och ur ett nytt perspektiv.30 Mot bakgrund av detta anser 

jag att en komparativ undersökning av den portugisiska och den norska upp-

fattningen kan ge inspiration till hur den svenska modellen kan förbättras. 

 

 
24 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 9-10; Träskman (2011) s. 59. 
25 Greenwald (2009) s. 2-4; Träskman (2012) s. 47. 
26 Zweigert & Kötz (1998) s. 277, 284. 
27 Träskman (2011) s. 43. 
28 Babor m.fl. (2018) s. 275. 
29 Sandgren (2018) s. 60; Valguarnera (2018) s. 145. 
30 Bogdan (2013) s. 16. 
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1.4.3 Metodreflektion 

Andra metoder än en kombination av den rättsanalytiska och den komparativa 

metoden hade kunnat vara lämpliga för att uppfylla syftet och besvara fråge-

ställningarna. Det finns ett flertal anledningar bakom mitt metodval. 

För det första ingår vissa analytiska moment i min uppgift som inte hade 

kunna tillgodoses med en renodlad rättsdogmatisk metod. Uppgiften är inte 

enbart att fastställa gällande rätt utan också att analysera hur straffrätten och 

socialrätten förhåller sig till varandra på området. För att besvara frågeställ-

ningarna krävs även att jag undersöker annat material än de allmänt accepte-

rade rättskällorna. 

För det andra har det inte genomförts någon heltäckande utredning av den 

svenska narkotikapolitiken samt missbruks- och narkotikalagstiftningen.31 

Mot bakgrund av detta blir det svårt att föreslå hur rätten bör ändras för att 

bättre tillgodose sina ändamål, vilket är syftet med en rättspolitisk argumen-

tationsmetod.32 Jag belyser dock olika narkotikapolitiska uppfattningar för att 

visa ämnets komplexitet.  

För det tredje vill jag undersöka vad ett förändrat förhållningssätt från 

straff till hjälp kan innebära. I den svenska missbruks- och narkotikalagstift-

ningen ligger mycket tyngd på straff, då innehav, eget bruk och annan befatt-

ning med narkotika, är kriminaliserat.33 För att förstå vad ett förändrat för-

hållningssätt från straff till hjälp kan innebära räcker det inte med att under-

söka den svenska regleringen. Det krävs att en utblick görs till länder där 

hjälpaspekten har fått mer fokus.  

För det fjärde kunde en empirisk studie vara ett lämpligt sätt att besvara 

frågan om vad ett förändrat förhållningssätt kan innebära. Min uppfattning är 

dock att det inte tidsmässigt är möjligt att genomföra en empirisk studie inom 

ramen för uppsatsen. För att kompensera för detta använder jag istället veten-

skapliga studier från andra discipliner. Jag fokuserar på studier som granskas 

i NOU 2019:26.34 

 
31 Olsson (2011a) s. 18-19; Folkhälsomyndigheten (2020) s. 24. 
32 Sandgren (2018) s. 52-53. 
33 Träskman (2012) s. 47. 
34 Exempelvis Benfer m.fl. (2018); Soussan & Kjellgren (2019). 
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1.5 Material och källkritisk reflektion 

Vid insamling av material ligger fokus på den svenska, den portugisiska och 

den norska aspekten av ämnet. Materialet utgörs till stor del av lagstiftning, 

förarbeten och juridisk litteratur. Jag använder förarbeten för att få en ökad 

förståelse för den svenska lagstiftarens intresseavvägningar vid utformandet 

av missbruks- och narkotikalagstiftningen. Tyngd ligger även på litteratur för-

fattad av straffrättsprofessorerna Jareborg och Träskman.35 Jareborg har haft 

stort inflytande över den svenska straffrättens utveckling. Jag använder hans 

material till att klargöra straffteorier, straffrättens syfte och straffrättsliga 

principer. Att Träskmans verk är av särskild vikt för uppsatsen beror på att 

han var en ledande forskare inom narkotikastraffrätten. Jag använder hans 

material för att få en fördjupad förståelse för narkotikastrafflagens utveckling 

och dagens reglering. Vidare studerar jag socialrättslig litteratur för att redo-

göra för socialrättens syfte och socialrättsliga principer samt gällande regle-

ring.36 

För att skildra den svenska missbruks- och narkotikasituationen idag an-

vänder jag narkotikapolitiskt material37, statistik38 och rapporter från Folk-

hälsomyndigheten39. Särskilt aktuell är även European Drug Report – Trends 

and Developments 2020 utgiven av EMCDDA. 

Materialet avseende den portugisiska delen är till viss del begränsat, ef-

tersom jag inte kan portugisiska. För att öka tillförlitligheten använder jag 

främst material som den norska utredaren undersöker för att skildra den por-

tugisiska modellen samt material rekommenderat av Maia från avdelningen 

för internationella relationer SICAD. Vid redogörelsen av den portugisiska 

lagstiftarens intresseavvägningar ligger fokus på ministerråds resolution nr. 

 
35 Jareborg (1995); Jareborg & Zila (2010); Asp, Ulväng & Jareborg (2013); Träskman 
(2003); Träskman (2011); Träskman (2012). 
36 Fahlberg & Larsson (2016); Alfvengren (2018); Fridström Montoya (2018a-b). 
37 Olsson (2011a-b); Svensson (2012); Gynnå Oguz (2017); Richert (2017); Bergström 
(2020). 
38 Brå (2000); Brå (2017); CAN (2019). 
39 Folkhälsomyndigheten (2018); Folkhälsomyndigheten (2019); Folkhälsomyndigheten 
(2020). 
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46/99. För att beskriva det förändrade förhållningssättet i Portugal granskar 

jag statistik40 och vetenskapliga studier.41  

Vid redogörelsen av den norska utredarens intresseavvägningar och vad 

ett förändrat förhållningssätt innebär i Norge ligger tyngd på NOU 2019:26 

Rusreform – fra straff til help. För att få ökad kunskap om förutsättningarna 

för utredningen undersöker jag även norska förarbeten.42 

Min avsikt med att använda material som belyser olika uppfattningar är att 

framhäva missbruks- och narkotikafrågans komplexitet. Det resulterar dock i 

att materialet till viss del har en partisk prägling, vilket kan påverka uppsat-

sens slutsatser.43 För att undvika en för stor påverkan försöker jag hålla en 

neutral utgångspunkt och lägger lika stor vikt vid källorna oavsett vilken 

ståndpunkt som förespråkats. 

 

1.6 Forskningsläge  

Forskningsfältet avseende missbruks- och narkotikaproblemet är omfattande. 

Jämförelser av länders narkotikalagstiftning och narkotikapolitik har varit fö-

remål för ett flertal internationella studier.44 Enligt Chatwin finns ingen ulti-

mat narkotikastrategi som helt, eller märkbart, har eliminerat missbruks- och 

narkotikaproblemet i samhället. Istället är det upp till varje enskilt land att 

välja det tillvägagångssätt som är mest lämpligt utifrån landets förutsätt-

ningar.45 

I Sverige har narkotikalagstiftningen och narkotikapolitiken inte utvärde-

rats i sin helhet.46 Ett försök att ompröva narkotikapolitiken gjordes i SOU 

2000:126 Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen. I utredningen före-

språkas en reformerad narkotikapolitik som dock inte blev verklighet.47 I en 

 
40 SICAD (2017); SICAD (2019). 
41 Hughes & Stevens (2010); Hughes & Stevens (2012); Silvestri (2014); Laqueur (2015). 
42 NOU 2002:4; Ot.prp. nr. 90 (2003-2004); Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). 
43 Exempelvis Gynnå Oguz (2017); Richert (2017); Bergström (2020). 
44 Exempelvis Träskman (2005); Hughes (2006); Chatwin (2016); Benfer m.fl. (2018). 
45 Chatwin (2016) s. 13-14. 
46 Olsson (2011a) s. 18-19; Folkhälsomyndigheten (2020) s. 24. 
47 Olsson (2011a) s. 19. 
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Brå-rapport från 2000 utvärderas kriminaliseringen av narkotikabruk. Rap-

portens fokus ligger på vilka konsekvenser kriminaliseringen har fått för rätts-

väsendets arbete mot narkotikamissbruk.48 Narkotikapolitiken och kriminali-

seringen av narkotikabruk har även undersökts av straffrättsprofessorn Träsk-

man och kriminologiprofessorn Tham.49  

Mellan 1999-2001 genomfördes en reform i Portugal som bland annat re-

sulterade i att den portugisiska regeringen antog landets första nationella nar-

kotikastrategi, ministerråds resolution nr. 46/99.50 Strategin grundar sig på 

en utredning där missbruks- och narkotikaproblemet analyseras utifrån till-

gänglig kunskap och andra länders praxis.51 I utredningen ges frågan om en 

avkriminalisering stort utrymme.52 

Första gången frågan om en avkriminalisering granskades i en norsk of-

fentlig utredning var i NOU 2002:4 Ny straffelov – Straffelovkommisjonens 

delutredning VII. Flertalet av kommissionens medlemmar förespråkade en 

avkriminalisering. Departementet höll dock inte med och lagförslaget avisa-

des.53 Frågan om en avkriminalisering har tagits upp igen i NOU 2019:26. I 

utredningen undersöks innebörden av ett förändrat förhållningssätt från straff 

till hjälp. Erfarenheter från andra länder ges även ett stort utrymme.54 

Trots att det finns mycket forskning om ämnet har jag inte hittat någon 

studie som undersöker förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hante-

ring av personer med missbruksproblem i Sverige. I sitt examensarbete stu-

derar Wennerholm förhållandet mellan dessa rättsområden vid hantering av 

unga lagöverträdare.55 Min uppsats skiljer sig från detta arbete, då mitt under-

sökningsområde är personer med missbruksproblem. Jag gör också en kom-

parativ utblick över den portugisiska och den norska inställningen i miss-

bruks- och narkotikafrågan.  

 

 
48 Brå (2000) s. 5. 
49 Exempelvis Träskman (2003); Tham (2009). 
50 NOU 2019:26 s. 115. 
51 E-postkontakt med Elsa Maia, International Relations Division SICAD, 2020-12-08. 
52 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99. 
53 NOU 2002:4 s. 330-331; Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 91; NOU 2019:26 s. 52. 
54 NOU 2019:26 s. 18-19; 112-160. 
55 Wennerholm (2012). 
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1.7 Disposition 

I andra kapitlet besvarar jag den första frågeställningen genom en jämförelse 

av det straffrättsliga och det socialrättsliga angreppssättet. Kapitlet innehåller 

även definitioner av narkotika, narkotikamissbruk och avkriminalisering. 

Det tredje kapitlet innefattar en granskning av missbruks- och narkotikasi-

tuationen från 1968 till 2020. Jag besvarar den andra frågeställningen delvis 

med en historisk utblick över den svenska lagstiftarens intresseavvägningar 

vid NSL:s utveckling. I kapitlet undersöker jag även statistik, politik och 

forskning. 

I fjärde kapitlet behandlar jag den svenska missbruks- och narkotikalag-

stiftningen. Kapitlet innehåller straffrättslig och socialrättslig reglering.  

Det femte och sjätte kapitlet innefattar en granskning av missbruks- och 

narkotikamodellerna i Portugal och Norge. Jag besvarar den andra frågeställ-

ningen delvis genom att undersöka den portugisiska lagstiftarens och den 

norska utredarens intresseavvägningar vid utformandet av respektive modell. 

Jag besvarar den tredje frågeställningen delvis med att analysera den portugi-

siska reformen och den norska utredningen utifrån perspektivet om vad ett 

förändrat förhållningssätt kan innebära.   

I sjunde kapitlet besvarar jag den andra och den tredje frågeställningen i 

sin helhet och presenterar uppsatsens slutsatser. Kapitlet innehåller också en 

avslutande kommentar.  
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2 Teoretiska utgångspunkter  

Kapitlet innehåller en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

som utgörs av definitioner samt det straffrättsliga och det socialrättsliga an-

greppssättet. I kapitlet besvarar jag den första frågeställningen om vilka syf-

ten och principer inom straffrätten och socialrätten som styr hanteringen av 

personer med missbruksproblem i Sverige. 

 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Narkotika 

Enligt 8 § NSL definieras narkotika som läkemedel eller hälsofarliga varor 

med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor 

som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effek-

ter. I bestämmelsen stadgas att för att substansen ska anses utgöra narkotika 

krävs att den är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse 

som Sverige har biträtt, eller att regeringen har förklarat att substansen är att 

anse som narkotika enligt lagen.56 De internationella överenskommelserna 

som avses i bestämmelsen är 1961 års allmänna narkotikakonvention (SÖ 

1964:59) och 1971 års konvention om psykotropiska ämnen (SÖ 1972:42).57  

De internationella konventionerna kompletteras av förordning 

(1992:1554) om kontroll av narkotika. I 2 § förordningen stadgas att de sub-

stanser som anges i förordningens bilaga 1 ska anses som narkotika enligt 

NSL. Bilagan består av en förteckning av olika medel bland annat vissa hal-

lucinogener, bedövnings- och sömnmedel.58 Enligt 3 § förordningen samt 1 § 

lag (1992:860) om kontroll av narkotika ska Läkemedelsverket upprätta och 

kungöra förteckningar över vad som är att anse som narkotika enligt lagen. 

 
56 Andersson m.fl. (2012) s. 21-22. 
57 Andersson m.fl. (2012) s. 24. 
58 Andersson m.fl. (2012) s. 26-28. 
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De nu gällande förteckningarna framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.59 HD har dock uttalat att 

”Läkemedelsverkets förteckningar saknar självständig betydelse för vad som 

är att anse som narkotika”.60 

 

2.1.2 Narkotikamissbruk  

I Nationalencyklopedin definieras narkotikamissbruk som ”vanemässigt bruk 

av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga 

skadeverkningar.”61 Vidare klargörs att all icke-medicinsk användning av 

narkotika är att betrakta som missbruk i juridisk mening.62 

För att klassificera medborgarnas narkotikaanvändning kan en skiljelinje 

dras mellan riskbruk, missbruk och beroende. Med riskbruk menas en narko-

tikaanvändning som kan innebära skada men som inte kan diagnosernas som 

missbruk och beroende. Missbruk och beroende definieras inte i SoL eller 

LVM. Vägledning kan istället ges av definitioner som används på det medi-

cinska området. Inom detta område definieras missbruk som ett maladaptivt63 

bruk av psykoaktiva substanser som innebär funktionsnedsättningar eller li-

dande, utan att beroende föreligger. Med beroende menas bland annat att nar-

kotikaanvändaren behöver en allt större dos för att känna någon ruseffekt, får 

abstinensbesvär om narkotikaanvändandet upphör samt försummar sociala el-

ler yrkesmässiga åtaganden.64 I uppsatsen definieras narkotikamissbruk som 

narkotikaanvändning som medför någon form av skadeverkningar samt kan 

klassificeras som missbruk eller beroende. 

 

 
59 Träskman (2012) s. 60-61; Andersson m.fl. (2012) s. 26. 
60 NJA 1999 s. 485. 
61 Nationalencyklopedin, sökord: narkotikamissbruk, <www.ne.se> (besökt 2020-10-01). 
62 Nationalencyklopedin, sökord: narkotikamissbruk, <www.ne.se> (besökt 2020-10-01). 
63 Begreppet maladaptiv kommer från latin och betyder illa anpassad, <www.psykologigui-
den.se> (besökt 2020-12-01). 
64 Alfvengren (2018) s. 173. 
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2.1.3 Avkriminalisering  

I Nationalencyklopedin definieras avkriminalisering som ”upphävande ge-

nom lagstiftning av en straffbestämmelse utan att den ersätts med en annan”.65 

Avkriminalisering kan innebära att ett förbud tas bort eller att ett förbud finns 

kvar men att straffsanktionerna tas bort. I vissa situationer medför en avkri-

minalisering att samhällets reaktion flyttas från rättsväsendet till en annan 

myndighet.66 Det är vanligt att länder som avkriminaliserar har kvar någon 

slags påföljd, såsom samtal eller erbjudande om vård. För personer som ute-

blir från sådana påföljder ges ofta någon form av sanktion.67 I uppsatsen de-

finieras avkriminalisering som ett upphävande av kriminaliseringen avseende 

den privata narkotikakonsumtionen oavsett om ett civilrättsligt förbud införs 

eller ej.  

Huvudtanken bakom avkriminalisering är att minska narkotikapolitikens 

repressiva verkningar, utan att de internationella narkotikakonventionernas 

krav på att narkotika ska vara förbjudet försummas. Därmed kan en mer hu-

man narkotikapolitik skapas.68 En avkriminalisering kan motiveras av att be-

stämmelsen är ineffektiv eller att det anses lämpligare att ingripa med andra 

verktyg än straffrättsliga åtgärder.69 

Det är vanligt att avkriminalisering förväxlas med legalisering. Legali-

sering innebär, till skillnad från avkriminalisering, att det skapas en legal 

marknad för narkotika.70 En legalisering behöver inte betyda att all hantering 

blir laglig utan produktion och försäljning kan fortfarande regleras på olika 

sätt.71 

 

 
65 Nationalencyklopedin, sökord: avkriminalisering, <www.ne.se> (besökt 2020-11-30). 
66 Andersson (2020) s. 11. 
67 Ekeroth (2020), <accentmagasin.se> (besökt 2020-11-30).   
68 Goldberg (2012) s. 57. 
69 Nationalencyklopedin, sökord: avkriminalisering, <www.ne.se> (besökt 2020-11-30). 
70 Andersson (2020) s. 11. 
71 Ekeroth (2020), < accentmagasin.se> (besökt 2020-11-30).   
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2.2 Det straffrättsliga angreppssättet 

I avsnittet förklarar jag det straffrättsliga angreppssättet som består av straff-

rättens syfte och straffrättsliga principer. Det straffrättsliga angreppssättet tar 

avstamp i fyra straffteorier som utgör grundläggande uppfattningar om varför 

samhället straffar och vad som är syftet med bestraffning.72  

 

2.2.1 Straffteorier som grund för det 
straffrättsliga angreppssättet 

Det straffrättsliga angreppssättet har sin grund i fyra straffteorier. Dessa är 

vedergällning, allmänprevention, individualprevention samt humanitet. Ve-

dergällning har en stark koppling till hämnd och handlar om att ont ska mötas 

med ont.73 Enligt vedergällningstanken ska ett brott följas av en rättvis be-

straffning på så sätt att straffet är i nivå med brottet. I många moderna sam-

hällen finns ingen plats för vedergällning, men vissa tankegångar finns kvar i 

moderniserad form, exempelvis proportionalitetsprincipen och likabehand-

lingsprincipen.74 

Allmänpreventionens grundtanke är att genom straff avhåller sig männi-

skor från att begå brottsliga gärningar.75 Kriminalisering syftar till att påverka 

människor så att oönskade gärningar förhindras och önskvärda gärningar 

frammanas. Denna påverkan kan ske genom avskräckning eller moralbild-

ning.76 Avskräckning innebär att lagens straffhot verkar som handlingsskäl 

för den som överväger att begå brott. Idealiskt ska straffhotet medföra att skä-

len för att avstå från brott väger tyngre än skälen för att begå brott.77 Moral-

bildning handlar om att människors normbildning påverkas av att vissa hand-

 
72 Jareborg & Zila (2010) s. 63. 
73 Strahl (1970) s. 22-23. 
74 Borgeke & Heidenborg (2016) s. 32-33. 
75 Jareborg & Zila (2010) s. 74. 
76 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 34. 
77 Jareborg & Zila (2010) s. 74. 
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lingar är straffbelagda. Det kan ske genom att befintliga föreställningar för-

stärks eller genom att nya idéer om vad som är förkastligt skapas.78 Inlär-

ningen av straffsystemets normer sker främst genom social kontroll inom 

olika grupper, såsom familj, skola och arbetsgemenskap.79  

Individualprevention handlar om att motverka att den enskilde brottslingen 

begår brott på nytt i framtiden. Det finns tre former av individualprevention, 

nämligen avskräckning, oskadliggörande och förbättring.80 Individuell av-

skräckning riktar in sig på dem som inte behöver förbättras, de så kallade 

tillfällighetsförbrytarna. Avskräckning innebär att tillfällighetsförbrytare kan 

lära sig laglydighet genom en varning istället för att utsättas för bestraffning.81 

Oskadliggörande innebär att brottslingar förhindras att begå nya brott. I Sve-

rige sker oskadliggörande främst i form av ett fängelsestraff.82 Förbättring 

sker främst genom behandling som kan vara medicinsk, psykiatrisk, psykolo-

gisk eller socialterapeutisk.83 Jareborg och Zila betonar att både på verkstäl-

lighetsstadiet och vid utformandet av strafformer bör hänsyn tas till att många 

brottslingar är i behov av vård, hjälp eller stöd.84  

Humanitetens grundtanke är att alla individer har ett självständigt värde 

och måste behandlas med medkänsla och respekt.85 Kriminalisering med ef-

terföljande bestraffning innebär att samhällets maktmedel används mot den 

enskilde för att orsaka denne obehag eller lidande. I vissa fall kan man se att 

den enskildes situation ska bli bättre genom att utdöma vård eller behandling 

som påföljd. Syftet med kriminaliseringen är dock inte att den dömde ska få 

ut något gott av det.86 För att kriminalisering av exempelvis innehav och eget 

bruk av narkotika ska kunna rättfärdigas måste humanitetskravet respekteras. 

Det innebär att man visar medkänsla för den tilltalades situation samt respekt 

för människors förmåga att ta till sig klander.87 

 
78 Jareborg & Zila (2010) s. 75. 
79 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 34-35. 
80 Jareborg & Zila (2010) s. 83. 
81 Jareborg & Zila (2010) s. 84. 
82 Jareborg & Zila (2010) s. 84-85. 
83 Jareborg & Zila (2010) s. 86. 
84 Jareborg & Zila (2010) s. 90. 
85 Jareborg & Zila (2010) s. 93-96. 
86 Borgeke & Heidenborg (2016) s. 39. 
87 Borgeke & Heidenborg (2016) s. 39-40. 
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2.2.2 Straffrättens syfte 

Straffrättens syfte är centralt för det straffrättsliga angreppssättet. Straffrät-

tens övergripande syfte är att genom kontroll påverka människors beteende. 

Syftet grundar sig i allmänpreventionen.88 Att allmänpreventionen står i cent-

rum innebär inte att andra straffteorier är oväsentliga. Enligt Jareborg kan 

straffsystemet delas in i följande nivåer som alla har skilda syften:89 

• kriminalisering (lagstiftningsnivå), 

• påföljdsbestämning (domstolsnivå), 

• verkställighet av påföljd (administrativ myndighetsnivå). 

 

Olika straffteorier aktualiseras på dessa nivåer. Kriminaliseringens syfte är 

allmänprevention. Att medvetet orsaka lidande kan enbart motiveras av att 

positiva effekter uppnås. Allmänpreventionens grundtanke om att kriminali-

sering har en brottsförebyggande effekt är det som legitimerar straffsystemet. 

Utan denna uppfattning skulle straffrättssystemet framstå som brutalt och 

omoraliskt.90 

Vid påföljdsbestämningen ligger fokus på vedergällning. Det framgår av 

rättviseprinciper, såsom proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprin-

cipen, är styrande vid fördelning av straffansvar och bestraffning.91  

Verkställighetens avsikt är individualprevention. Det är främst verkstäl-

landet av en påföljd som bidrar till att återanpassa den dömde i samhället och 

få hen att upphöra med sin brottsliga verksamhet.92 För att straffsystemet ska 

vara trovärdigt krävs att straffhoten verkställs. På nivån betonas även huma-

nitet.93 

Även om allmänprevention är straffrättens övergripande syfte så ger straff-

teorin ingen vägledning för hur ett rättvist och rättssäkert straffsystem ska 

utformas. För det krävs vedergällning i form av proportionalitet och likabe-

handling. Allmänprevention besvarar inte heller hur straffverkställigheten bör 

 
88 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 31-33, 39; Ågren (2018) s. 16. 
89 Jareborg (1995) s. 20. 
90 Victor (1995) s. 62, 68-69; Asp & Ulväng (2019) s. 92. 
91 Victor (1995) s. 62; Asp & Ulväng (2019) s. 92. 
92 Jareborg (1995) s. 21; Ågren (2018) s. 19. 
93 Asp & Ulväng (2019) s. 92. 
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utformas utan vägledning måste ges av individualpreventiva överväganden. 

För att uppnå det övergripande syftet om kontroll krävs alltså individualpre-

ventiva överväganden samt rättviseprinciper.94 

 

2.2.3 Straffrättsliga principer 

Det straffrättsliga angreppssättet innehåller två straffrättsliga principer. Dessa 

är den straffrättsliga proportionalitetsprincipen och konformitetsprincipen. 

Den straffrättsliga proportionalitetsprincipen grundar sig på en tanke om rätt-

visa. Ett rättvist straff kräver att det obehag som straffet innebär står i rimlig 

proportion till brottets allvarlighet. Lagförbrytaren ska varken straffas för 

strängt eller för lindrigt.95 Både lagstiftaren och domstolen måste iaktta den 

straffrättsliga proportionalitetsprincipen. Lagstiftaren måste ta hänsyn till 

principen vid bestämmandet av straffskalor och domstolen vid beslut om den 

straffrättsliga reaktionen i det enskilda fallet. I båda situationerna handlar det 

om att bestämma hur klandervärda gärningar är.96 

Konformitetsprincipen innebär att straff eller annan brottspåföljd enbart 

får drabba den som inte kunnat rätta sig efter lagen, det vill säga haft förmåga 

och tillfälle.97 En person saknar förmåga att följa lagen om hen är oförmögen 

att kontrollera sitt agerande, exempelvis om personen är sjuk. Bristande till-

fälle att följa lagen handlar istället om att personen inte vet vad som ska göras. 

Det kan handla om att personen inte förstår vad hen gör eller inte har kunskap 

om att gärningen är kriminell.98 

 

 

 
94 Victor (1995) s. 68; Asp & Ulväng (2019) s. 92. 
95 Ågren (2018) s. 18.  
96 Borgeke & Heidenborg (2016) s. 38. 
97 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 48. 
98 Ågren (2018) s. 29. 
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2.3 Det socialrättsliga angreppssättet 

Avsnittet innehåller en redogörelse för det socialrättsliga angreppssättet som 

utgörs av socialrättens syfte och socialrättsliga principer. Jag belyser också 

hur straffteorierna individualprevention och humanitet aktualiseras inom det 

socialrättsliga angreppssättet. 

 

2.3.1 Straffteorier som aktualiseras inom det 
socialrättsliga angreppssättet 

Inom det socialrättsliga angreppssättet aktualiseras straffteorierna individual-

prevention och humanitet. Individualprevention aktualiseras, då det finns 

motstånd mot vård som utgör en del av ett straff. Forskningen visar nämligen 

att frivilliga behandlingsåtgärder ger bättre resultat.99 Dessa är enklare att ge-

nomföra inom det socialrättsliga angreppssättet där utgångspunkten är frivil-

lighet.100 För att behandlingen ska vara framgångsrik inom det straffrättsliga 

angreppsättet krävs att den inte uppfattas som en del av straffet.101  

Även humanitet aktualiseras inom det socialrättsliga angreppssättet. Det 

beror på att behandlingstanken har fått stor betydelse för humanitetskravet.102 

Humanitetskravet innebär att kriminalisering är omoralisk om samma mål 

kan uppnås med mildare medel.103 Detta kommer också till uttryck genom 

principen om ultima ratio. Enligt principen bör kriminalisering avse de mest 

klandervärda gärningarna och användas i sista hand när andra kontrollmedel 

inte är tillräckligt effektiva. Principen är däremot inte speciellt respekterad i 

dagens strafflagstiftning.104 När det saknas ekonomiska resurser är det vanligt 

att ändra lagstiftningen för att lösa samhälleliga problem, exempelvis rörande 

narkotika.105 

 
99 Jareborg & Zila (2010) s. 87. 
100 Fahlberg & Larsson (2016) s. 31. 
101 Jareborg & Zila (2010) s. 87. 
102 Borgeke & Heidenborg (2016) s. 40. 
103 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 50. 
104 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 41. 
105 Victor (1995) s. 73-74. 



 26 

Under 1900-talet uttalade regeringen att kriminalisering som metod för att 

hindra överträdelser av normer ska användas med försiktighet. Det beror på 

att rättsväsendet inte bör belastas med gärningar som har ringa eller inget 

straffvärde. Enligt regeringen är kriminalisering inte alltid det effektivaste 

medlet för att motverka oönskade beteenden. Allmänna resurser för brottsbe-

kämpning bör fokuseras på allvarliga gärningar som inte kan hanteras på an-

nat sätt.106  

Träskman menar att det faktum att delar av narkotikahanteringen är 

straffvärda inte betyder att alla delar är det. Enligt honom behöver inte inne-

hav och eget bruk av narkotika vara straffvärt bara för att smuggling, tillverk-

ning och spridning är det.107 Träskman betonar att en avkriminalisering kan 

motiveras utifrån humanitetskravet. För honom handlar humanitet om att be-

handla människor med medmänsklighet och respekt. Enligt honom är det 

ovärdigt att stödja den svenska missbruks- och narkotikamodellen, eftersom 

den misslyckas med detta.108 

 

2.3.2 Socialrättens syfte 

Socialrättens syfte är centralt för det socialrättsliga angreppssättet. Vägled-

ning för vad som utgör socialrättens syfte kan ges av målstadgandet 1 kap. 1 

§ SoL som lyder: 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens  
grund främja människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet,  
- jämlikhet i levnadsvillkor,  
- aktiva deltagande i samhällslivet.  

 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ans- 
var för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  

 
Verksamheten skall byggas på respekt för människornas själv- 
bestämmanderätt och integritet.  

 
106 Prop. 1994/95:23 s. 52. 
107 Träskman (2011) s. 69. 
108 Träskman (2011) s. 70. 
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Stadgandet belyser att socialrättens syfte är att på olika sätt stödja människor. 

Enligt bestämmelsens första stycke ska socialtjänstens verksamhet förebygga 

sociala svårigheter samt tillgodose människors behov av hjälp och stöd.109 

SoL innefattar inga repressiva eller bestraffande drag.110 I förarbetena betonas 

att socialtjänsten ska vara uppmärksam när människor söker hjälp. Ingen ska 

behöva tveka att kontakta socialtjänsten.111  

SoL bygger på frivillighet. Människor i behov av hjälp och stöd kan dock 

befinna sig i en situation där deras ansvar är begränsat. Inom socialrätten finns 

det därför möjlighet till tvångsvårdsåtgärder, bland annat enligt LVM. I 1 § 

LVM markeras emellertid att SoL:s målstadgande ska vara vägledande för all 

vård som ska hjälpa individer att komma ur narkotikamissbruk. Oavsett om 

det handlar om frivilliga insatser eller tvångsvård är socialrättens syfte främst 

att ha en stödjande funktion.112 

 

2.3.3 Socialrättsliga principer 

Det socialrättsliga angreppssättet innefattar tre principer. Dessa är den soci-

alrättsliga proportionalitetsprincipen, normaliseringsprincipen och frivillig-

hetsprincipen. Den socialrättsliga proportionalitetsprincipen innebär att det 

vid maktutövning ska göras en avvägning mellan mål och medel.113 För att 

den socialrättsliga proportionalitetsprincipen ska anses respekterad måste tre 

kriterier vara uppfyllda. För det första måste åtgärden vara nödvändig för att 

uppnå målet. För det andra måste det finnas balans mellan olika intressen. För 

det tredje ska den åtgärd som innebär det lindrigaste ingreppet för den en-

skilde väljas.114 

Enligt normaliseringsprincipen ska samhället stödja människor så att de 

kan leva ett så normalt liv som möjligt. Människor i behov av hjälp och stöd 

 
109 Lundgren & Sunesson (2020) s. 22. 
110 Fahlberg & Larsson (2016) s. 31. 
111 Prop. 1979/80:1 s. 135. 
112 Fahlberg & Larsson (2016) s. 30-32. 
113 Helmius (2020) s. 138. 
114 Helmius (2020) s. 140-141. 
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ska så långt som möjligt ges samma förutsättningar att få leva som andra med-

borgare.115 Det innebär att människor inte ska känna sig stämplade eller ut-

stötta från samhällets gemenskap. Vid insatser för personer med missbruks-

problem har normaliseringsprincipen en stor betydelse. Det är viktigt att fö-

rebyggande stödinsatser i hemmet och vård utanför hemmet genomförs i så 

icke-särskiljande former som möjligt.116 

Som utgångspunkt innebär frivillighetsprincipen att socialtjänsten inte ska 

besluta eller verkställa insatser utan samtycke från den enskilde. Frivillighets-

principen syftar till att den enskilde självmant ska kontakta socialtjänsten el-

ler medverka i de behandlingsinsatser som socialtjänsten vill genomföra.117 

Frivillighetsprincipen handlar om att den enskilde i samarbetet med social-

tjänsten får behålla ansvaret för sin situation och sitt liv. Människor har inne-

boende möjligheter till personlig utveckling och tillväxt. För att dessa möj-

ligheter ska bli verklighet krävs att människor i behov av hjälp och stöd sam-

verkar med socialtjänstens företrädare. Det kan handla om att klienten själv 

får välja behandlingsinsatser när det finns flera alternativ.118 

 

2.4 Delanalys – Angreppssättens likheter 
och skillnader 

Det finns både likheter och skillnader mellan det straffrättsliga och det soci-

alrättsliga angreppssättet. En likhet är att straffteorierna individualprevention 

och humanitet aktualiseras inom båda angreppssätten. Hur dessa teorier ska 

förstås skiljer sig dock till viss del mellan angreppssätten. Inom det straff-

rättsliga angreppssättet handlar individualprevention om att motverka att den 

enskilde brottslingen begår brott i framtiden. För personer med missbruks-

problem ska detta främst ske genom behandling. Det socialrättsliga angrepps-

 
115 Fridström Montoya (2018a) s. 58-59; Fahlberg & Larsson (2016) s. 35. 
116 Prop. 1979/80:1 s. 212-213. 
117 Fridström Montoya (2018a) s. 64. 
118 Prop. 1979/80:1 s. 208-212. 
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sättet styrs också av behandlingstanken. Skillnaden är att inom det socialrätts-

liga angreppssättet betonas att det finns motstånd mot vård som utgör en del 

av ett straff. Enligt det socialrättsliga angreppssättet leder frivilliga behand-

lingar till bäst resultat. 

Även humanitet kan uppfattas på skilda sätt inom det straffrättsliga och det 

socialrättsliga angreppssättet. Angreppssätten är överens om att humanitets-

kravet betyder att personer med missbruksproblem ska behandlas med med-

känsla och respekt. Vad som innefattas i en sådan behandling råder det dock 

delade meningar om. Enligt det straffrättsliga angreppssättet går det att kri-

minalisera innehav och eget bruk så länge humanitetskravet iakttas. Det be-

tyder att man visar medkänsla för den tilltalades situation och respekt för 

människors förmåga att ta till sig klander. Inom det socialrättsliga angrepps-

sättet innebär humanitetskravet istället att kriminaliseringen av innehav och 

eget bruk uppfattas som omoraliskt om samma mål kan uppnås med mildare 

medel. Det beror på att kriminalisering bör avse de mest klandervärda gär-

ningarna och inte de som har ringa eller inget straffvärde. Träskman menar 

att bara för att många delar av narkotikahanteringen är klart straffvärda behö-

ver det inte betyda att innehav och eget bruk också är det. Enligt honom miss-

lyckas den svenska modellen med att behandla människor med medkänsla 

och respekt.119 

En skillnad är att angreppssätten innehåller olika syften. Det straffrättsliga 

angreppssättet styrs av straffrättens syfte om kontroll medan det socialrätts-

liga angreppssättet styrs av socialrättens syfte om stöd. Straffrättens syfte är 

att med allmänprevention kontrollera brottsligheten. Genom avskräckning 

och moralbildning kan medborgare uppmuntras till att avstå från narkotikaan-

vändning. Socialrättens syfte är att stödja människor med olika behov. Genom 

hjälp och vård kan människor minska eller komma ut ur sina narkotikamiss-

bruk. Gemensamt för syftena är alltså en strävan att förändra människors be-

teende, men det görs på skilda sätt.  

En annan skillnad är att det straffrättsliga och det socialrättsliga angrepps-

sättet styrs av olika principer. Det straffrättsliga angreppssättet styrs av den 

 
119 Se avsnitt 2.3.1. 
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straffrättsliga proportionalitetsprincipen och konformitetsprincipen medan 

det socialrättsliga angreppssättet styrs av den socialrättsliga proportionalitets-

principen, normaliseringsprincipen och frivillighetsprincipen. Både den 

straffrättsliga och den socialrättsliga proportionalitetsprincipen bygger på en 

tanke om jämvikt, men principerna skiljer sig åt i fråga om vad som ska pla-

ceras i vågskålarna. Den straffrättsliga proportionalitetsprincipen väger den 

brottsliga gärningen mot straffet. Detta är en tillbakablickande verksamhet, 

eftersom en gärning som personen har gjort bedöms. Den socialrättsliga pro-

portionalitetsprincipen väger det individuella behovet mot behandlingsåtgär-

den. Detta är en framåtblickande verksamhet, eftersom möjligheter att hjälpa 

personen att bli fri från sitt missbruk undersöks. Principerna skiljer sig också 

åt, då den straffrättsliga proportionalitetsprincipen innebär att lagförbrytaren 

inte ska straffas för lindrigt medan den socialrättsliga proportionalitetsprinci-

pen medför att det lindrigaste ingreppet ska väljas.   

Gemensamt för konformitetsprincipen och normaliseringsprincipen är att 

hänsyn ska tas till utsatta grupper. Konformitetsprincipen innebär att straff 

och andra brottspåföljder inte ska drabba sjuka människor. Normaliserings-

principen medför att människor med vårdbehov så långt som möjligt ska ges 

samma förutsättningar att få leva som andra människor. Det innebär att ingen 

ska känna sig stämplad eller avskild från samhällsgemenskapen. Huruvida 

narkotikamissbruk utgör en sjukdom råder det delade meningar om. Enligt 

det straffrättsliga angreppssättet framstår det som att narkotikamissbruk inte 

utgör en sjukdom. Det framgår av att personer med missbruksproblem, på 

grund av att den privata narkotikakonsumtionen är kriminaliserad, kan drab-

bas av straff. Kriminaliseringen medför att personer med missbruksproblem 

stämplas som brottslingar. Enligt det socialrättsliga angreppssättet uppfattas 

narkotikamissbruk som en sjukdom. Det beror på att angreppssättet saknar 

bestraffande drag. Istället ligger fokus på att behandlingsinsatser ska genom-

föras i så normala och icke-särskiljande former som möjligt. 

Frivillighetsprincipen kolliderar med straffrättens syfte om kontroll. Enligt 

frivillighetsprincipen får människor i samarbete med socialtjänsten behålla 

ansvaret för sin situation och sitt liv. För straffrättens syfte om kontroll gäller 

det motsatta. Frivillighetsprincipen och straffrättens syfte om kontroll speglar 
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angreppssättens människosyn. Det straffrättsliga angreppssättet har en nega-

tiv människosyn. Personer med missbruksproblem måste kontrolleras för att 

en förändring ska uppnås. Det socialrättsliga angreppssättet har en positiv 

människosyn. Personer med missbruksproblem har inneboende möjligheter 

till personlig utveckling och tillväxt. 

I nästa kapitel undersöker jag vilken avvägning den svenska lagstiftaren 

har gjort mellan angreppssätten i rättsutvecklingen och vilken avvägning som 

görs i narkotikapolitiken. 
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3 Den svenska missbruks- och 
narkotikasituationen från 
1968 till 2020 

Kapitlet innefattar en granskning av den svenska missbruks- och narkotikasi-

tuationen från 1968 till 2020. Jag börjar med att redogöra för historiska hän-

delser som har haft betydelse för rättsutvecklingen. Därefter utreder jag da-

gens situation med fokus på politik, statistik och forskning.  

 

3.1 Historisk utblick över den successiva 
förflyttningen mot det straffrättsliga 
angreppssättet 

I avsnittet granskar jag historiska händelser som har haft betydelse för rätts-

utvecklingen på missbruks- och narkotikaområdet. Dessa händelser är infö-

randet av NSL, förändrat fokus i narkotikapolitiken, kriminalisering av eget 

bruk av narkotika, införandet av fängelse i straffskalan vid eget bruk samt 

upphävandet av den särskilda ansvarsfrihetsregeln.  

 

3.1.1 Införandet av narkotikastrafflagen 

När NSL infördes 1968 låg fokus på den illegala narkotikahandeln och inte 

på det individuella narkotikabruket. Det ansågs särskilt angeläget att ingripa 

mot personer som i yrkesmässiga former distribuerade narkotika. Departe-

mentschefen menade att mycket torde vara vunnet i kampen mot missbruket 

om man effektivt lyckades komma åt de illegala distributionsleden.120 

 
120 Prop. 1968:7 s. 106-107; Träskman (2012) s. 39. 
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Att det individuella narkotikabruket inte skulle vara i centrum för den 

straffrättsliga regleringen framgick även av förarbetenas överväganden om 

innehav av narkotika borde vara kriminaliserat.121 Kommittén drog slutsatsen 

att det inte gick att avkriminalisera innehav. Det berodde främst på Sveriges 

skyldigheter enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention som föreskrev att 

innehav skulle vara straffbelagt.122 Kommittén framhävde vissa negativa ef-

fekter med att kriminalisera innehav för eget bruk. En negativ effekt var att 

missbrukare kan komma att undvika att söka vård av rädsla för straff. En an-

nan negativ effekt var att om man straffade missbrukare för olagligt innehav 

kunde detta uppfattas som ett straff på grund av en sjukdom.123 För att mot-

verka straffregleringens negativa effekter betonades att kontrollorganisation-

ens verksamhet måste utformas så att den understödde och inte motverkade 

samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt missbrukare.124  

Departementschefen anslöt sig till kommitténs förslag och framhävde att 

syftet med samhällets åtgärder i första hand skulle vara att hjälpa och inte 

straffa. Enligt departementschefen skulle rättsväsendets särskilda hjälp- och 

vårdinsatser utnyttjas i större utsträckning än vid hanteringen av annan typ av 

brottslighet. Departementschefen syftade bland annat på rätten till åtalsunder-

låtelse enligt 20 kap. 7 § RB.125  

Enligt departementschefen var vård och behandling av missbrukare ett me-

dicinskt och socialt problem. Det var därmed nödvändigt att samordna medi-

cinska och sociala åtgärder för att det skulle bli möjligt för missbrukare att 

återintegreras i samhället.126  Departementschefen betonade att det fanns so-

ciala verkningar som kunde vara förödande för missbrukare. Det kunde 

handla om att missbrukaren förlorade sitt arbete och bostad, kom i konflikt 

med sin familj eller miste sin sociala förankring.127 Departementschefen jäm-

ställde narkotikamissbruk med andra somatiska eller psykiska sjukdomar och 

 
121 Träskman (2012) s. 39. 
122 Prop. 1968:7 s. 85, 112. 
123 Prop. 1968:7 s. 85. 
124 Prop. 1968:7 s. 80-81. 
125 Prop. 1968:7 s. 107-108, 111-112. 
126 Prop. 1968:7 s. 62. 
127 Prop. 1968:7 s. 63. 
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framhävde att det var lika viktigt att ta hand om missbrukare som andra sjuka 

personer.128 

 

3.1.2 Förändrat fokus i narkotikapolitiken 

Efter en lagändring 1972 där en höjning av straffminimum för det grova nar-

kotikabrottet genomfördes skedde en förändring i den narkotikapolitiska in-

riktningen. Under de följande åren lades fokus på personer med missbruks-

problem. Den officiella målsättningen blev ett narkotikafritt samhälle, och det 

viktigaste medlet för att uppnå detta var straffrättsliga ingripanden mot per-

soner med missbruksproblem.129 

Narkotikapolitikens förändrade fokus gick att uppfattas genom att praxis 

vid åtalsunderlåtelse skärptes 1980. Ändringen innebar att åtalsunderlåtelse 

inte längre skulle vara den primära påföljden vid innehav av narkotika. Denna 

skärpning av praxis gick rakt emot departementschefens uppfattning vid in-

förandet av NSL.130  

Att det narkotikapolitiska reformarbetet fokuserade på personer med miss-

bruksproblem syntes också genom en lagändring 1985. Lagändringen innebar 

att brottsbeteckningen narkotikaförseelse ersattes av ringa narkotikabrott och 

att straffmaximum för sådana brott höjdes till sex månaders fängelse. Att 

ändra brottsbeteckningen var en symbolisk ändring.131 Det betonades att det 

inte var i linje med den stränga inställningen till narkotikabrottsligheten att 

använda beteckningen förseelse. Beteckningen kunde ge en felaktig föreställ-

ning om gärningarnas klandervärdhet och straffvärde.132  

  

 
128 Prop. 1968:7 s. 64. 
129 Träskman (2012) s. 40-41. 
130 Träskman (2012) s. 41. 
131 Träskman (2012) s. 41-42. 
132 Prop. 1984/85:46 s. 13-14; Träskman (2012) s. 42. 
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3.1.3 Kriminalisering av eget bruk av narkotika 

Den stora narkotikapolitiska frågan under 1980-talet var om eget bruk av nar-

kotika skulle kriminaliseras.133 Frågan togs upp i en motion från 1982 där 

Littmarck m.fl. ifrågasatte om inte konsumtion av illegal narkotika borde kri-

minaliseras.134 Justitieutskottet avstyrkte bifall till motionen och betonade att 

det inte fanns anledning att överväga en ordning som innebar att narkotika-

missbruket som sådant straffbelades.135   

Förslag om att kriminalisera narkotikakonsumtion avslogs även i två pro-

positioner som lades fram 1983 och 1985. I propositionen från 1983 betona-

des att en kriminalisering av själva missbruket kunde få negativa effekter för 

missbruksvården. Missbrukare kunde exempelvis undvika att söka vård av 

rädsla för polisingripanden. Departementschefen påpekade dock att en krimi-

nalisering kan vara motiverad om det går att visa att väsentliga positiva ef-

fekter kan uppnås. Enligt departementschefen hade frågan sådan principiell 

betydelse att den inte lämpligen borde prövas i det dåvarande samman-

hanget.136  

I propositionen från 1985 ansåg departementschefen att nackdelarna med 

en kriminalisering övervägde fördelarna. Det starkaste skälet mot en krimi-

nalisering var att det kunde få svåröverskådliga konsekvenser för missbruks-

vården. Ett skäl för en kriminalisering var att det krävdes för att signalera 

samhällets avståndstagande från all befattning med narkotika. Ett sådant av-

ståndstagande skulle förebygga att människor som befinner sig i en risksitu-

ation drogs in i missbruk. Departementschefen betonade emellertid att frågan 

om straffbarheten för narkotikakonsumtion kunde behöva övervägas noga om 

utvecklingen i rättspraxis, avseende gränsdragningen mellan konsumtion och 

innehav, gav anledning till det.137 

Eget bruk av narkotika blev straffbelagt först 1988. Genom lagändringen 

kriminaliserades också befattning med narkotika i omedelbar anslutning till 

 
133 Träskman (2012) s. 41. 
134 Motion 1981/82 nr 1576 s. 11. 
135 JuU bet 1981/82:47 s. 16; Hoflund (1993) s. 27. 
136 Prop. 1982/83:141 s. 12. 
137 Prop. 1984/85:46 s. 11-12. 
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konsumtion.138 Kriminaliseringen av eget bruk motiverades med att det var 

viktigt att narkotikapolitiken signalerade att samhället på ett fast och konse-

kvent sätt tog avstånd från allt olovligt narkotikabruk. Att ha ett straffritt om-

råde, även om det var av mindre praktisk betydelse, ansågs kunna medföra en 

bristande tilltro till rättsväsendets möjligheter att motverka narkotikamiss-

brukets utbredning. Det betonades även att en kriminalisering av narkotika-

konsumtion kunde ha ett psykologiskt värde och en preventiv funktion bland 

personer i riskzonen för narkotikamissbruk.139 

Det var främst tre argument som togs upp mot en kriminalisering av eget 

bruk. För det första ansågs det strida mot svenska straffrättsliga principer att 

kriminalisera handlingar som riktar sig mot den egna personen. Varken själv-

mord eller medverkan till självmord var straffbelagt. För det andra framhäv-

des att polisen saknade resurser för att effektivt upprätthålla kriminaliseringen 

av eget bruk. Det handlade bland annat om polisens rätt att ta urin- och blod-

prov i samband med misstanke om narkotikabrott. För det tredje betonades 

att missbrukare kan komma att undvika att söka vård på grund av en rädsla 

för straff.140  

I propositionen uttrycktes en oro för att en utvidgad kriminalisering skulle 

innebära en förskjutning av tyngdpunkten i det offentligas insatser mot nar-

kotikamissbruk från det socialrättsliga till det kriminalrättsliga fältet. Det be-

tonades emellertid att frågor rörande missbruksvård i princip måste lösas 

inom ramen för den socialrättsliga lagstiftningen.141 Tyngdpunkten i sam-

hällets insatser mot narkotikamissbruk bedömdes därmed även i fortsätt-

ningen ligga på förebyggande åtgärder samt vård- och rehabiliteringsinsatser. 

För att säkerställa att denna inriktning låg fast begränsades straffskalan för 

eget bruk till böter och en särskild ansvarsfrihetsregel infördes.142 Enligt an-

svarsfrihetsregeln kunde personer undgå straffansvar för eget bruk om narko-

tikabrottet hade uppdagats när hen sökte eller underkastade sig behandling för 

sitt narkotikamissbruk.143 

 
138 Hoflund (1993) s. 30. 
139 Prop. 1987/88:71 s. 16. 
140 Prop. 1987/88:71 s. 16-17, 22; Träskman (2012) s. 42. 
141 Prop. 1987/88:71 s. 21. 
142 Prop. 1987/88:71 s. 30-31. 
143 Prop. 1987/88:71 s. 32-33. 
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3.1.4 Införandet av fängelse i straffskalan och 
upphävandet av ansvarsfrihetsregeln 

Genom en lagändring 1993 ändrades straffskalan så att det vid eget bruk av 

narkotika gick att döma till böter eller fängelse i sex månader. Samtidigt upp-

hävdes den särskilda ansvarsfrihetsregeln.144 Lagändringen innebar att oron 

för en förskjutning av de offentligas insatser mot narkotikamissbruk från det 

socialrättsliga till det kriminalrättsliga fältet infriades. Med anledning av 

lagändringen skulle domstolarna döma ut strängare straff för vissa narkoti-

kabrott som tidigare hade bedömts som ringa.145 

I propositionen betonades att upphävandet av särregleringen av eget bruk 

skulle uppfattas som ett uttryck för att lagstiftaren såg allvarligt på narkoti-

kabrott som begås i missbrukarledet.146 Vidare framhävdes att narkotikalag-

stiftningen i sin dåvarande utformning inte speglade straffvärdet av eget bruk. 

Det berodde på att det gjordes en omotiverad skillnad mellan eget bruk och 

andra former av narkotikahantering, då särskilt innehav.147  

Att upphäva särregleringen av eget bruk motiverades av en vilja att skapa 

möjligheter att ingripa tidigt och med kraft förhindra att unga människor fast-

nade i missbruk. Syftet var även att förbättra behandlingen av missbrukare 

som avtjänade straff.148 Genom att införa fängelse i straffskalan skulle det bli 

möjligt att utdöma vårdinriktade påföljder för eget bruk. Det möjliggjorde 

också för de rättstillämpande myndigheterna att vid skälig misstanke om eget 

bruk säkra bevisning med hjälp av tvångsmedel. Med tvångsmedel avsågs 

främst kroppsvisitation och kroppsbesiktning, exempelvis urin- och blod-

prov.149 

Införandet av fängelse i straffskalan förändrade den straffrättsliga kontrol-

len. Polisens utökade resurser användes för att komma åt personer med miss-

bruksproblem och var till stor del ett resultat av deras egen aktiva politik. Före 

 
144 Hoflund (1993) s. 31. 
145 Andersson m.fl. (2012) s. 50. 
146 Prop. 1992/93:142 s. 16. 
147 Prop. 1992/93:142 s. 7. 
148 Prop. 1992/93:142 s. 1. 
149 Prop. 1992/93:142 s. 15, 19; Träskman (2012) s. 208. 
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straffskärpningen hade polisen framhävt att utan möjligheten till urin- och 

blodprov saknades bevismedel för att göra kriminaliseringen av eget bruk ef-

fektiv.150 Ett uttryck som polisen använde i sin politik var att ”det skall vara 

jobbigt att vara missbrukare”.151 Polisen menade alltså att urin- och blodprov 

skulle användas för att göra det jobbigt.152 

Vid tidpunkten uppfattades urin- och blodprov som en kontroversiell åt-

gärd och förslaget att tillåta det vid misstanke om eget bruk kritiserades.153 

Justitierådet Vängby uttrycktes det som att om narkotikakonsumtion krimi-

naliserades så skulle vi ”komma att vada i urin”.154 Enligt Vängby använde 

polisen åtgärden som ett medel för att markera handlingskraft utan att det fick 

någon märkbar praktisk effekt. Vängby betonade att dessa polisiära insatser 

tog bort resurser från sådant som verkligen kunde få betydelse på narkotika-

området, exempelvis spaningen på gatulagningen.155 

 

3.2 Den svenska missbruks- och 
narkotikasituationen 2020  

Avsnittet innehåller en granskning av den svenska missbruks- och narkotika-

situationen idag. Fokus ligger på narkotikapolitik, forskning om missbruks- 

och narkotikamodeller, samt rapporter från CAN, Brå, Folkhälsomyndig-

heten och EMCDDA. 

 

 

 

 

 

 
150 Träskman (2012) s. 208-209. 
151 Rikspolisstyrelsen (1989) s. 26.  
152 Träskman (2012) s. 209. 
153 Träskman (2012) s. 208. 
154 Träskman (2003) s. 20.  
155 Träskman (2003) s. 20-21. 
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3.2.1 Den övergripande målsättningen med 
Sveriges narkotikapolitik 

Sverige har en restriktiv missbruks- och narkotikamodell som bygger på noll-

tolerans mot narkotika. Det innebär att allt bruk av narkotikaklassificerade 

preparat, som inte är medicinskt motiverade, är kriminaliserat. Den övergri-

pande målsättningen för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle.156 

För att uppnå detta ska insatserna riktas mot tillgången och efterfrågan på 

narkotika, och följande tre delmål har ställts upp:157  

• minska nyrekryteringen till missbruk,  

• förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk,  

• minska tillgången på narkotika. 

 

Regeringen har betonat att den svenska synen på narkotika grundas på kun-

skapen om att narkotikabruk är skadligt för hälsan och därmed inte bör före-

komma i ett samhälle som värnar om medborgarnas hälsa. Det framhävs att 

inom ramen för målsättningen om ett narkotikafritt samhälle ska personer 

med missbruksproblem ha tillgång till effektiv behandling, smittskyddsinsat-

ser samt psykosociala insatser.158  

 

3.2.2 Indikationer på att den svenska 
narkotikapolitiken har misslyckats 

Den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige har både hyllats och kritiserats. 

Berömmet handlar om att unga avstår från att experimentera med narkotika 

och den låga nivån av icke-problematisk narkotikaanvändning. Kritiken tar 

sikte på den höga narkotikarelaterade dödligheten och brister i vårdinsatser.159 

Det finns också motstridiga åsikter avseende målsättningen om ett narkotika-

 
156 Olsson (2011a) s. 18.  
157 Prop. 2005/06:30 s. 88. 
158 Regeringens skrivelse 2015/16:86 s. 10-11.  
159 Svensson (2012) s. 168-171. 
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fritt samhälle. Förespråkare framhäver att målsättningen sänder tydliga sig-

naler om samhällets negativa syn på narkotika. Motståndare betonar att mål-

sättningen är orealistisk och försvårar möjligheten att driva en realistisk nar-

kotikapolitik.160 Studier visar att oavsett strategi kommer missbruks- och nar-

kotikaproblemet att existera i någon form. Ett samhälle kan därmed minimera 

narkotikarelaterade skador, men kan inte bli helt fritt från narkotika.161 

Det finns ett flertal rapporter som indikerar att den svenska narkotikapoli-

tiken har misslyckats med att uppnå den övergripande målsättningen om ett 

narkotikafritt samhälle. Enligt en CAN-rapport tycks narkotikaanvändandet 

och narkotikatillgången ha ökat under 2000-talet. Rapporten visar även en 

ökning av både problematisk narkotikaanvändning och nyrekrytering till mer 

problematisk narkotikaanvändning under 2000-talet.162 Enligt en rapport från 

Folkhälsomyndigheten sågs under 2018 en ökning av antalet narkotikabeslag 

och antalet narkotikabrott.163 Vidare visar en Brå-rapport att mellan 2000-

2015 har antalet anmälda brott mot NSL tredubblats.164  

Särskilt aktuell i sammanhanget är EMCDDA:s narkotikarapport 2020. 

Enligt rapporten har Sverige högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. År 

2018 rapporterade Sverige 81,5 dödsfall per miljoner invånare.165 Rapporten 

visar dock en minskning i antalet rapporterade dödsfall. Minskningen beror 

troligtvis på att Sverige har arbetat för att få bort fentanylliknande substanser 

från marknaden och delat ut det överdoshämmande läkemedlet Naloxon.166 I 

rapporten betonas att det vid jämförelser av länder är viktigt att ta hänsyn till 

den nationella kontexten och databegränsningar. Det handlar om att länder 

har olika tillvägagångssätt vid registrering av information och kodning av 

dödsfall, samt att det förekommer varierande nivåer av underrapportering i 

nationella dödsdatabaser.167 

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att den narkotikarelaterade 

dödligheten ska minska. Folkhälsomyndigheten har exempelvis fått i uppdrag 

 
160 Svensson (2012) s. 203. 
161 Babor m.fl. (2018) s. 274-275. 
162 CAN (2019) s. 4-5.  
163 Folkhälsomyndigheten (2019) s. 3-4. 
164 Brå (2017) s. 211. 
165 EMCDDA (2020) s. 67-68. 
166 EMCDDA (2020) s. 66. 
167 EMCDDA (2020) s. 67-68. 
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att inrätta ett varningssystem för att förebygga narkotikarelaterad dödlighet. 

Regeringen har också möjliggjort en lagändring som har ökat tillgången till 

sprututbytesprogram och gett stöd till LARO-behandling. Vidare har rege-

ringen tillsatt en utredare som ska se över hur insatser för personer med sam-

sjuklighet, med missbruk och annan psykisk diagnos, kan ske mer samord-

nat.168 

 

3.2.3 Den svenska missbruks- och 
narkotikamodellen bör utredas 

Trots att statistiken indikerar att Sverige befinner sig långt ifrån att uppfylla 

den övergripande målsättningen om ett narkotikafritt samhälle har det inte 

blivit aktuellt att utvärdera den svenska missbruks- och narkotikamodellen i 

sin helhet.169 Ett försök att ompröva narkotikapolitiken gjordes i SOU 

2000:126. I utredningen betonas att det finns ett stort avstånd mellan narko-

tikapolitikens högt ställda målsättning och hur samhället ser ut i verkligheten. 

För att upprätthålla en trovärdighet för narkotikapolitiken krävs att den om-

sätts i praktiken. Det innebär att människor som är i behov av och vill ha vård 

ska få det. Enligt utredningen är detta en förutsättning för en human modell. 

Narkotikakommissionen ansåg att situationen var allvarlig och att narkotika-

politikens höga ambition borde sänkas för att anpassa den till dagens verklig-

het.170 Utredningens ambition om en reformerad målsättning blev inte verk-

lighet utan den gamla narkotikapolitiken och dess målsättning fick vara 

kvar.171 

I en Brå-rapport utvärderas rättsväsendets insatser avseende kriminali-

seringen av narkotikabruk. Brå drar slutsatsen att efter straffskärpningen 1993 

har polisen tydligt prioriterat den ringa narkotikabrottsligheten, där eget bruk 

 
168 E-postkontakt med Eleonor Johansson, brevhandläggare, Socialdepartementet Rege-
ringskansliet, 2020-10-28; Folkhälsomyndigheten (2018); Socialstyrelsen (2019); Rege-
ringen, <www.regeringen.se> (besökt 2020-12-14). 
169 Olsson (2011a) s. 18-19. 
170 SOU 2000:126 s. 76.  
171 Olsson (2011a) s. 19. 
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utgör en betydande del. Det framhävs att inom polisens verksamhet priorite-

ras insatser mot narkotikamissbruk framför insatser mot grov narkotikabrotts-

lighet. Enligt Brå syns inga entydiga tecken på att lagändringen bidragit till 

att narkotikamissbruket i samhället har minskat. Det verkar inte heller som 

att kriminaliseringen och straffskärpningen har haft en avskräckande effekt 

på ungdomars narkotikavanor. Om straffskärpningen lett till förbättrad be-

handling för personer med missbruksproblem som avtjänar straff undersöks 

inte.172 

I Folkhälsomyndighetens rapport om åtgärdsförslag på missbruks- och 

narkotikaområdet betonas att NSL, inklusive kriminaliseringen av eget bruk 

av narkotika, behöver utvärderas.  Enligt Folkhälsomyndigheten bör en utred-

ning genomföras för att se hur lagen påverkar narkotikaanvändningen och de 

sociala och medicinska skadeverkningarna. Folkhälsomyndigheten menar att 

det saknas kunskap om vilka positiva och negativa effekter som den nuva-

rande narkotikalagstiftningen har för narkotikabrukets och narkotikaskador-

nas utveckling. Negativa effekter kan vara en minskad benägenhet att söka 

vård eller att tvångsmässiga provtagningar upplevs som integritetskränkande. 

Vidare anser Folkhälsomyndigheten att utvärderingen ska syfta till att säker-

ställa att den svenska narkotikapolitiken är kunskapsbaserad.173 Eriksson 

Tinghög, utredare på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention, har 

uttalat följande:  

 

   Det här är en lagstiftning som aldrig utvärderats till fullo. Vi behöver ha  
   bättre kunskap om vad kriminaliseringen av eget bruk lett till vad gäller  
   droganvändning och skador. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut idag.174 
 

Enligt Babor m.fl. saknas forskning som visar att en restriktiv narkotikapoli-

tik, med straffrättsliga åtgärder och insatser riktade mot tillgången på narko-

tika, är effektiv.175 Tvärtom indikerar forskningen på att program som betonar 

påföljdens straffelement snarare leder till att brottsåterfallen ökar.176 Vidare 

 
172 Brå (2000) s. 6-10. 
173 Folkhälsomyndigheten (2020) s. 23-24. 
174 Bergstedt (2020), <www.svt.se> (besökt 2020-10-21). 
175 Babor m.fl. (2018) s. 280-281. 
176 Jareborg & Zila (2010) s. 84. 
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är den rådande uppfattningen inom forskningen att det mest fördelaktiga al-

ternativet ur ett folkhälsoperspektiv är att avkriminalisera innehav och eget 

bruk. Det beror på att kriminaliseringen har stora negativa effekter på narko-

tikaanvändares livssituation och hälsa.177 Forskningsresultat visar att krimi-

naliseringen bidrar till dödligt våld, smittsamma överföringar, diskrimine-

ring, tvångsförflyttning, onödig fysisk smärta och underminering av männi-

skors rätt till hälsa.178 Babor m.fl. menar att när narkotika väl har kriminali-

serats går det att nå en punkt där ökade kontrollåtgärder ger minimal vinst. 

Samtidigt finns det forskning som indikerar att betydande investering i hälso- 

och socialtjänster kan minska narkotikarelaterade problem.179 

En utredning av narkotikapolitiken är på väg. Socialutskottet har i sitt be-

tänkande föreslagit att regeringen bör ta initiativ till dels en nollvision när det 

gäller narkotikarelaterade dödsfall, dels en utvärdering av den nuvarande nar-

kotikapolitiken. Enligt socialutskottet bör en restriktiv narkotikapolitik kom-

bineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för 

skademinimering. Socialutskottet anser att utredningens syfte bör vara att sä-

kerställa att narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad 

vård, beprövad erfarenhet och skademinimering.180 Riksdagen har bifallit ut-

skottets förslag till riksdagsbeslut.181 I nuläget är det oklart när utredningen 

ska starta, men frågan bereds i Regeringskansliet.182 

 

3.2.4 Bör Sverige välja en annan väg? 

Mot bakgrund av den restriktiva missbruks- och narkotikamodellens brister 

är det många som förespråkar andra narkotikapolitiska inriktningar i Sverige. 

En sådan inriktning är en skademinskningspolitik som framhäver åtgärder 

som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av narkotikamissbruk. 

Inom skademinskningspolitiken utgör narkotikafrihet eller ett narkotikafritt 

 
177 NOU 2019:26 s. 70. 
178 Csete m.fl. (2016) s. 1429. 
179 Babor m.fl. (2018) s. 277-278. 
180 2019/20:SoU7 s. 1, 29. 
181 Riksdagsskrivelse 2019/20:174. 
182 E-postkontakt med Eleonor Johansson, brevhandläggare, Socialdepartementet Rege-
ringskansliet, 2020-10-28. 
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samhälle inga absoluta målsättningar.183 Enligt Richert, en förespråkare av 

skademinskningspolitiken, beror bristen på vårdinsatser främst på ett mot-

stånd mot åtgärder som strider mot dessa två mål. Han betonar att skademini-

merande insatser kan uppfattas som ett hot mot den svenska narkotikapoliti-

ken. Det beror på att insatserna möjliggör fortsatt narkotikaanvändning och 

innebär en uppgivenhet inför människors möjlighet att förändra sina liv. 

Richert menar dock att det går att kombinera målet att begränsa narkotikaan-

vändningen med en human politik som värnar om personer med missbruks-

problem.184  

Gynnå Oguz, en annan förespråkare av skademinskningspolitiken, anser 

att eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras. Enligt henne står kriminali-

seringens förödande konsekvenser inte i rimlig proportion till brottets allvar 

och potentiella skador som narkotikan medför. Gynnå Oguz menar att män-

niskor med stora vårdbehov marginaliseras när de betraktas som brottslingar 

i lagens mening. Det leder till att människor undviker att söka hjälp och den 

narkotikarelaterade dödligheten ökar. Enligt henne är en god kontakt mellan 

patient och behandlare avgörande för att behandlingen ska ha framgång. 

Gynnå Oguz menar att för att det ska vara möjligt krävs ett nytt rättsligt och 

narkotikapolitiskt förhållningssätt till personer med missbruksproblem.185  

En annan narkotikapolitisk inriktning som förespråkas i Sverige är en mo-

derniserad restriktiv narkotikapolitik. Inriktningen innebär att inslag i den re-

striktiva narkotikapolitiken behålls, men att politiken anpassas till den alltmer 

förändrade omvärlden. Förändringarna handlar främst om förekomsten av 

nya former av narkotika, nya distributionskedjor såsom näthandel, samt fler 

förespråkare av narkotikaliberala lösningar.186  

Bergström, en förespråkare av en moderniserad restriktiv narkotikapolitik, 

menar att vissa skademinimerande åtgärder kan bidra till att förlänga männi-

skors lidande och öka den narkotikarelaterade dödligheten. Enligt Bergström 

tycks Norges narkotikapolitik få en alltmer skademinimerande inriktning, och 

 
183 Olsson (2011b) s. 241. 
184 Richert (2017) s. 256, 274-275. 
185 Gynnå Oguz (2017) s. 327-331.  
186 Bergström (2020) s. 165. 
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han varnar Sverige från att följa i grannlandets fotspår. Istället anser Berg-

ström att den svenska narkotikapolitiken ska utarbetas efter den portugisiska 

modellen. Det innebär att innehav av narkotika inte ska leda till fängelse utan 

till vård, och att mindre innehav inte ska leda till böter. Det ska dock finnas 

påföljder för dem som upptäcks med narkotika utan att vilja ha eller behöva 

vård. Slutligen betonar Bergström att den svenska missbruksvården måste ha 

narkotikafrihet som huvudmål.187 

 

3.3 Delanalys – Den svenska missbruks- 
och narkotikamodellens utveckling är 
i konflikt med forskningen 

För varje lagändring verkar den svenska missbruks- och narkotikamodellen 

successivt röra sig närmare det straffrättsliga angreppssättet, då det läggs mer 

fokus på kontroll och mindre på stöd. När NSL infördes 1968 betonade den 

svenska lagstiftaren att det individuella narkotikabruket inte skulle stå i cent-

rum för den straffrättsliga regleringen. Men några år senare skedde en helom-

vändning, då den svenska narkotikapolitikens fokus blev personer med miss-

bruksproblem. Även det straffbara området vidgades, straffskalorna blev 

strängare och den polisiära kontrollen utökades.  

Den svenska missbruks- och narkotikamodellens utveckling är inte i linje 

med rådande forskning. Enligt forskningen är det mest fördelaktiga alternati-

vet ur ett folkhälsoperspektiv att avkriminalisera innehav och eget bruk. 

Forskningen indikerar att program som betonar påföljdens straffelement kan 

leda till att brottsåterfallen ökar samt att investering i hälso- och socialtjänster 

kan minska narkotikarelaterade problem. Samtidigt saknas forskning som vi-

sar att en restriktiv narkotikapolitik är effektiv. Istället framstår det som att en 

ökad kriminalisering av narkotikakonsumtion ger avtagande avkastning. 

Strängare straff och ökade kontrollåtgärder kommer troligtvis inte att leda till 

minskat narkotikamissbruk. Även den övergripande målsättningen om ett 

 
187 Bergström (2020) s. 164-167. 
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narkotikafritt samhälle, och förslaget på en nollvision när det gäller narkoti-

karelaterade dödsfall, går emot forskningen. Mycket tyder på att ett samhälle 

kan minska narkotikarelaterade skador, men kan aldrig bli helt fritt från nar-

kotika.  

Narkotikapolitiken är avgörande för den svenska missbruks- och narkoti-

kamodellens utveckling. Genom att ändra inriktning till en skademinsknings-

politik, eller en moderniserad restriktiv narkotikapolitik, baserad på evidens 

skulle mer realistiska mål kunna uppnås.  

I nästa kapitel går jag igenom missbruks- och narkotikalagstiftningen för 

att granska vilken avvägning som görs mellan angreppssätten i lagstiftningen 

och vad ett förändrat förhållningssätt skulle innebära för regleringens utform-

ning.  
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4 Den svenska missbruks- och 
narkotikalagstiftningen  

Kapitlet innehåller en granskning av den svenska missbruks- och narkotika-

lagstiftningen. Först undersöker jag den straffrättsliga regleringen och sedan 

den socialrättsliga regleringen. 

 

4.1 Den straffrättsliga regleringen 

I avsnittet förklarar jag den straffrättsliga regleringens kontrollerande och 

stödjande funktion. Den straffrättsliga regleringens fokus är kontroll, men den 

innefattar även vissa moment av stöd.  

 

4.1.1 Regleringens kontrollerande funktion 

Den straffrättsliga regleringen har främst en kontrollerande funktion. Det 

framgår av att narkotikabrottets tredje handlingsform är kriminaliserad, att 

fängelse ingår i straffskalan för ringa narkotikabrott och att polisen har till-

gång till tvångsmedel för att fastställa privat narkotikakonsumtion.188  

Narkotikabrottets tredje handlingsform utgörs av handlingar som behövs 

för eller underlättar eget bruk av narkotika samt eget bruk av narkotika. Hand-

lingsformen är kriminaliserad enligt 1 § första stycket sjätte punkten NSL.189 

Bestämmelsen stadgar att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan 

befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

Enligt bestämmelsen krävs att gärningen sker uppsåtligen för att ansvar ska 

kunna göras gällande.190 Bestämmelsen omfattar endast olovlig befattning 

 
188 Träskman (2012) s. 47, 62, 201. 
189 Träskman (2012) s. 47-48. 
190 Andersson m.fl. (2012) s. 32. 
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med narkotika. Det finns viss hantering av narkotika som är tillåten, exem-

pelvis hantering som har ett vetenskapligt, medicinskt eller annat samhälls-

nyttigt ändamål.191 Att inneha narkotika innebär att någon har narkotika i sin 

besittning på så sätt att hen kan utöva faktisk rådighet över den. HD har slagit 

fast att det inte krävs att personen har omedelbar fysisk besittning till narko-

tikan för att kravet på innehav ska vara uppfyllt.192 Vidare är själva bruket av 

narkotika kriminaliserat. Det medför att ansvar kan bli aktuellt om en person 

exempelvis får narkotika injicerat av någon annan.193 Bestämmelsens formu-

lering tar annan befattning med narkotika betyder att all form av befattning 

med narkotika är kriminaliserat, oavsett om det sker med anledning av egen 

konsumtion eller på något annat sätt.194 

Av förarbeten framgår att narkotikabrott som utförs av personer med miss-

bruksproblem främst ska rubriceras som ringa narkotikabrott eller narkoti-

kabrott av normalgraden. Det uttalas exempelvis att narkotikabrott som har 

samband med brottslingens eget narkotikamissbruk endast i undantagsfall ska 

bedömas som grovt.195 Vidare framhävs att det finns starka skäl att döma till 

grovt brott om förövaren inte själv är beroende och hen hänsynslöst utnyttjar 

andras beroende i en yrkesmässig narkotikahantering.196  

Fängelse finns med i straffskalan för ringa narkotikabrott. I 2 § NSL stad-

gas att om brott som avses i 1 § första stycket NSL är att anse som ringa ska 

påföljden fastställas till böter eller fängelse i högst sex månader.197 Vid be-

dömningen av om ett narkotikabrott är ringa eller av normalgraden ska hän-

syn tas till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter.198 HD 

har slagit fast att avseende brottsrubriceringen bör mindre vikt läggas vid nar-

kotikans art och mängd i förhållande till övriga omständigheter.199 Lagstifta-

ren har klargjort att övriga omständigheter främst handlar om befattningen 

 
191 Andersson m.fl. (2012) s. 44. 
192 NJA 1981 s. 444. 
193 Andersson m.fl. (2012) s. 41-42. 
194 Träskman (2012) s. 60. 
195 Prop. 1968:13 s. 13. 
196 Prop. 1980/81:76 s. 203.  
197 Träskman (2012) s. 62. 
198 Andersson m.fl. (2012) s. 50. 
199 NJA 2011 s. 357; Andersson m.fl. (2012) s. 50. 
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med narkotikan. Utgångspunkten är att bestämmelsen om ringa narkoti-

kabrott ska tillämpas i fall som handlar om eget bruk och innehav för eget 

bruk. Enligt lagstiftaren är utrymmet att döma till ringa narkotikabrott begrän-

sat när innehav har skett i överlåtelsesyfte.200 

Narkotikabrott utgör ett spaningsbrott. Det innebär att polisen genom egen 

spaning upptäcker och registrerar narkotikabrott. I sitt spaningsarbete har po-

lisen tillgång till ett flertal tvångsmedel. För att upptäcka narkotikamissbruk 

används främst tvångsmedel i form av kroppsvisitation, kroppsbesiktning och 

beslag.201  

Kroppsvisitation utgör ett viktigt tvångsmedel i arbetet med att upptäcka 

innehav av narkotika. Med kroppsvisitation avses en undersökning av en per-

son eller egendom som personen har med sig.202 Förutsättningarna för att få 

genomföra en kroppsvisitation stadgas i 28 kap. 11 § första stycket RB. Den 

första förutsättningen är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts 

på vilket fängelse kan följa. Den andra förutsättningen är att den som visiteras 

skäligen kan misstänkas för brottet. Den tredje förutsättningen är att åtgärden 

kan motiveras med syftet att söka efter föremål som kan tas i beslag, eller i 

förvar, eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse 

för utredning om brottet, eller om förverkande av utbyte av brottslig verksam-

het enligt 36 kap. 1 b § BrB.203  

Kroppsbesiktning är mycket centralt när det kommer till polisiär kontroll 

av narkotika. Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människo-

kroppens yttre och inre samt provtagning från människokroppen och under-

sökning av sådana prov. Det kan exempelvis handla om blod- och urinprov.204 

Förutsättningarna för kroppsbesiktning stadgas i 28 kap. 12 § första stycket 

RB. Enligt bestämmelsens första punkt är förutsättningarna för kroppsbesikt-

ning primärt de samma som för kroppsvisitation.205 Genomförandet av en 

kroppsbesiktning kan upplevas som integritetskränkande, särskilt eftersom 

polisen under vissa omständigheter enligt 10 § PolisL får använda våld för att 

 
200 Prop. 1992/93:142 s. 17; Träskman (2012) s. 68. 
201 Träskman (2012) s. 201. 
202 Träskman (2012) s. 202-203. 
203 Träskman (2012) s. 202. 
204 Träskman (2012) s. 205, 207. 
205 Träskman (2012) s. 205. 
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genomföra tjänsteåtgärder. Det betonas dock i 8 § PolisL att polisen ska agera 

i enlighet med principerna om hänsyn, behov och proportionalitet vid verk-

ställandet av tjänsteåtgärder.206 Idag genomförs omkring 40 000 urin- och 

blodprov årligen av polisen för att konstatera eget bruk.207 Sverige är relativt 

ensamt i Europa med en sådan tillämpning, särskilt efter att Norge har valt en 

annan väg.208 I en Brå-rapport analyseras uppgifter om prov rörande miss-

tanke om ringa narkotikabrott. Enligt rapporten är minderårigas provresultat 

negativa i ungefär hälften av fallen, medan för vuxna är motsvarande andel 

20-25 procent negativa provresultat.209 

Beslag av föremål utgör ett viktigt tvångsmedel i polisens spaningsarbete. 

Det handlar främst om beslag av narkotika eller utrustning för narkotikaan-

vändning.210 I 27 kap. 1 § första stycket RB stadgas att föremål som skäligen 

kan antas ha betydelse för utredning om brott, eller vara avhänt någon genom 

brott, eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.211 Enligt 7 § NSL får 

beslagtagen egendom under vissa förutsättningar förstöras.212 

 

4.1.2 Regleringens stödjande funktion 

Den straffrättsliga regleringen innefattar vissa moment av stöd. Dessa utgörs 

av att domstolen som brottspåföljd kan överlämna personer med missbruks-

problem till vård samt att det finns viss särreglering avseende narkotikabrot-

tets tredje handlingsform.213  

I 31 kap. 2 § första stycket BrB stadgas att domstolen som brottspåföljd 

får överlämna åt socialnämnden eller, om den tilltalade redan är intagen i ett 

hem där sådan vård ges, åt styrelsen för hemmet att föranstalta om behövlig 

 
206 Träskman (2012) s. 206. 
207 Rättsmedicinalverket (2019) s. 11. 
208 E-postkontakt med Henrik Tham, professor emeritus, Kriminologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, 2020-09-04. 
209 Brå (2016) s. 12, 16-18. 
210 Träskman (2012) s. 228. 
211 Träskman (2012) s. 227. 
212 Träskman (2012) s. 228. 
213 Jareborg & Zila (2010) s. 52; Andersson m.fl. (2012) s. 33. 
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vård enligt LVM. I bestämmelsens andra stycke stadgas att om brottets straff-

skala överstiger fängelse i ett år, krävs särskilda skäl för att utdöma denna 

påföljd.214 

Narkotikabrottets tredje handlingsform har en viss särreglering i förhål-

lande till de andra två handlingsformerna. För det första stadgar 3 a § första 

stycket NSL att ansvaret för grov oaktsamhet är knutet till narkotikabrottets 

första och andra handlingsform. Det innebär att enbart vårdslöst innehav, eller 

vårdslöst brukande, inte är kriminaliserat. För det andra fastställer 4 § NSL 

att den tredje handlingsformen inte är kriminaliserad på försöks-, förbere-

delse- eller stämplingsstadiet. För det tredje stadgar 5 § NSL att den tredje 

handlingsformen inte är kriminaliserad vid medverkan till narkotikabrott.215 

Andersson m.fl. menar att särregleringen indikerar att gärningar enligt den 

tredje handlingsformen är mindre straffvärda än enligt de andra två handlings-

formerna.216 Vissa förarbetsuttalanden verkar till viss del stödja denna syn-

punkt. Det har exempelvis uttalats att för att dömas till ansvar för osjälvstän-

diga brottsformer krävs en mer kvalificerad befattning med narkotika än in-

nehav.217 

 

4.2 Den socialrättsliga regleringen 

I avsnittet behandlar jag den socialrättsliga regleringens stödjande och kon-

trollerande funktion. Den socialrättsliga regleringens fokus är stöd, men i och 

med tvångsvårdsregleringen ingår även inslag av kontroll. Avsnittet innehål-

ler även en granskning av ansvarsfördelningen mellan kommuner och reg-

ioner. 

 

 
214 Jareborg & Zila (2010) s. 52. 
215 Andersson m.fl. (2012) s. 33. 
216 Andersson m.fl. (2012) s. 34.  
217 Prop. 1982/83:141 s. 24. 
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4.2.1 Regleringens stödjande funktion 

Den socialrättsliga regleringen har främst en stödjande funktion. Det framgår 

av förarbetsuttalandet att socialtjänsten ska säkra att medborgare med vård-

behov får det stöd och den behandling som de behöver.218 Den stödjande 

funktionen utgörs av en mångfald av insatser i arbetet mot narkotikamissbruk. 

Det finns både förebyggande och individinriktade insatser.219  

För att få stöd och hjälp enligt SoL krävs att personen bedöms vara i behov 

av bistånd. I 4 kap. 1 § första stycket SoL stadgas att den som inte själv kan 

tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt.220 Uttrycket livsföring i 

övrigt syftar till många olika behov, såsom stöd och behandling. Behoven kan 

tillgodoses med olika insatser, exempelvis vård- och behandlingsinsatser för 

personer med missbruksproblem.221 För att bestämma insatser och deras om-

fattning kan vägledning ges av 4 kap. 1 § fjärde stycket SoL. Enligt bestäm-

melsen ska biståndet tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och ut-

formas så att det stärker hens möjligheter att leva ett självständigt liv.222 Ge-

nom uttrycket skälig levnadsnivå säkerställs vissa minimikrav på insatsernas 

kvalité.223 

Det finns en mångfald av insatser i arbetet mot narkotikamissbruk. Dessa 

kan delas in i förebyggande och individinriktade insatser. Socialnämndens 

allmänna skyldighet att arbeta för att förebygga missbruk stadgas i 3 kap. 7 § 

första stycket SoL. Bestämmelsens andra stycke stadgar att socialnämnden 

genom information och uppsökande verksamhet ska sprida kunskap om ska-

deverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Informat-

ionen ska riktas till myndigheter, organisationer, grupper och enskilda.224  

I 5 kap. 9 § SoL beskrivs de individinriktade insatserna. Enligt bestämmel-

sen ska socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård 

 
218 Prop. 2000/01:80 s. 90. 
219 Fahlberg & Larsson (2016) s. 168-171. 
220 Alfvengren (2018) s. 174. 
221 Prop. 2000/01:80 s. 90. 
222 Fridström Montoya (2018b) s. 111. 
223 Prop. 2000/01:80 s. 91. 
224 Fahlberg & Larsson (2016) s. 168. 
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som hen behöver för att komma ifrån missbruket. Insatserna ska utmärkas av 

mångfald och flexibilitet, vilket innebär att insatserna som erbjuds kan vara 

öppenvårdsinsatser eller institutionsvård. Öppenvårdsinsatserna varierar från 

enstaka samtal till strukturerade program med dagligt deltagande och längre 

uppföljning med eftervård.225 

Personer med missbruksproblem som inte kan få sina behov tillgodosedda 

med hjälp av öppenvård bör erbjudas institutionsvårdsinsatserna vård vid 

HVB, stödboende eller familjehem. Enligt 6 kap. 1 § första stycket SoL ska 

socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat 

hem än det egna tas emot i ett HVB, stödboende eller familjehem.226 Enligt 6 

kap. 1 § tredje stycket SoL ansvarar socialnämnden för att den som genom 

nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. 

Det innebär att vården som regel ska ingå som ett led i en sammanhållen vård 

och behandling. Socialnämnden har kvar vårdansvaret även om vården ges av 

en annan huvudman. Det ställs därmed krav på en effektiv samordning och 

ett välutvecklat samarbete mellan öppenvårdens och institutionsvårdens före-

trädare.227 

 

4.2.2 Regleringens kontrollerande funktion 

Den socialrättsliga regleringen har till viss del en kontrollerande funktion i 

form av tvångsvårdsregleringen. Utgångspunkten är att missbruksvården ska 

utgöras av frivilliga insatser enligt SoL. Men mot bakgrund av att många per-

soner med svåra missbruksproblem avvisar frivillig vård har lagstiftaren an-

sett att det behövs ett komplement till SoL:s reglering. Komplementet utgörs 

av regler om tvångsvård enligt LVM.228 Syftet med LVM är inte att tvångs-

omhänderta människor för att få dem att genomgå fullständigt rehabiliterings-

program. Istället ska kortvariga ingripanden påverka dem till att självmant 

vilja genomgå frivillig behandling och vård.229 

 
225 Fahlberg & Larsson (2016) s. 169. 
226 Fahlberg & Larsson (2016) s. 170. 
227 Prop. 1979/80:1 s. 336-337, 535. 
228 Prop. 1987/88:147 s. 16-17; Fahlberg & Larsson (2016) s. 171. 
229 Fahlberg & Larsson (2016) s. 171. 
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Förutsättningarna för tvångsvård regleras i 4 § LVM. Bestämmelsen är 

uppdelad i en generalindikation och tre specialindikationer. För att det ska bli 

aktuellt med tvångsvård krävs att samtliga delar av generalindikationen och 

minst en av specialindikationerna är uppfyllda.230  

Generalindikationen utgörs av 4 § första och andra punkten LVM. Förut-

sättningen för tvångsvård enligt första punkten är att någon till följd av ett 

fortgående missbruk av narkotika är i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk.231 Fortgående missbruk av narkotika innebär i princip allt injekt-

ionsmissbruk, samt dagligt eller nästintill dagligt missbruk oberoende av sub-

stans eller intagningssätt.232 Förutsättningen för tvångsvård enligt den andra 

punkten är att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat 

sätt. LVM är ett avsteg från frivillighetsprincipen och ska endast användas 

som sista utväg. Det innebär att samtliga vårdinsatser enligt annan lagstiftning 

måste prövas innan tvångsvård kan bli aktuellt. Det medför också att genom-

förandet av tvångsvårdsåtgärder ska upphöra om det visar sig att det finns 

förutsättningar för frivillig vård.233   

De tre specialindikationerna stadgas i 4 § tredje punkten LVM. Den första 

specialindikationen kallas hälsoindikationen. Enligt hälsoindikationen får in-

gripande ske när personen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara. För att hälsoindikationen ska föreligga krävs 

att en medicinskt påvisbar hälsorisk objektivt kan konstateras.234 Den andra 

specialindikationen benämns socialindikationen och möjliggör ingripanden 

när personen till följd av missbruket löper en uppenbar risk att förstöra sitt 

liv. Enligt socialindikationen går det att genomföra ingripanden i ett tidigt 

skede när det inte finns några påvisbara medicinska skadeverkningar av miss-

bruket.235 Den tredje specialindikationen betecknas våldsindikationen. Enligt 

våldsindikationen får ingripanden ske när personen till följd av missbruket 

 
230 Alfvengren (2018) s. 178. 
231 Alfvengren (2018) s. 179. 
232 Prop. 1987/88:147 s. 44. 
233 Alfvengren (2018) s. 177-179. 
234 Prop. 1987/88:147 s. 45; Alfvengren (2018) s. 180. 
235 Prop. 1987/88:147 s. 92; Alfvengren (2018) s. 180. 
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kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Med 

skada avses både fysisk och psykisk skada.236 

Av 20 § LVM framgår att tvångsvården ska upphöra så snart syftet med 

vården är uppnått och senast när vården har pågått i sex månader. Syftet med 

vården är uppnått när personen är tillräckligt motiverad och det finns realist-

iska förväntningar för frivillig vård. Vårdtiden sex månader har bedömts ut-

göra en rimlig tid med hänsyn till att LVM är en undantagslag och att tvångs-

omhändertagande innebär djupa ingrepp i den enskildes integritet.237  

 

4.2.3 Otydlig ansvarsfördelning mellan 
kommuner och regioner  

Den socialrättsliga regleringen är otydlig avseende kommuners och regioners 

ansvar för missbruksvården. Enligt gällande reglering kan personer med miss-

bruksproblem erbjudas insatser både enligt SoL och HSL. Ansvarsfördel-

ningen för insatserna regleras på flera ställen. Kommunernas ansvar för fri-

villiga insatser regleras i 2 kap. SoL. I avdelning III-IV HSL regleras kom-

munernas och regionernas ansvar för olika målgrupper och insatser på en 

övergripande nivå.238 Den utspridda och övergripande regleringen av ansvars-

fördelningen medför att det finns ett betydande utrymme för tolkning av hu-

vudmännens respektive uppdrag. Det har i sin tur resulterat i att många kom-

muner och regioner tolkar ansvarsfördelningen olika. På vissa ställen i landet 

ansvarar kommunen för merparten av beroende- och missbruksvården. På 

andra ställen ansvarar regionen för merparten och på ett flertal ställen före-

ligger någon variant av delat ansvar.239  

Den otydliga ansvarsfördelningen kan medföra negativa effekter för en-

skilda, exempelvis att personer måste söka vård hos olika huvudmän. Otyd-

ligheten kan också leda till att huvudmännen är oeniga om vem som ansvarar 

 
236 Alfvengren (2018) s. 181; Fahlberg & Larsson (2016) s. 173. 
237 SOU 1987:22 s. 288; Alfvengren (2018) s. 191. 
238 Alfvengren (2018) s. 192. 
239 Alfvengren (2018) s. 192; SOU 2011:35 s. 108. 
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för vad och vem som ska stå för finansieringen. Det kan leda till att den vård-

behövande inte erbjuds några insatser alls.240 Att enskilda faller mellan stol-

larna är särskilt vanligt vid samsjuklighet. Med samsjuklighet avses personer 

med flera sociala eller hälsoproblem samtidigt, exempelvis personer med 

missbruksproblem och psykiska störningar.241 

För att förtydliga ansvarsfördelningen och för att bättre kunna tillgodose 

behovet av hjälp och vård har 5 kap. 9 a § SoL införts. Enligt bestämmelsen 

ska kommunen ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i 

fråga om personer som missbrukar narkotika.242 Motsvarande reglering för 

hälso- och sjukvårdens del framgår av 16 kap. 3 § första stycket HSL.243 Över-

enskommelserna kan avse ett behandlingsprogram som inkluderar behand-

lingsinsatser från regionen och stödinsatser från kommunen. Det finns ett sär-

skilt stort behov av samordnade insatser för personer med samsjuklighet.244 

SKR menar att det föreligger oklarheter i ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och regioner när det gäller stöd och behandling av personer med 

missbruksproblem. Enligt SKR leder den praktiska tillämpningen av lagstift-

ningen ofta till svårigheter att komma överens om hur ansvaret ska fördelas 

mellan huvudmännen. SKR betonar att för att huvudmännen effektivt ska 

kunna ingå överenskommelser om samarbete krävs ett klargörande av vilka 

åtgärder som klassas som hälso- och sjukvård respektive socialtjänst.245  

Enligt ett kommittédirektiv från Socialdepartementet ska en särskild utre-

dare tillsättas för att föreslå samordnade insatser vid samsjuklighet i form av 

missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande till-

stånd. Syftet är att säkerställa att personer med samsjuklighet erbjuds sam-

ordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg samt får till-

gång till insatserna som de är i behov av.246  

SKR anser att dagens problem inte kommer att lösas om utredningen av-

gränsas till att undersöka huvudmannaskapet för målgruppen personer med 

 
240 SOU 2011:35 s. 108. 
241 Fridström Montoya (2018a) s. 60. 
242 Alfvengren (2018) s. 192. 
243 Lundgren & Sunesson (2020) s. 158. 
244 Prop. 2012/13:77 s. 20. 
245 SKR (2020) s. 1. 
246 Dir. 2020:68 s. 1.  
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samsjuklighet. Det beror på att det finns olika uppfattningar om hur samsjuk-

lighet uppstår och hur psykisk ohälsa och beroendeproblematik kan kopplas 

till varandra. Genom att endast undersöka målgruppen personer med sam-

sjuklighet finns en risk för att personer faller mellan stolarna. SKR menar 

därmed att utredningen av huvudmannaskapet bör omfatta hela missbruks- 

och beroendevården.247 Vidare betonar SKR att synen på narkotikamissbruk 

har förändrats i och med kunskapsutvecklingen. Tidigare betraktades narko-

tikamissbruk som ett socialt problem, men nu uppfattas det som ett multifak-

toriellt tillstånd orsakat av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. En-

ligt SKR har den förändrade synen på narkotikamissbruk inte tydliggjorts i 

lagstiftningen avseende ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.248 

 

4.3 Delanalys – Det straffrättsliga 
angrepssättet är i fokus för 
missbruks- och 
narkotikalagstiftningen 

Missbruks- och narkotikalagstiftningen präglas både av det straffrättsliga och 

det socialrättsliga angreppssättet. Regleringen behöver nödvändigtvis inte 

vara helt i linje med angreppssätten. Tvärtom finns det inslag av stöd i den 

straffrättsliga regleringen och inslag av kontroll i den socialrättsliga regle-

ringen. Det går dock att diskutera huruvida den straffrättsliga regleringen kan 

anses ha en stödjande funktion. Att bli överlämnad till vård som brottspåföljd 

involverar inslag av kontroll. Det beror på att personer inte frivilligt väljer att 

undergå behandlingsinsatser utan blir föremål för tvångsvårdsinsatser. Inte 

heller särregleringen avseende narkotikabrottets tredje handlingsform har en 

uppenbart stödjande funktion. Men det indikerar ändå att den svenska lagstif-

taren i viss mån bedömer den privata narkotikakonsumtionen mildare än an-

nan narkotikabrottslighet. 

 
247 SKR (2020) s. 5-6. 
248 SKR (2020) s. 2. 
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I dagens missbruks- och narkotikalagstiftning väger det straffrättsliga an-

greppssättet tyngre än det socialrättsliga. Det framgår av att den privata nar-

kotikakonsumtionen är kriminaliserad, att fängelse ingår i straffskalan för 

ringa narkotikabrott, att polisen har tillgång till tvångsmedel och att personer 

med missbruksproblem kan bli föremål för tvångsvård. En tydlig indikation 

på att det straffrättsliga angreppssättet är centralt idag är att polisen varje år 

genomför 40 000 urin- och blodprov för att konstatera eget bruk.249 Detta trots 

att åtgärden är integritetskränkande och att provresultaten visar negativt i 

många fall. Det socialrättsliga angreppssättet har fått visst utrymme i form av 

en mångfald av insatser i arbetet mot narkotikamissbruk. Att fokus inte ligger 

på det socialrättsliga angreppssättet framgår av att det finns möjlighet att ta 

till tvångsvårdsåtgärder om personen inte vill genomgå frivillig vård. Även 

om tvångsvård ska ha en stödjande funktion enligt 1 § LVM, och endast an-

vändas om vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, går det inte att und-

vika att det främst handlar om kontroll. Kontrollen gör sig synlig i att tvångs-

vård innebär djupa ingrepp i enskildas integritet. 

I nästa kapitel granskar jag den portugisiska missbruks- och narkotikamo-

dellen. Avsikten är att få ökad kunskap om vilka intresseavvägningar den por-

tugisiska lagstiftaren har gjort och innebörden av ett förändrat förhållningssätt 

i Portugal.  

 

 
249 Se avsnitt 4.1.1. 
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5 Den portugisiska missbruks- 
och narkotikamodellen 

Kapitlet innehåller en granskning av den portugisiska missbruks- och narko-

tikamodellen. I kapitlet undersöker jag missbruks- och narkotikasituationen 

före reformen, genomförandet av reformen och utvecklingen i Portugal efter 

reformen.  

 

5.1 Missbruks- och narkotikasituationen i 
Portugal före reformen  

I avsnittet belyser jag missbruks- och narkotikasituationen i Portugal före re-

formen med fokus på den historiska och politiska kontexten. Jag studerar även 

lagstiftningen före reformen.  

 

5.1.1 Den historiska och politiska kontexten  

Mellan 1999-2001 genomfördes en reform i Portugal som bland annat resul-

terade i en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Reformen var ett re-

sultat av mer än två decenniers narkotikapolitisk debatt. Under debattens gång 

fanns en spänning mellan en kriminalisering och en strävan att hjälpa perso-

ner med missbruksproblem. Debatten rörde sig successivt mot en modell som 

prioriterar tidig ingripande och behandling framför straffrättsliga åtgärder. 

Förflyttningen berodde på att politiska partier successivt erkände att narkoti-

kamissbruk främst är ett hälsoproblem och inte en straffrättslig fråga.250  

 
250 EMCDDA (2011) s. 16, 23.  
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Andelen narkotikaanvändare har historiskt varit låg i Portugal. Under slu-

tet av 1980-talet och hela 1990-talet ökade dock den problematiska narkoti-

kaanvändningen, särskilt injiceringen av heroin. Även fallen av infektions-

sjukdomarna HIV, AIDS, tuberkulos, hepatit B och C ökade.251 År 1999 rap-

porterade Portugal flest narkotikarelaterade AIDS-fall i EU.252 Samma år var 

antalet narkotikarelaterade dödsfall 369, vilket var en ökning med 57 procent 

sedan 1997.253 Narkotikamissbruk utgjorde ett enormt politiskt och hälsoori-

enterat problem och förebyggande- och behandlingsåtgärder verkade inte 

hjälpa. Många var rädda för att inleda behandlingsprogram, eftersom de inte 

ville bli föremål för straffrättsliga åtgärder.254   

Samtidigt skedde en framväxt av öppna marknader för narkotika och en 

ökad offentlig narkotikaanvändning. Slumområdet Casal Ventoso i Lissabon 

ansågs utgöra den största marknadsplatsen för narkotika i Europa.255 Känslo-

laddade bilder från området, föreställande personer med missbruksproblem 

och deras tillfälliga hem, fick stor uppmärksamhet i media. Det reportrarna 

ville förmedla var inte att dessa människor utgjorde ett hot mot samhället, 

utan hur samhället hade försummat denna grupp. Bilderna användes för att 

ändra uppfattningen om personer med missbruksproblem, få allmänhetens 

stöd och propagera för politisk reform.256  

 

5.1.2 Lagstiftningen före reformen  

Före reformen var förvärv, innehav och eget bruk av narkotika straffbelagt 

med böter eller fängelse upp till tre månader, enligt artikel 40 första punkten 

narkotikalagen 1993. I andra punkten stadgades att om mängden narkotika 

överskred det som uppfattades som tre dagars genomsnittligt bruk kunde 

straffet istället uppgå till ett års fängelse.257   

 
251 Laqueur (2015) s. 749-750; Hughes & Stevens (2010) s. 1001.  
252 EMCDDA (2000) s. 19.  
253 Hughes & Stevens (2010) s. 1001. 
254 E-postkontakt med Elsa Maia, International Relations Division SICAD, 2020-12-08. 
255 Laqueur (2015) s. 750. 
256 Hughes (2006) s. 86, 243; Silvestri (2014) s. 42. 
257 Laqueur (2015) s. 751. 



 61 

I ingressen till narkotikalagen 1993 betonades att regleringen främst syf-

tade till att motverka produktionen och omsättningen av narkotika. Det fram-

hävdes att missbrukare i första hand skulle uppfattas som personer i behov av 

medicinsk hjälp. Med hänsyn till detta klargjordes att narkotikaanvändare var 

juridiskt straffbara på ett nästintill symboliskt sätt. Målet med regleringen var 

inte att straffa utan istället skulle kontakten med rättsväsendet uppmuntra till 

behandling.258 Även vikten av att behandla tillfälliga narkotikaanvändare på 

ett lämpligt sätt betonades. Det var viktigt att undvika att dessa personer blev 

stämplade, marginaliserade eller behandlade på ett sätt som gjorde att de 

kände att den enda alternativet var att fortsätta använda narkotika.259 

För att främja dessa mål innehöll narkotikalagen 1993 viss särreglering när 

det kom till personer med missbruksproblem och tillfälliga narkotikaanvän-

dare. Av artikel 40 tredje punkten narkotikalagen 1993 framgick att tillfälliga 

narkotikaanvändare under vissa förutsättningar kunde bli undantagna från 

straffrättsliga åtgärder. Enligt artiklarna 44 och 45 narkotikalagen 1993 fanns 

vissa möjligheter för personer att undvika straffrättsliga åtgärder om de un-

derkastade sig behandling.260  

Trots regleringens mål och utformning fanns en växande oro för social ut-

sötning och marginalisering av personer med missbruksproblem. Inom många 

delar av samhället, däribland rättsväsendet och hälso- och sjukvårdssektorn, 

var uppfattningen att kriminaliseringen av eget bruk snarare var en del av 

problemet än lösningen.261 

 

 
258 Narkotikalagen 1993 ingress s. 4; NOU 2019:26 s. 114. 
259 Narkotikalagen 1993 ingress s. 5. 
260 NOU 2019:26 s. 114. 
261 Hughes & Stevens (2010) s. 1001-1002. 
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5.2 Utredning och genomförandet av 
reformen  

Avsnittet innehåller en granskning av den portugisiska narkotikastrategin från 

1999 som fortfarande utgör en grundpelare i Portugals narkotikapolitik. Jag 

studerar även lagstiftningen efter reformen.  

 

5.2.1 Den portugisiska narkotikastrategin  

År 1998 överlämnande ett utskott, som fått i uppdrag att undersöka och före-

slå en ny heltäckande narkotikapolitik, sin utredning till den portugisiska re-

geringen. Det följande året antog regeringen Portugals första nationella nar-

kotikastrategi, ministerråds resolution nr. 46/99, som huvudsakligen grundar 

sig på utskottets utredning.262  

I resolutionens förord betonas att den nya narkotikastrategin utgjorde en 

historisk vändpunkt. Det berodde bland annat på att mer fokus skulle läggas 

på skademinimering.263 Den övergripande målsättningen med den portugi-

siska narkotikastrategin var att tillhandahålla ett mer heltäckande och evi-

densbaserat förhållningssätt till narkotikamissbruk.264 Medborgaren stod i 

centrum för den nya narkotikapolitiken och åtgärder skulle utvecklas utifrån 

antagandet att det var avgörande att personer fick sina behov tillgodosedda så 

tidigt som möjligt. Narkotikastrategin förespråkade att lagen ändrades så att 

den överensstämde med erkännandet om att narkotikamissbruk utgör en sjuk-

dom och att personer med missbruksproblem är medborgare i behov av be-

handling.265  

 

 
262 NOU 2019:26 s. 115. 
263 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99.  
264 Hughes & Stevens (2010) s. 1002; E-postkontakt med Elsa Maia, International Relations 
Division SICAD, 2020-12-08. 
265 E-postkontakt med Elsa Maia, International Relations Division SICAD, 2020-12-08. 



 63 

I resolutionen framhävs följande allmänna mål med den portugisiska nar-

kotikastrategin:266 

• Att bidra till en lämplig och effektiv internationell strategi gällande 

begränsning av efterfrågan och tillgången på narkotika. 

• Att ur ett förebyggandeperspektiv förmedla bättre information till 

det portugisiska samhället om narkotika och narkotikamissbruk, 

med särskilt fokus på substansers skadliga effekter. 

• Att minska narkotikaanvändningen, främst bland den yngre befolk-

ningen.   

• Att säkerställa förekomsten av nödvändiga resurser för behandling 

och social återintegrering av missbrukare.  

• Att skydda folkhälsan och säkerheten för människor och egendom.  

• Att bekämpa olovlig handel med narkotika och penningtvätt.  

 

Den portugisiska narkotikastrategin baserades på åtta principer som skulle 

vara vägledande för insatser på missbruks- och narkotikaområdet.267 Dessa 

principer var internationellt samarbete, prevention, humanism, pragmatism, 

säkerhet, koordinering och rationalisering av resurser, subsidiaritet och delta-

gande.268 Humanism gäller erkännandet av det mänskliga värdet hos personer 

med missbruksproblem och deras närstående. Pragmatism betonar vikten av 

att lösningar är evidensbaserade. Koordinering och rationalisering av resurser 

handlar om att offentliga myndigheter är samordnande och optimerar resurs-

valet.269  

Den portugisiska narkotikastrategin bestod av tretton åtgärder baserade på 

de allmänna målen och principerna. Många av åtgärderna syftade till att för-

bättra hanteringen av personer med missbruksproblem. En åtgärd fokuserade 

på att förbättra kvalitén och responskapaciteten hos hälso- och socialtjänster. 

 
266 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 9.  
267 EMCDDA (2011) s. 15. 
268 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 8. 
269 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 8; EMCDDA (2011) s. 15. 
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En annan åtgärd innebar utökandet av skademinskande insatser. Ett tredje åt-

gärd var avkriminaliseringen av eget bruk av narkotika samt införandet av ett 

civilrättsligt förbud.270  

Avkriminaliseringen motiverades med hänvisning till humanitetsprinci-

pen. Humanitetsprincipen bedömdes innebära att hänsyn måste tas till pro-

portionalitetsprincipen och principen om ultima ratio vid utformandet av 

missbruks- och narkotikalagstiftningen.271 Det påpekades också att särregle-

ringen avseende tillfälliga narkotikaanvändare och personer med missbruks-

problem tillämpades för lite. Innan reformen straffades överträdelser främst 

med böter och i vissa fall med fängelse. Därmed uppfylldes inte avsikterna 

med narkotikalagen 1993. Vidare betonades att straffrättslig lagföring inte 

bevisats utgöra den effektivaste åtgärden. Tvärtom ansågs det vara en över-

driven reaktion som ledde till stigma och försämrad återintegrering. Mot bak-

grund av detta bedömdes det inte vara lämpligt eller nödvändigt med en kri-

minalisering för att uppnå målen med narkotikastrategin.272  

Narkotikastrategin från 1999 utgör fortfarande en grundpelare i Portugals 

narkotikapolitik. Målen och principerna är inbäddade i den nuvarande nation-

ella planen för att minska missbruk och beroende. Viktiga principer enligt den 

nuvarande nationella planen är humanism, pragmatism och medborgarnas 

centralitet.273 

 

5.2.2 Lagstiftningen efter reformen 

Reformen ledde till införandet av narkotikalagen 2000. Enligt artikel 2 första 

punkten narkotikalagen 2000 utgör förvärv, innehav och eget bruk administ-

rativa förseelser. Av artikelns andra punkt framgår en mängdbegräsning för 

förvärv och innehav. Det stadgas att mängden inte får överstiga det som krävs 

för en genomsnittlig individuell konsumtion under tio dagar.274 

 
270 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 10. 
271 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 8, 26. 
272 Portugals ministerråds resolution nr. 46/99 punkt 26, 34.  
273 E-postkontakt med Elsa Maia, International Relations Division SICAD, 2020-12-08; 
Ministry of Health Portugal (2014) s. 13. 
274 Laqueur (2015) s. 750-751. 
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Polisen ska även efter reformen arbeta med att upptäcka missbruks- och 

narkotikafall. Enligt artikel 4 första punkten narkotikalagen 2000 ska polisen 

fastslå identiteten hos personer som brukar narkotika. Det fastställs att polisen 

får visitera personer och beslagta eventuell narkotika. I artikelns andra punkt 

stadgas att om det är omöjligt att identifiera en person får polisen kvarhålla 

personen för att säkerställa att hen framställs inför en så kallad avrådnings-

kommission.275  

Den som upptäcks överträda förbudet mot förvärv, innehav och eget bruk 

är skyldig att inställa sig hos närmsta avrådningskommission inom tre 

dygn.276 Avrådningskommissionen kan inte med tvång säkerställa att perso-

nen uppfyller denna skyldighet. Vissa sanktioner kan dock utdelas.277 Det 

finns en avrådningskommission i vart och ett av Portugals 18 distrikt. Enligt 

artikel 7 första och andra punkten narkotikalagen 2000 ska avrådningskom-

missionen bestå av tre medlemmar. En medlem ska vara jurist och utses av 

justitieministeriet. De andra två medlemmarna utses av hälsoministeriet och 

ska ha kompetens inom missbruks- och narkotikaområdet, de ska exempelvis 

vara läkare, psykolog eller socialarbetare.278 Avrådningskommissionerna ad-

ministreras under hälsoministeriet och inte justitieministeriet. Det har en vik-

tig symbolisk betydelse, då det ger ett tydligt uttryck för övergången från 

straff till hjälp i narkotikapolitiken.279  

Mötet med avrådningskommissionen syftar till att ge information om nar-

kotika och dess skadliga effekter, avskräcka från narkotikaanvändning samt 

motivera personer att genomgå behandling.280 Avrådningskommissionen kan 

erbjuda olika sorters behandlings- och stödinsatser. Det är en effektiv process 

där det går snabbt att komma i kontakt med relevant aktör inom hälso- och 

socialsektorn. Behandlingen är ofta igång redan inom någon vecka efter po-

lisens ingripande.281  

 
275 Laqueur (2015) s. 752; Andersson (2020) s. 13.  
276 Silvestri (2014) s. 15. 
277 Silvestri (2014) s. 22. 
278 EMCDDA (2011) s. 17. 
279 NOU 2019:26 s. 139. 
280 Silvestri (2014) s. 16. 
281 Andersson (2020) s. 13-14. 
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Trots att den portugisiska narkotikastrategin förespråkar att människor ska 

mötas med hälsoorienterade åtgärder och inte straffrättsliga reaktioner kan 

avrådningskommissionerna uppfattas som en del av brottsbekämpningsappa-

raten.282 Det beror på att artikel 15 narkotikalagen 2000 stadgar att avråd-

ningskommissionen under vissa förutsättningar får dela ut sanktioner. Det kan 

handla om personer som vägrar att ta emot behandling eller narkotikaanvän-

dare som blivit skyldiga att infinna sig hos avrådningskommissionen en andra 

gång.283 Sanktionerna utgörs bland annat av varningar, böter, beslag av före-

mål, yrkesförbud, förbud mot att uppehålla sig på vissa platser samt förbud 

mot umgås med vissa personer.284 Den portugisiska lagstiftaren har dock gjort 

bedömningen att personer med missbruksproblem inte ska kunna få böter, ef-

tersom det kan riskera att innebära ytterligare skada.285 Avrådningskommiss-

ionens brottsbekämpande funktion kan bidra till att medborgarna känner att 

missbruks- och narkotikaproblemet är under kontroll och tas på allvar.286 

Sanktionerna utgör dock inte avrådningskommissionens fokus och ska endast 

användas som sista utväg. När sanktionerna används är syftet inte att bestraffa 

utan de ska fungera som vägledning och hjälp.287  

 

5.3 Utvecklingen i Portugal efter reformen 

När reformens konsekvenser undersöks är det viktigt att komma ihåg att tan-

ken om att personer med missbruksproblem bör behandlas och inte straffas 

väcktes i Portugal långt innan 2001. Avkriminaliseringen var inte heller radi-

kal i förhållande till Portugals tidigare lagstiftning och praxis. Även om nar-

kotikalagen 1993 kriminaliserade förvärv, innehav och eget bruk så grundade 

den sig på en behandlingstanke.288 Mot bakgrund av detta kan det vara svårt 

att med säkerhet dra ett orsakssamband mellan genomförandet av reformen 

 
282 NOU 2019:26 s. 120. 
283 Silvestri (2014) s. 24. 
284 Andersson (2020) s. 14. 
285 Silvestri (2014) s. 24. 
286 NOU 2019:26 s. 139. 
287 Silvestri (2014) s. 23-24. 
288 Laqueur (2015) s. 748. 
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och den efterföljande utvecklingen i Portugal.289 Det finns emellertid många 

indikationer på att reformen har inneburit ett flertal konsekvenser i Portu-

gal.290 

Enligt Goulão, ledaren för reformarbetet, är den viktigaste effekten att stig-

matiseringen av personer med missbruksproblem har minskat. Han betonar 

att efter reformen kan människor berätta om sina narkotikamissbruk och få 

professionell hjälp utan att vara rädda för straffrättsliga påföljder.291 Andra 

effekter är att fler personer söker hjälp för sina narkotikamissbruk samt att 

behandlingen inleds snabbare och är effektivare.292 Det finns statistik som vi-

sar att antalet individer som fått behandling för narkotikamissbruk ökade efter 

reformen.293 

Det är omdiskuterat om reformen har lett till en ökning i narkotikaanvänd-

ning eller inte.294 Att frågan är särskilt svår att undersöka beror på att dataun-

derlaget är begränsat, eftersom det inte genomfördes några generella befolk-

ningsundersökningar av narkotikaanvändningen före 2001.295 Det är emeller-

tid allmänt accepterat att reformen inte resulterade i en betydande varaktig 

ökning av narkotikaanvändning i Portugal.296 Statistik avseende narkotikaan-

vändning i Portugal, Spanien och Italien tiden efter reformen har även jäm-

förts. Enligt jämförelsen överensstämmer utvecklingen i Portugal till stor del 

med i utvecklingen i grannländerna. Det indikerar att förändringarna främst 

berodde på regionala eller globala trender och inte på reformen.297 

En närliggande fråga handlar om hur människors narkotikaanvändning och 

attityder till narkotika påverkas efter mötet med avrådningskommissionen. 

SICAD har genomfört en studie som visar att kontakten med avrådningskom-

missionen kan innebära viktiga förändringar i narkotikaanvändning, såsom 

att helt sluta använda narkotika eller minska användningen. Tre fjärdedelar 

av deltagarna menade att avrådningskommissionen hade visst ansvar i deras 

 
289 NOU 2019:26 s. 131. 
290 Exempelvis Hughes & Stevens (2010); Hughes & Stevens (2012); Laqueur (2015). 
291 Hawkes (2011) s. 1. 
292 Silvestri (2011) s. 35. 
293 Laqueur (2015) s. 768. 
294 Hughes & Stevens (2012) s. 103. 
295 Laqueur (2015) s. 765. 
296 Silvestri (2014) s. 37. 
297 Hughes & Stevens (2010) s. 1005-1008. 
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förändrade narkotikaanvändning. Mer än hälften av deltagarna ansåg även att 

mötet med avrådningskommissionen bidrog till ändrade uppfattningar om 

narkotika, framför allt avseende risker med narkotika. Det bör dock framhä-

vas att målgruppen främst utgjordes av unga människor som träffat avråd-

ningskommissionen för första gången.298 Studien tyder på att modellen med 

avrådningskommissioner har en förebyggande effekt, samtidigt som avsak-

naden av en straffrättslig reaktion gör att personer blir mer mottagliga för råd 

och rekommendationer.299   

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken effekt reformen har haft på 

statistiken för narkotikarelaterade dödsfall. Svårigheten att undersöka frågan 

beror på att registreringen av överdoser i Portugal var begränsad fram till 

2010. Varierande resultat har också att göra med användandet av olika defi-

nitioner av narkotikarelaterade dödsfall. Enligt WHO:s internationella sjuk-

domsklassifikation ska statistiken av narkotikarelaterade dödsfall grunda sig 

på läkares bedömning av dödsorsaken och inte positiva toxikologiska tester. 

Det finns statistik från 2001 som använder sig av den internationella sjuk-

domsklassifikationen vid registrering av dödsorsak. Statistiken visar en tydlig 

nedgång av narkotikarelaterade dödsfall de första åren efter reformen.300 

Även efter reformen har Portugal haft en hög förekomst av HIV och AIDS 

hos personer med missbruksproblem.301 Mellan 2008-2017 har dock antalet 

nya HIV- eller AIDS-diagnoser hos personer med missbruksproblem minskat 

avsevärt i Portugal.302  

Statistik visar att avkriminaliseringen inte förändrade omfånget av den nar-

kotikarelaterade kontakten mellan medborgare och polisen. Antalet personer 

upptäckta för eget bruk av polisen 2010 var nästintill identiskt med antalet 

personer arresterade för narkotikaanvändning 2000, innan den nya regle-

ringen börjat gälla.303 Men reformen har inneburit att kontaktens form har 

förändrats, eftersom polisens uppsökningsverksamhet inte längre syftar till att 

straffa utan att hjälpa. Denna förändring kan ha medfört att personer med 

 
298 SICAD (2017) s. 3-4. 
299 NOU 2019:26 s. 132. 
300 Hughes & Stevens (2012) s. 105-108. 
301 Hughes & Stevens (2012) s. 108-109. 
302 SICAD (2019) s. 6. 
303 Laqueur (2015) s. 753. 
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missbruksproblem känner mer tillit till polisen och inte undviker polisen av 

rädsla för straffrättsliga åtgärder.304  

I nästa kapitel granskar jag förslaget på missbruks- och narkotikamodell i 

Norge. Avsikten är att få ökad kunskap om vilka intresseavvägningar den 

norska utredaren har gjort och innebörden av ett förändrat förhållningssätt i 

Norge.  

 

 
304 NOU 2019:26 s. 140. 
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6 Ett förslag på missbruks- och 
narkotikamodell i Norge 

Kapitlet innehåller en granskning av missbruks- och narkotikamodellen som 

föreslås i NOU 2019:26. Först undersöker jag bakgrunden och förutsättning-

arna för den norska utredningen. Därefter studerar jag den norska utredarens 

bedömningar och lagförslag.  

 

6.1 Bakgrund och förutsättningar för 
norsk utredning 

Avsnittet innehåller en redogörelse av bakgrunden och förutsättningarna för 

NOU 2019:26. Jag börjar med att undersöka tillfällen då frågan om en avkri-

minalisering har prövats i Norge tidigare. Sedan granskar jag den norska nar-

kotikapolitikens utveckling. 

 

6.1.1 Frågan om avkriminalisering prövas i 
Norge före NOU 2019:26 

Första gången frågan om en avkriminalisering undersöktes i en norsk offent-

lig utredning var i NOU 2002:4.305 I utredningen betonas att för att få krimi-

nalisera en gärning krävs ett moraliskt rättfärdigande, eftersom det innebär att 

staten avsiktligen tillfogar invånarna lidande. Det påpekas också att lagstifta-

ren i många situationer tycks haft en alldeles för optimistisk tro på vad som 

kan uppnås med straff.306 Flertalet av kommissionens medlemmar föresprå-

kade en avkriminalisering. Medlemmarna ansåg att missbruks- och narkotika-

problemet skulle lösas inom hälso- och socialsektorn och inte med hjälp av 

 
305 NOU 2019:26 s. 51. 
306 NOU 2002:4 s. 82-83. 
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straffrättsliga medel. Uppfattningen motiverades med argument om männi-

skohänsyn, såsom att straffrättsliga åtgärder medför en stigmatiserande effekt 

som riskerar att förstöra personers sociala band.307 Lagförslaget innebar en 

dramatisk förändring av den då gällande lagstiftningen. Departementet ansåg 

dock att lagförslaget inte skulle införas. Enligt departementet kunde en avkri-

minalisering uppfattas som en legalisering av narkotikabruk. Departementet 

betonade att straffets förebyggande effekt är särskilt viktig för att förhindra 

ungas narkotikaanvändning.308 

När frågan prövades igen några år senare använde departementet återigen 

motiveringen om avkriminaliseringens signaleffekter. Den här gången fram-

hävde departementet att en avkriminalisering kan uppfattas som att narkoti-

kabruk inte längre anses som skadlig eller farligt. Enligt departementet ansågs 

kriminaliseringen av eget bruk vara viktigt för att markera grundläggande vär-

deringar i samhället.309 Avgörande för departementets bedömning har varit 

att med straff markera att narkotika är oönskat i samhället samt påverka med-

borgarna så att de avstår från narkotikaanvändning. I dessa sammanhang har 

departementet emellertid inte diskuterat huruvida det finns empiriskt bevis 

för att straffet haft en förebyggande effekt och om avskräckning varit ett ef-

fektivt sätt att minska narkotikaanvändning.310 

 

6.1.2 Den norska narkotikapolitikens utveckling  

Sedan mitten av 1960-talet har den norska förståelsen av missbruks- och nar-

kotikaproblemet genomgått stora förändringar. I Norge har det länge drivits 

en restriktiv narkotikapolitik med stränga straffrättsliga påföljder. På senare 

år har dock mycket fokus lagts på ett hälsorättsligt perspektiv. Många behand-

lingsalternativ och åtgärder för att minska narkotikarelaterade skador har in-

förts.311  

 
307 NOU 2002:4 s. 330-331. 
308 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 91; NOU 2019:26 s. 52. 
309 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 93-94. 
310 NOU 2019:26 s. 53. 
311 NOU 2019:26 s. 43, 66-70. 
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I december 2019 presenterade det norska utskottet sin utredning NOU 

2019:26 Rusreform – fra straff till hjelp. Utredningen innebär ett historiskt 

skifte i den norska narkotikapolitiken. I utredningen förespråkas att den re-

striktiva missbruks- och narkotikamodellen ersätts med en skademinsknings-

politik och att det sker en övergång från straff till hälso- och socialtjänster. 

Den övergripande målsättningen med skademinskningspolitiken är att minska 

negativa konsekvenser av narkotikaanvändandet för enskilda, tredje parter 

och samhället. Vidare förespråkas en förändrad inställning till vad ett narko-

tikaproblem är och hur det ska hanteras av samhället.312  

Utskottet betonar att bakgrunden till utredningen var ett erkännande om 

narkotikamissbruk huvudsakligen utgör en hälsoutmaning och inte en straff-

rättslig fråga.313 Erkännandet har till stor del präglat den politiska debatten i 

Norge och medfört att diskussionen om en avkriminalisering tagits upp 

igen.314 Enligt den norska regeringen har kriminaliseringen av innehav och 

eget bruk bidragit till stigmatisering, marginalisering och socialt utanförskap. 

Det kan i sin tur gjort det svårare att erbjuda enskilda lämpliga vårdinsatser.315 

Den norska regeringen ansåg det därför motiverat med en utredning med föl-

jande syfte:  

 
        Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer  
        som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behan- 
        dling og oppfølging. 
 
        Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud  
        til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og be- 
        sittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren 
        til helsetjenesten.316 

 
312 NOU 2019:26 s. 248; Helse- og omsorgskomiteen (2012-2013) s. 9. 
313 NOU 2019:26 s. 43. 
314 NOU 2019:26 s. 70. 
315 Den norska regeringen, <www.regjeringen.no> (besökt 2020-10-30). 
316 Den norska regeringen, <www.regjeringen.no> (besökt 2020-10-30). 



 73 

6.2 Bedömning och lagförslag i NOU 
2019:26 

I avsnittet granskar jag bedömningen avseende en avkriminalisering, förslag 

på reaktionsmodell samt lagförslag. 

 

6.2.1 Bedömning avseende en 
avkriminalisering 

För att bedöma lämpligheten av att använda straff tar utskottet utgångspunkt 

i att straff är samhällets starkaste verktyg för att motverka medborgares oöns-

kade handlingar. Det medför att straffbeläggandet av en gärning kräver en 

välgrundad motivering. En sådan motivering kan utgöras av de förväntande 

konsekvenserna med att använda straff. Det förutsätter dock att de förvän-

tande fördelarna överväger de förväntande nackdelarna. Med hänsyn till detta 

anser utskottet att bestraffning av innehav och eget bruk endast kan rättfärdi-

gas om det är ägnat att minska de negativa effekterna av narkotikamissbruk. 

Enligt utskottet krävs även att alternativa åtgärder är otillräckliga.317 

Att avkriminalisera innehav och eget bruk av narkotika kan medföra av-

siktliga och oavsiktliga konsekvenser. En avsiktlig konsekvens är att minska 

stigmatiseringen av personer med missbruksproblem. Stigmatiseringen som 

uppstår till följd av kriminaliseringen av innehav och eget bruk utgör ett 

centralt hinder för att uppnå en hälsoorienterad och human narkotikapoli-

tik.318 Det går dock att ifrågasätta hur mycket stigma som minskas enbart av 

en avkriminalisering. Det har inte klargjorts i tillräckligt stor utsträckning 

vilka delar av straffrättskedjan som faktiskt verkar stigmatiserande och i vil-

ken grad. Dessutom är förhållandet mellan stigma som kommer från straff 

och stigma som kommer från andra mekanismer i samhället oklart. Utskottet 

menar att narkotikaanvändning sannolikt kommer att vara stigmatiserat även 

 
317 NOU 2019:26 s. 247-249. 
318 NOU 2019:26 s. 250. 
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efter en avkriminalisering. Enligt utskottet kan en avkriminalisering ändå vara 

nödvändig för att minska stigmatiseringen. Det beror på att en avkriminali-

sering kommer att underlätta genomförandet av åtgärder som syftar till att 

ändra attityden till personer med missbruksproblem.319 

En annan avsiktlig konsekvens är att stärka kontakten mellan offentliga 

myndigheter och personer med missbruksproblem.320 Utskottet framhäver två 

studier av betydelse för denna konsekvens. Den första studien indikerar att 

narkotikaanvändare har större tillit till hälso- och socialtjänster i länder med 

en mindre restriktiv narkotikapolitik.321 I den andra studien svarade 40 % av 

deltagarna att de skulle avvakta med, eller helt avstå från, att kontakta rädd-

ningstjänst vid en narkotikarelaterad nödsituation. Motståndet till att söka 

vård grundade sig främst på ett bristande förtroende för offentliga myndig-

heter samt en rädsla för straffrättsliga påföljder och stigma.322 Utskottet me-

nar att avskaffandet av straffrättsliga åtgärder kan stärka människors kontakt 

med den offentliga hjälpapparaten, vilket i sin tur sänker tröskeln för att söka 

hjälp. En bättre kontakt skulle också kunna innebära att personer med miss-

bruksproblem kan hjälpa polisen med att efterforska personer högre upp i dis-

tributionskedjan 323 

En tredje avsiktlig konsekvens är ett rollförtydligande mellan aktörer inom 

hälso- och socialtjänsterna. Genom en övergång från straff till hjälp kommer 

ansvarsfördelningen mellan hälso- och socialtjänster att bli tydligare. Ett roll-

förtydligande gör det också enklare för allmänheten att förstå vilken del av 

den offentliga sektorn som ska kontaktas för hjälp eller uppföljning av eget 

eller andras narkotikamissbruk.324 

En oavsiktlig konsekvens är en ökad narkotikaanvändning. Tidigare har 

ett centralt argument mot en avkriminalisering varit att det skickar ut fel sig-

naler i samhället. En avkriminalisering kan uppfattas som att narkotikaan-

vändning inte längre anses vara skadligt, vilket kan leda till att tröskeln för 

 
319 NOU 2019:26 s. 250, 254. 
320 NOU 2019:26 s. 256. 
321 Benfer m.fl. (2018) s. 165, 174. 
322 Soussan & Kjellgren (2019) s. 537-538. 
323 NOU 2019:26 s. 254-256. 
324 NOU 2019:26 s. 257. 
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att experimentera med narkotika sänks.325 Enligt utskottet indikerar forsk-

ningen dock på att en avkriminalisering inte kommer leda till en betydande 

ökning av narkotikaanvändningen.326 Utskottets föreslagna reaktionsmodell 

kommer också signalera att narkotika är oönskat och utgör ett allvarligt sam-

hällsproblem.327 Det beror på att det fortfarande kommer att vara olagligt dis-

tribuera narkotika, samt att den offentliga sektorn kommer att ha en lagstad-

gad skyldighet att ingripa med behandlingsåtgärder vid narkotikamissbruk.328  

En annan oavsiktlig konsekvens är en mer synlig narkotikaanvändning. 

Utskottet framhäver att det enligt den nuvarande regleringen finns ett tydligt 

incitament att använda narkotika i hemlighet. En avkriminalisering kan leda 

till att människor i större utsträckning börjar använda narkotika på allmänna 

platser.329 Att narkotikaanvändningen sker mer i det offentliga rummet inne-

bär en ökad risk för att människor blir exponerade för narkotika som de inte 

annars hade använt. Enligt utskottet utgör inte en risk för ökad exponering ett 

avgörande argument för att kriminalisera innehav och eget bruk. Det beror på 

att exponering nuförtiden främst sker via andra kanaler, exempelvis sociala 

medier eller Darknet.330 Enligt utskottet bör fokus istället ligga på att säker-

ställa att samhället ingriper när sociala och medicinska utmaningar kopplade 

till narkotika gör sig synliga. Utskottet anser att det inte är självklart att re-

pressiva eller bestraffande åtgärder är det lämpligaste sättet att hantera dessa 

utmaningar. Utskottet ifrågasätter även motivet bakom att använda sådana åt-

gärder mot en redan utsatt grupp. Enligt utskottet kommer narkotikamiss-

brukets skadliga effekter inte minska av att samhället tvingar in personer med 

missbruksproblem i mindre synliga utrymmen. Tvärtom är det enklare för 

samhällstjänster att kontakta dessa personer på allmänna platser. Dessutom 

ökar möjligheten att personer får hjälp vid narkotikarelaterade nödsituationer 

om de befinner sig nära andra människor.331 

 
325 NOU 2019:26 s. 29, 258. 
326 NOU 2019:26 s. 262. 
327 Reaktionsmodellen redogörs för under rubrik 6.2.2. 
328 NOU 2019:26 s. 261-262. 
329 NOU 2019:26 s. 264.  
330 NOU 2019:26 s. 265. 
331 NOU 2019:26 s. 268. 
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En tredje oavsiktlig konsekvens är att möjligheten att upptäcka narkotika-

missbruk och narkotikarelaterad brottslighet kan försvåras. Polisens tillgång 

till tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att upptäcka narkoti-

kamissbruk och annan narkotikarelaterad brottslighet. En avkriminalisering 

skulle innebära att möjligheten att använda tvångsmedel för att utreda innehav 

och eget bruk faller bort.332 Utskottet anser emellertid att det strider mot mo-

derna straffrättsliga tankar att kriminalisera gärningar i syfte att ge polisen 

tillgång till tvångsmedel. Detta främst med hänsyn till de negativa effekter 

som straffrättsliga åtgärder kan få för människors framtidiga möjligheter att 

exempelvis få anställning och körkort. I värsta fall kan kriminaliseringen bi-

dra till att reproducera socioekonomiska skillnader i samhället.333 Utskottet 

anser dock att det är viktigt att offentliga myndigheter har kvar möjligheten 

att ingripa vid narkotikamissbruk. Enligt utskottets föreslagna reaktionsmo-

dell kommer polisen därför att kunna visitera personer för att avslöja innehav. 

Om samtycke till visitationen saknas får den endast genomföras om det är 

nödvändigt. Potentiellt narkotikainnehav ska beslagtas och fyndet utgör un-

derlag för hälsoorienterade åtgärder.334 

Slutligen betonar utskottet att kravet på en välgrundad motivering för att 

få straffbelägga en gärning måste respekteras. Det är den välgrundade moti-

veringen som utgör grunden för straffets legitimitet. Enligt utskottet innebär 

kriminaliseringen av innehav och eget bruk många negativa effekter som inte 

kompenseras av de positiva effekterna. Samtidigt råder det stort tvivel om 

kriminaliseringen har en allmänpreventiv effekt som inte kan uppnås med 

andra mindre ingripande åtgärder. Utskottet anser med hänsyn till rådande 

forskning att kravet på en välgrundad motivering inte är uppfyllt när det gäller 

innehav och eget bruk. Utskottet föreslår därför en avkriminalisering av dessa 

gärningar.335 

 

 
332 NOU 2019:26 s. 265. 
333 NOU 2019:26 s. 268. 
334 NOU 2019:26 s. 265-266. 
335 NOU 2019:26 s. 30, 267, 269. 
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6.2.2 Förslag på reaktionsmodell 

I arbetet med att utforma reaktionsmodell har utskottet fokuserat på att utvär-

dera erfarenheter från Portugal, då särskilt avrådningskommissionerna.336 För 

att uppnå den norska regeringens mål med utredningen föreslår utskottet en 

tredelad reaktionsmodell. Den första delen handlar om när polisen avslöjar 

innehav eller eget bruk av narkotika. I dessa situationer har polisen befogen-

het att ålägga en person skyldigheten att närvara vid ett möte med en offentlig 

enhet, den så kallade rådgivande enheten för narkotikafall.337 Den andra de-

len utgörs av personens möte med rådgivningsenheten. Mötet har två alterna-

tiva inriktningar beroende på om personen samtycker till en undersökning av 

hens missbruks- och narkotikasituation eller inte. Den tredje delen består av 

ytterligare uppföljning och behandling baserad på personens behov, samtycke 

och rättigheter. Dessa åtgärder genomförs utanför rådgivningsenheten.338 

Utskottet anser att polisen bör ges befogenhet att ålägga personer en skyl-

dighet att närvara vid ett möte med rådgivningsenheten om de brutit mot för-

budet avseende innehav och eget bruk. Närvaroskyldigheten kommer vara ett 

ingripande medel för gärningar som inte är kriminella. Utskottet menar dock 

att närvaroskyldigheten är motiverad med hänsyn till narkotikapolitikens 

övergripande mål om att förebygga och minska problematiskt narkotikamiss-

bruk. Närvaroskyldigheten innebär att personal med kompetens inom hälso- 

och socialområdet får möjlighet att ge individer information om deras skad-

liga beteende. Förfarandet gör det också möjligt att nå ut till personer som 

inte söker hjälp på eget initiativ.339  

Enligt utskottet kan införandet av en närvaroskyldighet medföra vissa ne-

gativa effekter. En negativ effekt är att närvaroskyldigheten kan uppfattas 

som mer ingripande än det nuvarande förfarandet, som vanligen innebär ett 

bötesstraff. En annan negativ effekt är att det finns en risk för att mötet med 

rådgivningsenheten uppfattas som stigmatiserande och förödmjukande. För 

att undvika negativa effekter är det viktigt att tydligt kommunicera syftet med 

 
336 NOU 2019:26 s. 327. 
337 Benämns fortsättningsvis rådgivningsenheten. 
338 NOU 2019:26 s. 306, 321. 
339 NOU 2019:26 s. 321. 
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närvaron. Syftet är inte att straffa människor utan att ha ett informativt samtal 

om negativa konsekvenser med narkotika samt undersöka om det finns behov 

av hjälp- och vårdåtgärder.340 

Utskottet framhäver att det kommer finnas personer som inte uppfyller sin 

närvaroskyldighet. Utskottet analyserar därför om en underlåtenhet att full-

göra närvaroskyldigheten bör leda till någon slags konsekvens. En konse-

kvens som granskas är om det ska finnas en rättslig grund till att använda 

tvång för att säkerställa att personer närvarar vid mötet. Utskottet anser emel-

lertid att tvång inte är lämpligt, eftersom det skulle ha en negativ effekt på 

personers förtroende till offentliga myndigheter.341 En annan konsekvens som 

undersöks är om det bör införas en administrativ avgift för personer som un-

derlåter att uppfylla sin närvaroskyldighet. En avgift medför positiva effekter, 

exempelvis utgör den ett incitament att uppfylla närvaroskyldigheten samt 

sänder signaler om att narkotikaanvändning fortfarande är förbjudet. Utskot-

tet menar dock att en avgift inte bör införas. Det beror på att en sådan ordning 

skulle uppfattas som ett nytt namn på en gammal praxis, nämligen att be-

nämna det för avgift istället för böter. Utskottet anser slutligen att en under-

låtenhet att fullgöra sin närvaroskyldighet inte bör leda till några straffrätts-

liknande sanktioner.342 Istället föreslår utskottet en icke-sanktionerad reakt-

ionsmodell med en rådgivningsenhet som är integrerad i redan befintliga häl-

sovårdsmyndigheter. Utskottet grundar sin bedömning på att den portugisiska 

modellen kan uppfattas som en civilrättslig sanktionsmodell som strider mot 

tanken om att möta människor med hjälp, uppföljning och behandling.343  

Enligt utskottet bör en rådgivningsenhet inrättas i varje kommun eller där 

det anses lämpligt genom ett samarbete mellan två eller fler kommuner. Ut-

skottet förutsätter inte att rådgivningsenheten måste inrättas som ett separat 

organ eller en avdelning administrativt separerad från kommunens andra 

hälso- och socialtjänster. Vidare krävs att kommunen tar hänsyn till en sam-

arbetsplikt och ett kompetenskrav. Samarbetsplikten handlar om att personal 

med skilda ansvarsområden samarbetar för att säkerställa samordning mellan 

 
340 NOU 2019:26 s. 321-322. 
341 NOU 2019:26 s. 322. 
342 NOU 2019:26 s. 322-323. 
343 NOU 2019:26 s. 327-330. 
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hälso- och socialtjänster. Kompetenskravet innebär att rådgivningsenheten 

ska ha tillgång till personal med evidensbaserad kompetens inom det medi-

cinska, psykologiska och sociala fältet. Utskottet anser att ett tvärvetenskap-

ligt tillvägagångssätt är nödvändigt för att rådgivningsenheten ska kunna ge 

adekvat rådgivning samt genomföra en utförlig undersökning av personers 

behov av hjälp- och vårdåtgärder.344 

Mötet med rådgivningsenheten har två alternativa inriktningar beroende 

på om personens samtycke till en undersökning av hens missbruks- och nar-

kotikasituation föreligger. Undersökningen kartlägger personens narkoti-

kaanvändning, livssituation samt eventuella behov av hjälp- och vårdåtgärder. 

Om samtycke inte föreligger ges allmän information om narkotikaförbudet, 

konsekvenser av narkotikaanvändning och offentligt stöd. Om samtycke fö-

religger ges individuellt anpassad rådgivning baserad på undersökningen. Ut-

skottet föreslår att rådgivningsenheten ska uppmuntra personer som inte givit 

sitt samtycke att genomgå undersökningen. En sådan uppmuntring är motive-

rad när personen har ett missbruksproblem i behov av behandling och det 

finns oro kopplad till personens liv och hälsa.345  

Ett ärende avslutas efter mötet när personen i fråga har uppfyllt sin närva-

roskyldighet. Innan mötet avslutas ska rådgivningsenheten ge personen all 

information om relevanta hjälp- och vårdåtgärder samt hänvisa hen till aktuell 

aktör inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller andra myndigheter. Vid 

behov, och om samtycke finns, genomför aktörerna ytterligare uppföljning 

och behandling.346 

 

6.2.3 Föreslagna lagändringar 

Utskottet föreslår ett flertal lagändringar i legemiddelloven, straffeloven, 

helse- og omsorgstjenesteloven samt politiloven. Enligt 31 § andra stycket 

legemiddelloven är innehav och eget bruk av narkotika straffbelagt. Utskottet 

föreslår att bestämmelsen ändras så att dessa gärningar inte längre omfattas 

 
344 NOU 2019:26 s. 34-35, 330-332. 
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av straffbudet. Enligt utskottet bör det läggas till ett femte stycke som fast-

ställer en straffbefrielse för innehav och eget bruk av narkotika.347  

Av 231 § första stycket straffeloven framgår att den som olagligt förvärvar 

eller innehar narkotika döms till böter eller fängelse upp till två år. Utskottet 

föreslår införandet av ett tredje stycke som stadgar ett undantag för straffan-

svar vid förvärv och innehav av narkotika för eget bruk.348  

Enligt utskottet bör det i sjunde kapitlet helse- og omsorgstjenesteloven 

läggas till en ny bestämmelse, nämligen 7-4 §. Bestämmelsens första stycke 

stadgar en plikt för kommunen att ha en rådgivningsenhet som ansvarar för 

att möta personer som ålagts en närvaroskyldighet enligt politiloven. Enligt 

bestämmelsens andra stycke kan hälso- och omsorgsdepartementet utfärda 

föreskrifter om mer detaljerade bestämmelser avseende rådgivningsenhetens 

ansvar.349 

Utskottet föreslår att tre nya bestämmelser ska införas i andra kapitlet po-

litiloven. Den första bestämmelsen, 9 a § politiloven, reglerar visitation av 

person, föremål eller förvaringsplats. Enligt bestämmelsens första stycke får 

polisen visitera person, föremål eller förvaringsplats om det är övervägande 

sannolikt att personen innehar narkotika. Huruvida beviskravet övervägande 

sannolikt är uppfyllt måste bedömas i det enskilda fallet. Bedömningskriterier 

kan exempelvis utgöras av om personen verkar vara narkotikapåverkad eller 

om polisen upptäcker utrustning för narkotikaanvändning. Visitationens syfte 

är att avgöra om personen ska åläggas en närvaroskyldighet hos rådgivnings-

enheten.350 Enligt bestämmelsens andra stycke får visitation utan personens 

samtycke endast ske om polischefen, eller den hen bemyndigar, beslutar det. 

Det stadgas dock att om det kan antas att visitationens syfte kommer gå för-

lorad får beslutet fattas av polisen på plats. Ett exempel på en sådan situation 

är om personen i avvaktan på visitation får möjlighet att göra sig av med nar-

kotika eller utrustning för narkotikaanvändning. Av bestämmelsens andra 

stycke framgår också att personen ska upplysas om vad saken gäller och vad 
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visitationen omfattar. Enligt fjärde stycket kan polisen beslagta och förstöra 

narkotika som innehas olagligt.351 

Den andra bestämmelsen, 9 b § politiloven, avser undersökningar och pro-

ver vid narkotikapåverkan. Av bestämmelsens första stycke framgår att poli-

sen kan genomföra en undersökning av tecken eller symptom på narkotikapå-

verkning. En sådan undersökning får endast genomföras om personen fram-

står som narkotikapåverkad och det finns en skälig anledning att bekräfta eller 

motbevisa detta.352 I bestämmelsens andra stycke stadgas att om polisen anser 

att det är övervägande sannolikt att personen är narkotikapåverkad, eller har 

använt narkotika, ska hen erbjudas att genomföra ett prov för att fastslå eller 

motbevisa detta. Det kan exempelvis handla om blod- eller salivprov. Över-

vägande sannolikt utgör samma beviskrav som vid polisens beslut att ålägga 

en person en närvaroskyldighet. Syftet är därmed främst att ge personen en 

möjlighet att motbevisa polisens bedömning avseende detta beslut.353   

Den tredje bestämmelsen, 9 c § politiloven, reglerar polisens möjlighet att 

ålägga en person en närvaroskyldighet vid ett möte hos rådgivningsenheten. 

Enligt bestämmelsens första stycke kan polisen beordra en person att närvara 

hos rådgivningsenheten om det är övervägande sannolikt att personen har för-

värvat, innehaft eller brukat narkotika. Detsamma gäller för försök till dessa 

gärningar.354 Bestämmelsen är utformad som en möjlighet och inte ett krav. 

Det beror på att det kan uppstå situationer när det inte anses lämpligt för po-

lisen att ålägga personer en närvaroskyldighet. Det kan exempelvis vara 

olämpligt att ingripa när personer nyligen har varit på ett möte med rådgiv-

ningsenheten eller redan är i kontakt med offentliga myndigheter angående 

sitt narkotikamissbruk.355 Av bestämmelsens andra stycke framgår att beslu-

tet om närvaroskyldighet måste motiveras. Motiveringen ska innehålla en kort 

beskrivning av gärningen, eller gärningarna, som ligger till grund för beslutet. 
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Eftersom informationen kommer vara viktig för rådgivningsenhetens uppfölj-

ning av personen bör den verifieras genom en bekräftelse från personen själv 

eller någon slags undersökning eller provtagning.356  

 

6.3 Delanalys – Norge tar ett steg längre 
bort från kontroll än Portugal 

Det femte och sjätte kapitlet visar att utvecklingen i Norge på många sätt lik-

nar utvecklingen i Portugal. Tanken om ett förändrat förhållningssätt från 

straff till hjälp är något som har vuxit fram successivt. I Portugal var reformen 

ett resultat av mer än två decenniers narkotikapolitisk debatt. Dessutom 

byggde den tidigare regleringen på en behandlingstanke, då målet inte var att 

straffa utan att uppmuntra till behandling. I Norge prövades frågan om en 

avkriminalisering i en offentlig utredning redan 2002. Flertalet av kommiss-

ionens medlemmar förespråkade en avkriminalisering. De motiverade avkri-

minaliseringen med argument om människohänsyn. Avgörande för utveckl-

ingen i båda länderna har varit att politiker erkänt att narkotikamissbruk utgör 

en hälsoutmaning och inte en straffrättslig fråga. Även en oro för att krimina-

liseringen lett till marginalisering och socialt utanförskap har haft betydelse. 

Både den portugisiska lagstiftaren och den norska utredaren gör bedöm-

ningen att den privata narkotikakonsumtionen bör avkriminaliseras. Den por-

tugisiska lagstiftaren motiverar avkriminaliseringen med hänvisning till hu-

manitetsprincipen. Enligt den portugisiska lagstiftaren innebär humanitets-

principen att hänsyn måste tas till proportionalitetsprincipen och principen 

om ultima ratio. Den portugisiska lagstiftaren betonar även att straffrättslig 

lagföring inte bevisats utgöra den effektivaste åtgärden vid hantering av per-

soner med missbruksproblem. Den norska utredaren anser att en avkriminali-

sering är befogad med hänvisning till kravet på en välgrundad motivering för 

att en gärning ska straffbeläggas. Enligt den norska utredaren är detta krav 

 
356 NOU 2019:26 s. 375, 377. 



 83 

inte uppfyllt när det gäller innehav och eget bruk. Det beror på att kriminali-

seringens negativa effekter inte kompenseras av de positiva, samt att det råder 

tvivel om kriminaliseringen har en allmänpreventiv effekt som inte kan upp-

nås med mindre ingripande åtgärder. 

Den portugisiska lagstiftaren och den norska utredaren verkar till mesta-

dels vara överens. Deras åsikter skiljer sig dock åt när det gäller möjligheten 

att dela ut sanktioner till personer med missbruksproblem. På denna punkt har 

den norska utredaren tagit ett steg längre bort från kontroll än den portugisiska 

lagstiftaren. Enligt den portugisiska lagstiftaren ska personer kunna få sankt-

ioner, exempelvis om de inte inställer sig hos avrådningskommissionen eller 

vägrar behandling. Den portugisiska lagstiftaren särskiljer dock personer med 

missbruksproblem från andra narkotikaanvändare. För att skydda personer 

med missbruksproblem från ytterligare skada ska de nämligen inte kunna böt-

fällas. Den portugisiska lagstiftaren betonar att sanktionerna endast ska an-

vändas som sista utväg, samt att de inte syftar till att bestraffa utan ska fungera 

som vägledning och hjälp. Trots detta anser den norska utredaren att den por-

tugisiska modellen kan uppfattas som en civilrättslig sanktionsmodell som 

strider mot tanken om att möta människor med hjälp, uppföljning och behand-

ling. Enligt den norska utredaren är en icke-sanktionerad modell att föredra. 
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7 Avslutande analys – 
Innebörden av ett förändrat 
förhållningssätt från straff till 
hjälp 

I kapitlet besvarar jag den andra och den tredje frågeställningen i sin helhet. 

Fokus ligger på den tredje frågeställningen om vad ett förändrat förhållnings-

sätt från straff till hjälp kan innebära för narkotikapolitikens övergripande 

målsättning, lagstiftningens utformning och personer med missbruksproblem. 

Jag besvarar den andra frågeställningen om den svenska lagstiftarens, den 

portugisiska lagstiftarens och den norska utredarens intresseavvägningar re-

lativt kortfattat. Det beror på att jag även har besvarat denna frågeställning i 

det tredje, femte och sjätte kapitlet. Till slut ger jag en avslutande kommentar. 

 

7.1 En omformulerad övergripande 
målsättning – Från absolut till relativ 

Idag har Sverige, Portugal och Norge skilda övergripande målsättningar med 

narkotikapolitiken. Den svenska målsättningen är ett narkotikafritt samhälle. 

Den portugisiska målsättningen är att tillhandahålla ett mer heltäckande och 

evidensbaserat förhållningssätt till narkotikamissbruk med fokus på 

humanism. Den norska målsättningen är att minska negativa konsekvenser av 

narkotikaanvändandet för enskilda, tredje parter och samhället. 

Det tredje kapitlet visar att Sverige har misslyckats med att uppnå ett nar-

kotikafritt samhälle. Sverige har dessutom högst narkotikarelaterad dödlighet 

i Europa, enligt EMCDDA:s narkotikarapport 2020. Den svenska missbruks- 

och narkotikamodellen är inte evidensbaserad och har inte utvärderats i sin 
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helhet. Istället tycks politikerna ha enats om att den övergripande målsätt-

ningen ska vara ett narkotikafritt samhälle och att detta ska uppnås genom 

kontrollåtgärder. 

Synen på narkotikamissbruk har betydelse för utformningen av den över-

gripande målsättningen. Portugal och Norge började på allvar närma sig en 

skademinskningspolitik först efter att politikerna erkänt att narkotikamiss-

bruk utgör en hälsoutmaning och inte en straffrättslig fråga. Ett sådant erkän-

nande har inte gjorts i Sverige. Om ett förändrat förhållningssätt skulle bli 

aktuellt för Sverige kommer den övergripande målsättningen behöva omfor-

muleras. En omformulering från den absoluta normen om ett narkotikafritt 

samhälle till en mer verklighetsanpassad och relativ norm likt normerna i Por-

tugal och Norge. Det skulle i sin tur sannolikt leda till nya medel för att uppnå 

den nya målsättningen. Min analys tyder på att det skulle bli aktuellt med 

medel som fokuserar mer på stöd och mindre på kontroll. 

 

7.2 En förändrad lagstiftning – Kontroll 
och stöd är inte motsättningar 

I dagens missbruks- och narkotikalagstiftning väger det straffrättsliga an-

greppssättet tyngre än det socialrättsliga. Det femte och sjätte kapitlet visar 

att ett förändrat förhållningssätt troligtvis skulle medföra att lagstiftningen 

ändrades så att mer fokus läggs på det socialrättsliga angreppssättet. För det 

första skulle NSL ändras så att innehav, eget bruk och annan befattning av-

kriminaliserades. Det innebär bland annat att kriminaliseringen av narkotika-

brottets tredje handlingsform enligt 1 § första stycket sjätte punkten NSL upp-

hävs. Eventuellt skulle det bli aktuellt att lägga till ett stycke om straffbefri-

else för dessa gärningar precis som den norska utredaren föreslår. För det 

andra skulle polisen inte ha tillgång till tvångsmedel för att fastställa privat 

narkotikakonsumtion. Det beror på att förutsättningarna för att använda 

kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag inte är uppfyllda när innehav, 

eget bruk och annan befattning inte längre utgör narkotikabrott.  
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Men att lagstiftningen ändras så att mer fokus läggs på det socialrättsliga 

angreppssättet utesluter inte inslag av kontroll. Under de senaste decennierna 

har Sverige rört sig mot en lagstiftning där syftena kontroll och stöd är svåra 

att förena. Det leder till en konflikt mellan straffrätten och socialrätten. Den 

portugisiska lagstiftaren och den norska utredaren anser dock att kontroll och 

stöd inte behöver vara motsättningar. Enligt dem är det möjligt att ge stöd och 

vård till personer med missbruksproblem och samtidigt genom kontroll mar-

kera samhällets avståndstagande från narkotika. Den stödjande funktionen 

kommer till uttryck genom att avrådningskommissionerna och rådgivnings-

enheterna informerar om narkotikas skadliga effekter samt erbjuder behand-

lings- och stödinsatser. Den kontrollerande funktionen manifesteras genom 

att avrådningskommissionerna och rådgivningsenheterna har en avskräck-

ande effekt på narkotikaanvändning, samt att polisen har tillgång till vissa 

kontrollmedel i arbetet mot narkotikamissbruk. Kontrollmedlen utgörs bland 

annat av att polisen kan beslagta narkotika, ålägga personer en närvaroskyl-

dighet och under vissa omständigheter visitera personer. Det signaleras också 

att narkotika är oönskat i samhället, eftersom det fortfarande är olagligt att 

distribuera narkotika.  

Den norska utredaren tar emellertid ett steg längre bort från kontroll än den 

portugisiska lagstiftaren. Det framgår av att det enligt den norska modellen 

inte går att dela ut sanktioner till personer med missbruksproblem. Sanktioner 

kan motiveras av vikten att signalera att missbruks- och narkotikaproblemet 

tas på allvar. Avgörande för vilka lagändringar som skulle behöva göras i 

Sverige beror alltså på vilken bedömning den svenska lagstiftaren gör avse-

ende möjligheten att dela ut sanktioner. Den portugisiska lagstiftaren och den 

norska utredaren är överens om att ett förändrat förhållningssätt innebär ett 

införande av bestämmelser om polisens kontrollmedel och avrådningskom-

missionens respektive rådgivningsenhetens uppgifter. För att veta vilka kon-

trollmedel eller uppgifter som skulle bli aktuellt för Sverige måste en utred-

ning genomföras.  

Det femte och sjätte kapitlet visar att ett förändrat förhållningssätt sanno-

likt skulle innebära ett rollförtydligande mellan aktörer inom hälso- och soci-
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altjänster. Dagens missbruks- och narkotikalagstiftning är otydlig när det gäl-

ler kommuners och regioners ansvar för missbruksvården. Den otydliga an-

svarsfördelningen leder idag till att vårdbehövande i vissa fall inte får behand-

ling. Enligt den portugisiska lagstiftaren och den norska utredaren innebär ett 

förändrat förhållningssätt att offentliga myndigheter är samordnande och har 

rätt kompetens för att kunna hjälpa personer med missbruksproblem. Ett för-

ändrat förhållningssätt skulle alltså innebära en minskad risk för att enskilda 

faller mellan stolarna.  

Enligt SKR har synen på narkotikamissbruk förändrats. Från att betraktas 

som ett socialt problem till att uppfattas som ett multifaktoriellt tillstånd or-

sakat av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.357 Ett förändrat för-

hållningssätt skulle sannolikt innebära att den förändrade synen på narkotika-

missbruk tydliggörs i lagstiftningen.  

 

7.3 Ett förändrat förhållningssätt kan 
gynna personer med 
missbruksproblem 

Det femte och sjätte kapitlet visar att ett förändrat förhållningssätt kan inne-

bära både fördelar och nackdelar för personer med missbruksproblem. En för-

del är en minskad stigmatisering av personer med missbruksproblem. Den 

norska utredaren betonar att stigmatiseringen utgör ett centralt hinder för att 

uppnå en hälsoorienterad och human narkotikapolitik. Narkotikaanvändning 

kommer troligtvis vara stigmatiserat även efter en avkriminalisering. Ut-

vecklingen i Portugal och den norska utredarens bedömning antyder dock att 

ett förändrat förhållningssätt leder till att stigmatiseringen minskar.  

En annan fördel är en bättre kontakt mellan offentliga myndigheter och 

personer med missbruksproblem. Både utvecklingen i Portugal och den 

norska utredarens bedömning visar att ett förändrat förhållningssätt leder till 

 
357 Se avsnitt 4.2.3. 
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att personer med missbruksproblem känner mer tillit till offentliga myndig-

heter. Detta i kombination med avskaffandet av straffrättsliga åtgärder resul-

terar i att tröskeln för att söka hjälp sänks. 

En nackdel med ett förändrat förhållningssätt är risken för en ökad narko-

tikaanvändning som i sin tur kan leda till ökat narkotikamissbruk. Den norska 

utredaren menar att en avkriminalisering kan skicka ut signaler om att narko-

tikaanvändning inte längre är skadligt, vilket kan resultera i att fler använder 

narkotika. Både utvecklingen i Portugal och den norska utredarens bedöm-

ning indikerar emellertid att ett förändrat förhållningssätt inte leder till en be-

tydande ökning av narkotikaanvändningen.  

En annan nackdel är en mer synlig narkotikaanvändning, vilket ökar risken 

för att fler exponeras för narkotika. Den norska utredaren anser dock att en 

mer synlig narkotikaanvändning kan ha positiva effekter, exempelvis blir det 

enklare för samhällstjänster att kontakta personer med missbruksproblem. 

Den norska utredaren anser att fördelarna med ett förändrat förhållnings-

sätt överväger nackdelarna. I Sverige gjordes en liknande bedömning 1985, 

då den svenska lagstiftaren ansåg att nackdelarna med en kriminalisering av 

eget bruk övervägde fördelarna.358 Enligt den svenska lagstiftaren var det 

starkaste skälet mot en kriminalisering att det kunde få svåröverskådliga kon-

sekvenser för missbruksvården. Tre år senare ändrade den svenska lagstifta-

ren uppfattning och eget bruk kriminaliserades. Idag är det svårt att veta vilka 

konsekvenser kriminaliseringen har fått för missbruksvården, eftersom den 

svenska missbruks- och narkotikamodellen inte har utvärderats i sin helhet.  

Genom att göra en utblick över Portugal och Norge går det att undersöka 

vad ett förändrat förhållningssätt skulle kunna innebära. I Portugal har perso-

ner med missbruksproblem gynnats av förändringen och i Norge återstår det 

att se hur personer kan komma att påverkas. Eftersom länder har olika förut-

sättningar går det inte att säga säkert vad ett förändrat förhållningssätt skulle 

innebära för personer med missbruksproblem i Sverige. För att få ökad kun-

 
358 Se avsnitt 3.1.3. 
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skap om detta och för att kunna avgöra om fördelarna med ett förändrat för-

hållningssätt överväger nackdelarna i Sverige måste frågan utredas ytterli-

gare.  

 

7.4 Avslutande kommentar – Sverige står 
vid ett vägskäl 

Idag rör sig den svenska missbruks- och narkotikamodellen successivt när-

mare det straffrättsliga angreppssättet och kontrollmedel utgör det centrala 

verktyget. Detta trots att evidens saknas. Den svenska lagstiftaren motiverar 

modellen med vikten av att signalera att samhället på ett fast och konsekvent 

sätt tar avstånd från allt olovligt narkotikabruk. Min analys visar att den 

svenska missbruks- och narkotikamodellen är bristfällig. Detta yttrar sig 

bland annat i Sveriges höga narkotikarelaterad dödlighet och att människor 

faller mellan stolarna på grund av en otydlig ansvarsfördelning mellan kom-

muner och regioner.  

Enligt min analys är ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp, där 

evidensbaserad skademinimering är central, en möjlig lösning på dessa två 

problem. Min slutsats stödjer sig bland annat på statistik som visar en tydlig 

nedgång av narkotikarelaterade dödsfall de första åren efter den portugisiska 

reformen.359 Vidare är den portugisiska lagstiftaren och den norska utredaren 

överens om att ett förändrat förhållningssätt innebär ett rollförtydligande mel-

lan aktörer inom hälso- och socialtjänster. Ett förändrat förhållningssätt inne-

bär att mer fokus läggs på det socialrättsliga angreppssättet och det centrala 

verktyget utgörs av stödåtgärder. Lagstiftning med grund i ett förändrat för-

hållningssätt kan fortfarande signalera att narkotikaanvändning är farligt 

och oönskat i samhället. Polisen blir inte heller handlingsförlamad i arbetet 

mot narkotikamissbruk utan under vissa omständigheter finns det utrymme 

för kontrollmedel. 

 
359 Se avsnitt 5.3.  
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Min analys utesluter inte andra lösningar på missbruks- och narkotikapro-

blemet. Den svenska missbruks- och narkotikamodellen kan även brista på 

andra områden än de som jag har undersökt. Intressant för framtida studier 

hade varit att granska alternativa lösningar på missbruks- och narkotikapro-

blemet samt andra brister med den svenska modellen, exempelvis inom den 

organiserade brottsligheten.  

Stigmatisering tycks utgöra ett stort hinder för en human behandling av 

personer med missbruksproblem. Det är oklart om ett samhälle kan signalera 

avståndstagande från all befattning med narkotika utan att stigmatisera per-

soner med missbruksproblem. Jag har inte funnit indikationer som visar att 

signalering har stor betydelse för narkotikaanvändningen. Att politikerna vär-

nar om vilka signaler som sänds kanske mest handlar om att visa handlings-

kraft inför väljare. Detta sker i så fall på bekostnad av humanism. 

Idag står Sverige vid ett vägskäl. Sverige kan välja att fortsätta på den re-

striktiva modellens väg, eller ta en ny riktning, såsom en skademinimerande 

modell eller en moderniserad restriktiv modell. Sverige kan välja att inspire-

ras av den portugisiska eller den norska missbruks- och narkotikamodellen. 

Enligt min analys är ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp ett lämp-

ligt alternativ för att åtgärda den svenska missbruks- och narkotikamodellens 

brister. Men för att få ökad kunskap krävs ytterligare utredning, inte bara av 

narkotikapolitiken utan även av kriminaliseringen av innehav, eget bruk eller 

annan befattning med narkotika. 
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