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Sammanfattning 
Den här kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan 
under åren 2000-2012. De tillgängliga indikatorer som finns visar att omfatt-
ningen av bruk av narkotika är oförändrat i samhället under dessa år. Samtidigt 
ökar antalet ärenden som hanteras av rättsväsendets myndigheter. Orsaken är 
fortsatta prioriteringar för att upptäcka och lagföra narkotikabrott framför allt 
hos Polisen. Ökningen gäller främst fall av ringa narkotikabrott. Det är inte bara 
volymerna (antalet fall) som ökar (se figur 1), även andelen narkotikarelaterade 
fall av samtliga anmälda brott, misstänkta personer, lagföringsbeslut etc. har 
ökat. Bland lagföringarna är det främst åtalsunderlåtelserna som blivit relativt 
sett fler.  

Figur 1. Sammanfattande figur över relationen mellan antalet anmälda brott 
(höger y-axel), misstänkta personer, lagföringar, bötespåföljder samt 
fängelsedömda (vänster y-axel) för narkotikabrott åren 2000–2012. 

Tittar man vidare på vilka påföljder som döms ut har utvecklingen gått mot att 
allt fler personer får böter, och att färre döms till fängelse. Utvecklingen har 
påskyndats sedan 2011 i samband med en praxisändring som dels medfört att 
allt färre personer döms till fängelse, dels att de fängelsestraff som utdöms blivit 
märkbart kortare.  

Inledning 
Syftet med denna kortanalys är att beskriva narkotikabrottslighetens utveckling 
och hantering genom rättskedjan åren 2000–2012. Beskrivningen innehåller två 
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delar: dels beskrivs utvecklingen av den självrapporterade användingen av nar-
kotika, dels beskrivs hanteringen av narkotikabrotten inom rättsväsendets myn-
digheter. De olika statistikkällorna ger olika bilder av hur narkotikabrottslighe-
ten utvecklats de senaste åren. Syftet är därför att beskriva vad de olika källorna 
visar och ge förklaringar till utvecklingen. Redovisningen nedan görs utifrån ett 
antal frågeställningar, och beskrivningen täcker åren 2000 och framåt. 

Narkotikabrukets omfattning 

Begås fler narkotikabrott nu än tidigare? 

Det finns ett antal självdeklarationsundersökningar där frågor ställs om narkoti-
kabruket bland skolelever i olika åldrar samt i befolkningen i stort. Eftersom allt 
bruk av narkotika är kriminaliserat i Sverige, är siffrorna en indikation på anta-
let narkotikabrott som begås av normalbefolkningen. Figur 2 visar att den sam-
mantagna bilden över utvecklingen enligt dessa studier är att bruket av narkoti-
ka var som lägst omkring 2007 men legat förhållandevis stabilt under de senaste 
åren.  

Figur 2. Andelen i olika åldrar som uppger att de någon gång använt narkotika 

(årskurs två på gymnasiet och årskurs nio (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN)) eller någon gång använt cannabis (årskurs nio 
(Brå) och i åldrarna 16–84 (Folkhälsoinstitutet, FHI)).  Källa: CAN, FHI och 

Brå. 

Även om narkotikabruket bland befolkningen i stort utgör ett betydande antal 
narkotikabrott är det viktigt att också ta antalet personer med tungt missbruk i 
beaktande, då dessa, trots att de är betydligt färre, gör sig skyldiga till väsentligt 
många fler narkotikabrott per person. Sedan 2007 har inga uppskattningar gjorts 
över det tunga missbrukets omfattning. Dessförinnan finns dock ett antal upp-
skattningar som gjordes under 90- och 00-talen. De visar att antalet tunga miss-
brukare legat mellan 26 000 och 30 000 (Brå 2012a). Enligt Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) ger en sammanvägd bedömning av 
de källor som finns (bland annat har antalet narkotikarelaterade dödsfall legat 
stabilt sedan millennieskiftet) ingen anledning att tro att dagens antal skiljer sig 
från dessa uppskattningar (CAN 2011). En kartläggning som gjorts med samma 
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tillvägagångssätt som i de tidigare undersökningarna, men som är geografiskt 
begränsad till Göteborg, visar att antalet tunga narkotikamissbrukare var oför-
ändrat år 2011 jämfört med tidigare (Göteborgs stad 2012). Studien visade ock-
så att förekomsten och fördelningen av problembeteenden och utsatthetsfaktorer 
var nästan desamma som för tio år sedan.  

Statistik från Socialstyrelsen över antalet personer som omhändertagits enligt 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall visar inte heller på någon 
ökning (Socialstyrelsen 2013). Eftersom lagstiftningen, det praktiska arbetet 
och antalet tillgängliga platser inte har förändrats under perioden 2000–2012 
kan även detta vara en indikator på att antalet tunga missbrukare inte förändrats. 
I genomsnitt har 255 vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem 
varit föremål för institutionsvård per år. 

Ytterligare en källa utgörs av dödsorsaksregistret som redovisar utvecklingen av 
den narkotikarelaterade dödligheten. Dödsorsaksregistret visar en minskning i 
början av 00-talet följt av en ökning under andra halvan (snittet för hela perio-
den är omkring 410 dödsfall per år). Statistiken är dock mer svårtolkad eftersom 
betydelsen av till exempel utökade möjligheter att få substitutionsbehandling är 
oklar. Utökade sådana möjligheter kan ha bidragit till att färre personer dör av 
narkotikarelaterade orsaker än vad som annars hade varit fallet. 

Hur många narkotikabrott anmäls? 

Narkotikabrotten brukar räknas till de så kallade ”offerlösa” brotten. Även om 
narkotikamissbruket har stora konsekvenser för personerna runtomkring dem 
som missbrukar och medför stora kostnader för samhället (bland annat till följd 
av annan brottslighet som begås för att finansiera missbruket), drabbas ingen 
enskild person av brottet på samma sätt som vid till exempel en misshandel. 
Ibland kallas narkotikabrotten för spaningsbrott. Det beror på att det till största 
del är Polisens insatser som styr hur många brott som upptäcks och anmäls. 
Omfattningen och utvecklingen av antalet anmälda brott speglar därför inte den 
faktiska narkotikabrottsligheten. Även om många narkotikabrott anmäls, är det 
tydligt att mörkertalet är mycket stort. Sätts anmälningsstatistiken i relation till 
antalet personer med tungt missbruk och hur många som uppger sig ha använt 
narkotika under ett år, är det tydligt att en betydande del av alla brott aldrig 
kommer till rättsväsendets kännedom. 

Med hjälp av statistiken över anmälda brott kan man se hur många narkotika-
brott som anmäls varje år. Av figuren nedan framgår tydligt att antalet anmälda 
brott har ökat betydligt sedan år 2000. Det handlar om en ökning på 230 procent 
(från 33 193 till 109 369 anmälningar i reella tal) mellan år 2000 och 2012.  

Bryter man ner anmälningarna på olika typer av narkotikabrott (som gjorts i 
figur 3) ser man att anmälningarna om eget bruk av narkotika har ökat mest 
(274 procent), medan innehav och överlåtelse ökat i något lägre takt (170 och 
178 procent). År 2000 utgjorde anmälningarna om eget bruk 47 procent av alla 
narkotikabrottsanmälningar, år 2012 utgjorde de 55 procent. Det är alltså an-
mälningar om eget bruk som bidragit mest till ökningen. 
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Figur 3. Antalet anmälda narkotikabrott, uppdelat på innehav, eget bruk och 
överlåtelse åren 2000–2012. Källa: Brå. 

I lagtexten (narkotikastrafflagen (1968:64) 1–3§§) delas narkotikabrotten in i 
ringa brott (mindre allvarliga händelser), brott av normalgraden samt grovt 
brott. Avgörande för hur brottet ska rubriceras är till exempel mängden narkoti-
ka, vilket preparat det handlar om samt om brottet utgjort ett led i en verksam-
het som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. 

Även om anmälningsstatistiken inte kan brytas ner på allvarlighetsgrad, är det 
rimligt att anta att det är större sannolikhet att brottet kan bedömas som allvarli-
gare vid innehav eller överlåtelse än vid eget bruk. Det finns goda skäl att tro att 
många av de brott som rör eget bruk utgör ringa fall, något som redovisningen 
nedan också bekräftar.    

Polisens insatser mot narkotikabrott 

Varför anmäls fler narkotikabrott? 

I och med att statistiken över anmälda narkotikabrott till största del speglar 
rättsväsendets förmåga att upptäcka dessa brott är det rimligt att tolka de senaste 
årens ökning i antalet anmälda narkotikabrott som ett tecken på att Polisen läg-
ger mer och mer resurser på att upptäcka dessa. Narkotikabrotten har varit en 
återkommande prioritering i Polisens styrdokument (se till exempel Polisen 
2012). I planeringsförutsättningarna för år 2013 har man framför allt formulerat 
två mål på narkotikaområdet; det första är att öka andelen brott som rör överlå-
telse och det andra är att göra riktade insatser mot ungdomar. 

Hur har polisens arbete mot narkotikabrott förändrats? 

Ett sätt att få ett mått på hur stora resurser Polisen lägger på att bekämpa narko-
tikabrott är att titta på antalet redovisade arbetstimmar för den brottskategorin. 
Figur 4 nedan visar att antalet redovisade timmar ökat åren 2007–2012 (Polisen 
2013a).  
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Figur 4. Antalet timmar som Polisen redovisat för arbete mot narkotikabrott 

åren 2007–20121. Källa: Polisen.  

 
Prioriteringarna har pågått under lång tid. I en Brå-rapport från 2003 konstaterar 
man att Polisen lagt allt större resurser på att bekämpa narkotikabrott och att 
den budget som man då lade på sådan bekämpning hade fördubblats jämfört 
med 80-talet. Man drog också slutsatsen att det är de ringa narkotikabrotten 
(eget bruk) som stod för den största ökningen samt att ”polisens narkotikabe-
kämpning har begränsade effekter på missbrukets utveckling” (Brå-rapport 
2003:12 s. 7).  
 
En annan källa som också visar på stora ökningar är Polisens och Tullens be-
slagsstatistik. Den visar att antalet beslag av olika typer av narkotiska preparat 
ökat kontinuerligt (figur 5). Även detta ger fog för bedömningen att rättsväsen-
dets myndigheter lägger mer resurser och blir bättre på att upptäcka denna typ 
av brott. Slutsatsen av ovanstående är att upptäcktsrisken för narkotikabrott 
ökat. 
 

                                                      
1
 Ett nytt tidsredovisningssystem infördes 2006 varför en jämförbar redo-
visning över tid endast kan göras för åren 2007-2012. Figuren har två 
linjer för att polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, 
Kronoberg, Örebro och Norrbotten har använt sig av tidsredovisningssyste-
met Cops, medan de övriga länen använt sig av ett annat system under des-
sa år. År 2012 infördes Cops på samtliga myndigheter, vilket gör att 
siffrorna för år 2012 är något osäkra. På övergripande nivå bör dock det 
totala antalet redovisade timmar spegla en faktisk utveckling.  
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Figur 5. Antalet beslag av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain 
gjorda av tull och polis, åren 2000–2010. Källa: Rikspolisstyrelsens beslags- 

och analysregister (BAR), publicerat i Drogutvecklingen i Sverige 2012 (CAN 
2012). 

 

En ytterligare indikator över Polisens ökade arbete mot narkotikabrott är stati-
stiken över antalet genomförda analyser som Statens kriminaltekniska laborato-
rium (SKL) och Riksmedicinalverket (RMV) utfört med Polisen som uppdrags-
givare. Figur 6 visar antalet droganalysärenden som SKL haft årligen sedan år 
2000 (SKL 2013). Antalet ärenden har nästan fördubblats under perioden, och 
varje år är ungefär 95 procent beställningar från Polisen. Av samtliga ärenden 
brukar ungefär 80 procent handla om narkotika, dopning eller hälsofarlig vara 
(alla dessa är lagbrott). Statistik över antalet urin- och blodprover som RMV 
utför visar samma utveckling, men med en ännu större ökning i antalet ärenden 
(RMV 2013). Detta är förväntat, eftersom urin- och blodprov görs för att styrka 
eget bruk av narkotika. Samtidigt visar figuren att andelen av alla prover som 
ger ett positivt utslag, det vill säga att det förekommit narkotika, har minskat 
över tid. Den så kallade träffprocenten har alltså minskat.  
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Figur 6. Antalet droganalysärenden (SKL), antal genomförda urin- respektive 

blodprovsärenden samt andel positiva ärenden (RMV) åren 2000–2012. Källa: 

SKL och RMV.  

 

Narkotikabrottens fortsatta hantering inom rättsväsendet 

Hur många personer misstänks för narkotikabrott? 

Beskrivningen hittills visar att omfattningen av narkotikabrottsligheten inte 
tycks ha ökat under senare år, men att inflödet av ärenden som rör narkotika-
brott har ökat till Polisen. Nästa steg är att titta på antalet personer som miss-
tänkts för narkotikabrott. Antalet misstänkta personer har ökat från nästan 
12 000 personer till över 28 000 mellan år 2000 och 2012 (se figur 7). Ökningen 
består till största delen av att antalet misstänkta för eget bruk av narkotika ökat. 
Andelen misstänkta för narkotikabrott av samtliga misstänkta personer har ökat 
successivt från 14 procent år 2000 till 24 procent år 2012. Andelen kvinnor 
bland de misstänkta har minskat något, från närmare 15 till 13 procent.  
 
Andelen 15–20-åringar bland dem som misstänks för narkotikabrott har ökat 
från 19 till 29 procent. I reella tal handlar det om en ökning från 2 200 till 8 100 
personer, vilket innebär att det nu är vanligare bland ungdomar att misstänkas 
för narkotikabrott än för stöldbrott (Brå 2012b). 
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Figur 7. Antalet misstänkta personer totalt, antalet misstänkta för eget bruk av 
narkotika samt antalet misstänkta i åldern 15–20 år, åren 2000–2012. Källa: 

Brå. 

Klaras fler narkotikabrott upp? 

Statistiken över uppklarade brott visar att andelen uppklarade brott varierat 
kring en stabil nivå sedan 2000. Figur 8 visar att den totala uppklaringsprocen-
ten har varierat mellan 75 och 83 procent. Uppklaringsprocenten är hög om man 
jämför med de flesta andra brottstyper och beror till stor del på att man ofta har 
en misstänkt person redan när brottet anmäls. Däremot har det skett en svag 
minskning i andelen personuppklarade fall, alltså fall där man lyckas binda en 
person till brottet, medan andelen tekniskt uppklarade brott2 har ökat med över 
en tredjedel.  
 

                                                      
2
 Med teknisk uppklaring menas de ärenden som är polisiärt uppklarade, 
men där man inte lyckats binda en person till brottet (personuppklaring). 
Skäl för teknisk uppklaring kan vara att brottet inte kan styrkas, att 
gärningen inte utgör brott eller att brottet begåtts av någon som inte är 
straffmyndig. 
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Figur 8. Andelen uppklarade narkotikabrott, uppdelad på personuppklaring, 

teknisk uppklaring samt total uppklaring åren 2000–2012. Källa: Brå. 
 

De grunder för teknisk uppklaring som redovisas i den officiella statistiken 
täcker endast en liten del av det totala antalet tekniskt uppklarade brott. Bland 
de skäl som redovisas har det inte skett några förändringar som är av den storle-
ken att de kan ge en fingervisning om varför antalet (och andelen) tekniskt upp-
klarade brott har ökat. Antalet fall som avskrivs på grund av att den misstänkta 
personen är under femton år har dock ökat stort (från 4 till 231 personer). Det är 
troligt att detta antal fortsätter att öka om Polisen fortsätter att prioritera insatser 
mot ungdomar.  
 
Utvecklingen som beskrivs ovan bör sättas i relation till att träffprocenten, alltså 
andelen fall av alla urin- och blodprover som visar sig innehålla spår av narko-
tika, minskat. I normalfallet har polisen en misstänkt person när de upprättar en 
anmälan av eget bruk av narkotika. I takt med att fler prover visar negativt be-
sked, kommer fler ärenden läggas ner för att brott inte kan styrkas, vilket leder 
till att personuppklaringen minskar och den tekniska uppklaringen ökar (se figur 
9). Under de studerade åren har andelen tekniskt uppklarade brott ökat med 7 
procentenheter och andelen negativa ärenden ökat med 8 procentenheter. Poli-
sens egen verksamhetsstatistik visar också att antalet nedlagda ärenden har ökat 
från 27 till 34 procent under den period som studerats (Polisen, 2013b). 
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Figur 9. Andelen urin- och blodprover som visar sig inte innehålla narkotika 

och andelen tekniskt uppklarade brott. Källa: RMV och Brå. 
 

Hur många lagförs för narkotikabrott? 

Antalet lagföringar för narkotikabrott har ökat från 8 000 till 22 700 åren 2000–
2012. Figur 10 visar att antalet ringa fall har ökat mest (243 procent), medan 
antalet grova fall har minskat. Ser man till de grova fallen låg dock antalet lag-
föringar stabilt kring 350 fram till år 2011. Sedan dess har de minskat betydligt 
– från 314 till 201 lagföringar. 
 

Figur 10. Antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott, uppdelade på ringa, nor-
mal eller grovt brott åren 2000–2012. Källa: Brå. 

 
Andelen ringa fall har ökat från 73 till 88 procent, andelen fall av normalgraden 
har minskat från 23 till 11 och andelen grova narkotikabrott från 4 till 1 procent. 
Av samtliga lagföringsbeslut har andelen lagföringsbeslut som rör narkotika-
brott ökat från 7 procent år 2000 till 17 procent år 2012. 
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Att antalet lagföringsbeslut som rör ringa fall har ökat ger också effekt på vilken 
typ av lagföringar som sker för narkotikabrott. Domar är den vanligaste typen 
av lagföring, vilket figur 11 också visar, medan åtalsunderlåtelser och strafföre-
lägganden numera är ungefär lika vanliga. Över tid har det skett en omfördel-
ning i hur stor andel de olika lagföringstyperna utgör. Mellan åren 2000 och 
2012 har andelen domslut minskat från 50 till 43 procent, andelen strafföreläg-
ganden är någorlunda konstant (en minskning från 31 till 28 procent), och ande-
len åtalsunderlåtelser har ökat från 19 till 29 procent av samtliga lagföringar. 
För åtalsunderlåtelserna var det mellan åren 2006 och 2007 som det skedde en 
nivåförändring i hur stor andel som de utgör3. Både före och efter dessa var 
andelen stabil. 
 
Åtalsunderlåtelse och strafföreläggande kan användas vid lagföring i de fall 
gärningen är mindre allvarlig och gärningspersonen har erkänt brottet. En del-
förklaring till att andelen domslut minskat är därför den strukturförändring som 
skett mot att allt fler ringa narkotikabrott anmäls och lagförs. I övrigt verkar 
dock fördelningen i användningen av de olika typerna av lagföringar varit den-
samma även om antalet lagföringar ökat. 
 

Figur 11. Andelen lagföringsbeslut som de olika lagföringstyperna (åtalsunder-

låtelser, strafförelägganden och domslut) utgör åren 2000–2012. Källa: Brå. 

Vilka påföljder utdöms för narkotikabrott? 

Tittar man enbart på domsluten har det skett en betydande omstrukturering 
främst mellan påföljderna fängelse och böter. Andelen bötespåföljder har ökat 
från 41 till 70 procent, medan andelen där fängelse dömts ut har minskat från 35 
till 12 procent. Andelen som utgörs av andra påföljder än fängelse och böter har 
således minskat något från 24 till 18 procent.  
 

                                                      
3
 Avvikelsen i form av ett förhöjt antal strafförelägganden år 2006 samt 
ett ökat antal åtalsunderlåtelser mellan 2006 och 2007 beror på att ett 
nytt ärendehanteringssystem infördes på Åklagarmyndigheten år 2007. Inför 
bytet av system togs fler lagföringsbeslut än vanligt för att slippa 
flytta ärenden mellan de olika systemen.   
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Figur 12. Andelen utdömda fängelsepåföljder, bötespåföljder och övriga på-

följder av samtliga domslut åren 2000–2012. Källa: Brå. 
 
Antalet utfärdade bötesstraff för narkotikabrott har ökat från 1 662 till 6 901 
(med 315 procent) under åren 2000–2012. Ökningen är en följd av det som re-
dovisats ovan, att antalet fall av anmälda brott, misstänkta personer och lagfö-
ringsbeslut för ringa narkotikabrott har ökat. Det är mycket ovanligt att ett bö-
tesstraff utdöms vid narkotikabrott av normalgraden eller vid grovt brott, därför 
har så gott som samtliga fall vid bötespåföljder utdömts för ringa brott.  
 
Narkotikabrottens andel av alla domslut som leder till böter har ökat från 7 till 
20 procent mellan åren 2000 och 2012.  

Får färre personer fängelse för narkotikabrott? 

Tre av tio som sitter på anstalt i Sverige gör så på grund av att de dömts för 
narkotikabrott (Kriminalvårdens statistikportal 2012). Andelen har legat jämnt 
under den studerade perioden men antalet personer har varierat över tid. Ut-
vecklingen av antalet personer som fick fängelse för narkotikabrott präglas av 
en ökning i början av 00-talet. Antalet låg sedan någorlunda stabilt kring 1 700 
personer för att därefter minska från och med år 2007 (se figur 13).  Jämfört 
med år 2000 har det alltså skett en minskning i antalet fängelsestraff som dömts 
ut. Den totala minskningen har tilltagit under 2011 och 2012. Antalet fängelse-
straff som dömdes ut minskade med ungefär en fjärdedel mellan åren 2010 och 
2012. 
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Figur 13. Antalet fängelsestraff som utdömts för narkotikabrott åren 2000–
2012. Källa: Brå. 

 
Om man ser till det totala antalet fängelsestraff som döms ut årligen, har ande-
len som gäller narkotikabrott legat stabil kring 11–12 procent fram till 2010. 
Alltså har antalet fängelsestraff som döms ut för alla brott följt samma trend 
under perioden 2000–2010. Det senaste två åren utgör dock undantag och ande-
len fängelsestraff som gäller narkotikabrott har sjunkit till 9,4 procent år 2012. 
 
Utöver att antalet fängelsepåföljder minskat, har en ännu större förändring skett 
i längden på de straff som döms ut. Från att ha legat stabilt under hela 00-talet 
har fängelsestraffen, efter en topp år 2009, blivit märkbart kortare under de se-
naste åren. Antalet månader i fängelse som dömts ut för narkotikabrott har där-
med minskat betydligt. Det innebär att det genomsnittliga straffet nu är på 13 
månader (2012) jämfört med tidigare nästan 17 månader (hela 00-talet).  
 

Delar man upp brotten på ringa, normala och grova fall framgår att det är främst 
vid grova narkotikabrott som fängelsestraffen blivit kortare under de senaste 
åren (en minskning från i genomsnitt 55 månader åren 2000–2010 till 50 måna-
der 2011–2012). Dock har det också skett en successiv minskning vad gäller 
ringa narkotikabrott under hela den studerade perioden, från i genomsnitt 6 till 2 
månader (se figur 14).  
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Figur 14. Genomsnittligt antal månader fängelse som utdömts för ringa, nor-
mala och grova narkotikabrott åren 2000–2012. Källa: Brå. 
 
Figur 15 visar det totala antalet månader av fängelse, även kallat straffmassa, 
som utdömdes för narkotikabrott under åren 20014–2012. Där syns att straff-
massan minskade under åren 2011 och 2012 från mellan 25 000 och 30 000 
månader till knappt 15 000 månader år 2012. Det innebär att fängelsedomar för 
narkotikabrott minskade sin andel av straffmassan från 25 procent 2001 till 14 
procent år 2012.  
 

 Figur 15. Totalt antal månader av fängelse som utdömts för narkotikabrott 
åren 2001–2012. Källa: Brå. 

                                                      
4
 Uppgifter över straffmassa finns inte för år 2000. 
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Vad är det som har påverkat fängelsepåföljderna? 

År 2011 kom ett avgörande från Högsta domstolen, HD, (NJA 2011 s. 357) som 
förändrade påföljdsbedömningen för narkotikabrott. Tidigare hade man främst 
gått på mängd och preparat vid påföljdsbestämningen, och den övre delen av 
straffskalan användes vid narkotikabrott till skillnad från vid de flesta andra 
brottstyper. HD fastslog att sammanhanget och omständigheterna i övrigt vid 
narkotikabrottslighet ska tillmätas ökad betydelse. Man ska bland annat ta i 
beaktande hur omfattande och välorganiserad verksamheten har varit, hur nar-
kotikan har marknadsförts, hur länge verksamheten pågått, vinsten, sambandet 
med eget missbruk och insikt om organisationen, och hänsynslösheten, till ex-
empel om narkotikan gjorts tillgänglig för unga missbrukare. Den övre delen av 
straffskalan ska vara reserverad för de grövsta fallen där brottet skett organise-
rat. Effekten av domen blev att narkotikabrotten fick sänkt straffvärde.  
 
Utöver ovan nämnda förändring har man också gjort nya farlighetsbedömningar 
av vissa preparat. Det har medfört att det krävs större mängder än tidigare av till 
exempel vissa syntetiska droger för att nå upp till en viss rubricering (Borgeke 
m.fl 2013). Ett antal fall har sedan dess omprövats (se Nilsson Hjort 2012 för en 
sammanställning av fallen och förändringarna som skett) och gett kraftigt sänkta 
straff, vilket lett till att fängelsestraffen för grova narkotikabrott har blivit vä-
sentligt kortare5. Som visats ovan har förändringen i praxis påverkat antalet 
lagföringar där brottet rubricerats som grovt samt fördelningen av de påföljder 
som fattas vad gäller narkotikabrott. Inte minst går resultatet att skönja i statisti-
ken, där strafflängden minskat kraftigt sedan år 2011.  
 
Även i framtiden kan man förutspå att antalet fall som rubriceras som grova 
kommer att minska. En anledning är att Polisen inte kommer att kunna använda 
tvångsmedel i samma utsträckning som tidigare. Det krävs nämligen att straff-
värdet är tillräckligt högt för att få använda till exempel hemlig avlyssning. När 
färre fall bedöms som grova kan det därför bli svårare att utreda brotten, vilket 
gör att färre fall tar sig vidare från polis till åklagare och domstol. På sikt kan 
förändringarna också ha betydelse för antalet anstaltsplatser som behövs i lan-
det. Eftersom antalet personer intagna på anstalt för narkotikabrott är betydande 
kan utvecklingen mot att färre döms till fängelse och att de som döms får korta-
re straff bidra till ett minskat behov av anstaltsplatser. Tiden får avgöra vilka 
ytterligare effekter förändringen kan få på Polisens arbete mot narkotikabrott 
och hanteringen av dessa ärenden genom rättskedjan.  

                                                      
5
 I figur 13 och 14 ovan framgår att fängelsestraffens längd minskat nå-
got redan från år 2010. Det är oklart vad denna minskning beror på, men 
det skulle kunna vara ett resultat av slumpmässiga variationer som sker 
från år till år. Som figurerna visar har det förekommit en viss variation 
från ett år till ett annat. 
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