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Sammanfattning  
Uppsatsens syfte har varit att utifrån ett polisiärt perspektiv undersöka om det för ringa 

narkotikabrott i form av bruk eller innehav går att sammanfatta vilken bevisning som krävs i 

tre särskilt intressanta situationer, nämligen vid bedömningen av beviskravet "skälig misstanke" 

för användning av tvångsmedel samt beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" vid bedömning av 

invändning om frånvaro av uppsåt respektive eget bruk i annat land. För att uppnå syftet har 

den rättsdogmatiska metoden med grund i rättskälleläran använts. Resultatet av undersökningen 

har visat att även om det finns mindre avsteg i JOs och domstolarnas bedömningar så får ändå 

JOs uttalanden och domstolarnas domskäl anses vara konsekventa och användbara utifrån ett 

polisiärt perspektiv, som vägledning för hur bevisningens styrka bedöms på ett generellt plan. 
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1. Introduktion  
Under 2017 rapporterades ca 50 000 fall av eget bruk av narkotika och ca 40 000 fall av innehav 

av narkotika. Polisen tar sammantaget upp anmälan i fler fall av dessa narkotikabrott än 

exempelvis gällande misshandel, som årligen uppgår till ca 90 000.1 Brukande av narkotika och 

innehav av narkotika i mindre mängder för eget bruk är de gärningar som huvudsakligen kan 

komma i fråga för att bedömas som den lindrigare, ringa graden av narkotikabrott.  

 

Emellanåt förekommer rapportering i media om aktuella domar där rubriksättningen väcker 

intresse och frågor, och ringa narkotikabrott är inget undantag. Rapporteringen i tidningar har 

bland annat lett till rubriker som:  

 

• ”Kladdkaka friade narkotikamisstänkt”2  

• ”Hundratals skyller på passiv rökning när de åker fast för narkotikabrott: "Good news 

travel fast"”3  

• ”Råkade dricka kokainspetsad drink – två gånger”4  

• ”Knarkade utomlands - frias av rätten”5  

 

Även polismän blir ibland frågande till hur narkotikaärenden bedöms i domstol. Ett exempel är 

”Friande dom frustrerar Växjöpolisen”, en rubrik tillhörande en tidningsartikel som beskriver 

polisens reaktion på en dom där tingsrätten friat en man som hade uppträtt påverkat men uppgett 

sig ha blivit ofrivilligt drogad på krogen.6  
 

Författarens egen erfarenhet som polisiär förundersökningsledare är att de citerade 

tidningsrubrikerna exemplifierar sådana bevisfrågor som ofta uppstår i narkotikaärenden, och 

att dessa frågor dessutom är mer svårutredda än andra invändningar. Vid eftersökande av 

rättsfall på området vann också hypotesen om att det inte är ovanligt med invändningar från 

den misstänkte om att man av misstag fått in narkotikan i kroppen stöd. Detsamma gäller 

invändningar om att man intagit narkotikan i ett land där detta är lagligt. 

 

En sökning i rättsdatabasen Zeteo på ”ringa narkotikabrott” i överrätt resulterade i ett stort antal 

träffar där domstolarna gjort bedömningar utifrån beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”, och 

som var relevanta i förhållande till de bevisfrågor som exemplifierades inledningsvis. Detta 

trots att ringa narkotikabrott kräver prövningstillstånd i hovrätt eftersom brottet i praxis endast 

ger dagsböter.  

 

Även en sökning bland JOs uttalanden om polisens bedömningar i förhållande till beviskravet 

”skälig misstanke” vid narkotikabrott genererade ett stort antal träffar.  
 

Inom ramen för straffprocessen är dessa två beviskrav centrala. ”Skälig misstanke” är det 

beviskrav som behöver uppnås för att kunna vidta i princip samtliga de tvångsmedel som i sin 

tur ofta är nödvändiga för att inhämta tillräckligt med bevisning för en fällande dom gällande 

bruk och innehav av narkotika, exempelvis kroppsbesiktning i form av provtagning och 

                                                      
1 BRÅ, Statistikdatabasen över anmälda brott 
2 Sydsvenskan, Kladdkaka friade narkotikamisstänkt 
3 SR P3 Nyheter, Hundratals skyller på passiv rökning när de åker fast för narkotikabrott: "Good news travel 

fast" 
4 Nya Wermlands Tidning, Råkade dricka kokainspetsad drink – två gånger 
5 Aftonbladet, Knarkade utomlands - frias av rätten 
6 SMP, Friande dom frustrerar Växjöpolisen 
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kroppsvisitation för att eftersöka narkotika, medan ”ställt utom rimligt tvivel” är den 

beviskravsnivå som behöver uppnås för en fällande dom. 

 

1.1 Ett polisiärt perspektiv 

Med tanke på de utmaningar som belyses i de inledande exemplen, i form av bevisvärdering, 

så kan det tänkas att det skulle finnas särskilda krav på den som leder förundersökningen 

gällande narkotikabrott genom eget bruk och innehav. Så är dock inte fallet. Narkotikabrott 

genom eget bruk och innehav anses vara brott av enkel beskaffenhet, vilket innebär att det är 

Polismyndigheten som äger förundersökningsledarskapet.7 Polismyndigheten har därutöver 

delegerat ledningen av förundersökningen i vissa delar av landet från särskilt utbildade 

förundersökningsledare till enskild polisman i form av lägst polisassistent.8  
 

Detta innebär att det är en polisman som i vissa fall kommer direkt ut från den grundläggande 

polisutbildningen som ska ta ställning till om skäl för tvångsmedel finns, och uppmärksamma 

och utreda eventuella invändningar från den misstänkte. Det finns därför anledning att 

undersöka, analysera och systematisera hur rättsläget ser ut kring frågor som berör det polisiära 

utredningsuppdraget, det vill säga när tillräcklig bevisning finns för att uppnå skälig misstanke 

vid utredning av narkotikabrott och därmed när tvångsmedel kan komma i fråga, och hur 

domstolarna ser på olika vanliga anledningar till förnekande inom ramen för denna brottstyp. 

 

Utifrån författarens egen erfarenhet skulle en undersökning inom detta område också kunna 

användas praktiskt som en översikt över rättsläget för de poliser som dagligen arbetar i yttre 

tjänst och har som uppgift att utreda den här typen av brott. Mot bakgrund av detta kan en 

undersökning som tar ansats i frågor och bedömningar som kan uppkomma i den polisiära 

utredningsprocessen vara av intresse. 

 

Av 2 § 3p polislagen (1984:387) kan man utläsa att i Polismyndighetens lagstadgade uppdrag 

återfinns att myndigheten ska utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. Varje 

polisman har rapporteringsskyldighet när ett brott som hör under allmänt åtal kommer till hans 

kännedom, något som framgår i 9 § PL, och i 23 kap. 1§ rättegångsbalken (1942:740) står att 

läsa om skyldigheten för en polisiär förundersökningsledare och en åklagare att inleda 

förundersökning om det finns anledning att anta att ett brott hör under allmänt åtal har förövats. 

Förundersökningen ska bedrivas objektivt, och under denna ska enligt 23 kap. 4§ RB 

undersökningsledaren söka efter, ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar 

såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Förundersökningens 

bevisanskaffning och bevisvärdering måste vara inriktad mot och anpassad till den 

bevisprövning som slutligen kommer att ske i domstol. Då domstolarna tillämpar beviskravet 

”ställt utom rimligt tvivel” och har att utesluta alternativa friande hypoteser måste även polisen 

göra detta under förundersökningen.9 Dock bör det i sammanhanget nämnas att förhören som 

sker under förundersökningen har som syfte att utgöra beslutsunderlag i åtalsfrågan jämte att 

klarlägga eventuella alternativa förlopp, och att deras bevisvärde i rättegången är begränsat.10  
 

Det polisiära perspektivet kan alltså sammanfattas som en skyldighet att objektivt utreda brott 

med beaktande av de krav som ställs i domstol, och i de fall brott kan styrkas, redovisa ärendet 

till åklagare. 

 

                                                      
7 PM 2017:19 Bilaga, s 3. 
8 PRS 2018:01 Polisregion Syds handläggningsordning. 
9 Bring T., Diesen C., Förundersökning, s 149. 
10 Se t ex RH 1990:58 och RH 1991:84. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte har varit att utifrån ett polisiärt perspektiv undersöka om det för ringa 

narkotikabrott i form av bruk eller innehav går att sammanfatta vilken bevisning som krävs i 

tre särskilt intressanta situationer, nämligen vid bedömningen av beviskravet "skälig misstanke" 

för användning av tvångsmedel samt beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" vid bedömning av 

invändning om frånvaro av uppsåt respektive eget bruk i annat land. 

 

Utifrån ovanstående syfte har uppsatsen utrett nedanstående frågeställningar 

• Vilka krav på bevisning har ställts för att uppnå misstankenivån ”skäligen misstänkt” i 

förhållande till eget bruk och innehav av narkotika? 

• Vilka krav på bevisning har ställts för att uppnå beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” 

vid påstående om bristande uppsåt i förhållande till eget bruk och innehav av narkotika? 

• Vilka krav på bevisning har ställts för att uppnå beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” 

vid påstående om bruk av narkotika i annat land? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer bara överskådligt avhandla de objektiva rekvisiten för de aktuella 

narkotikabrotten. De olika preparaten och rättsfrågor kring dessa kommer inte att behandlas, 

såsom olika preparats straffbarhet. Vid påstående om bruk av narkotika i annat land har 

rättsläget endast undersökts för att klarlägga vilken bevisning som krävs för att vederlägga 

invändningen, vilket innebär att någon ingående undersökning av rättsläget i andra länder inte 

vidtagits. 

 

1.4 Metod och material 

Mot bakgrund av att syftet med denna uppsats är att undersöka rättsläget är det lämpligt att i 

detta fall använda rättsdogmatisk metod med grund i rättskälleläran. Med detta avses en 

beskrivning, systematisering och tolkning av de lege lata, det vill säga gällande rätt. I denna 

uppsats har därför rättskällorna, d v s lag, praxis, förarbeten och doktrin använts i detta syfte. 

 

Definitionen av rättsdogmatik är till stor del flytande. Undersökningar av juridiska uppsatser 

har visat att begreppet rättsdogmatik används på olika sätt. Detta kan till exempel vara att 

författaren menar att man använder sig av rättsdogmatisk metod eftersom man använder sig av 

rättskällorna och rättskälleläran, det vill säga att rättsdogmatiken bestäms av sin metod och sitt 

material, eller att man menar att man använder rättsdogmatik med utgångspunkt i att man 

argumenterar juridiskt, vilket innebär att metoden definieras utifrån sin funktion. Ett annat 

synsätt är att ett användande av rättsdogmatik karakteriseras av att tolka och systematisera, det 

vill säga att rättssystemets systematik och enhetlighet står i centrum. Ytterligare ett perspektiv 

är att rättsdogmatiken utgår ifrån sitt syfte, vilket är att fastställa gällande rätt.11 Flera av dessa 

perspektiv överlappar varandra, men i denna uppsats har i huvudsak inriktningen varit att tolka, 

sammanfatta och systematisera rättsläget. 
 

Då materialet i förarbeten och praxis är sparsamt i förhållande till frågeställningen kring skälig 

misstanke har en stor del av materialet i denna del inhämtats från uttalanden från JO. I det här 

sammanhanget är det av vikt att påpeka att JOs ställning inom ramen för rättsdogmatiken är 

omdiskuterad och att en del framhåller att JOs utlåtanden och andra källor som bidrar med 

liknande juridiskt material snarare handlar om ett fastställande av gällande rätt än att omfattas 

                                                      
11 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s 649. 
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av en strikt tolkning av den rättsdogmatisk metoden.12 Dock har uttalanden från JO tillmätts 

stor betydelse i avsaknad av avgöranden från HD.13 Viss försiktighet måste också iakttas 

gällande JOs uttalanden inom ramen för förundersökningens område eftersom JOs funktion är 

att tillvarata den enskildes rätt till en lagenlig och korrekt behandling, och att den uppfattning 

JO ger uttryck för, i motsats till en bedömning i domstol, inte har prövats av en oberoende part. 

Det har hävdats att ett uttalande från JO i dessa frågor snarare har karaktären av en åklagares 

stämningsansökan, innan frågan har prövats av domstol.14 
 

I förhållande till frågeställningarna kring uppsåt och bruk i annat land har de huvudsakliga 

källorna varit lagstiftning, förarbeten och praxis. I enlighet med rättskälleläran har 

undersökningen i dessa delar i första hand utgått ifrån lagstiftning, i andra hand förarbeten, 

därefter domstolspraxis och sist doktrin. Avseende domstolspraxis har i första hand avgöranden 

från Högsta domstolen eftersökts, följt av avgöranden från hovrätt. Domar från underrätt har 

inte undersökts annat än som del av dom i överrätt, eftersom dessa inte har någon praxisbildande 

verkan. Frågor kring ringa narkotikabrott har dock inte prövats i någon större omfattning i HD, 

varför en stor del av analyserade rättsfall består i praxis från hovrätterna, med hänvisning till 

relevanta domar i HD. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 ges läsaren en övergripande bild över de objektiva rekvisiten för eget bruk och 

innehav av narkotika, definitionen av det ringa narkotikabrottet och en översiktlig beskrivning 

av bevisning och beviskrav. Därefter följer en redovisning av resultatet av undersökningen. 

Med anledning av att de tre frågeställningarna sammantaget är relevanta för uppsatsen men 

berör olika ämnesområden har dessa avhandlats i separata avsnitt, kapitel 3 - 5. I kapitel 6 

sammanfattas de slutsatser som kunnat dras av undersökningen, och i kapitel 7 ges förslag till 

vidare forskning i ämnet. 
  

                                                      
12 Sandgren, C., Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957 – 2006, s 455. 
13 Ekroth, J., JO-ämbetet: en offentligrättslig studie, s 294 samt Bring T., Diesen C., Förundersökning, s 56. 
14 Ekroth, J., JO-ämbetet: en offentligrättslig studie, s 295. 
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2. Närmare om brotten och om bevis 

2.1 Objektiva rekvisit för narkotikabrott, eget bruk och innehav 

Eget bruk och innehav av narkotika regleras i 1 § 6p Narkotikastrafflagen (1968:64). Den 

straffbelagda gärningen i denna punkt i NSL definieras som ”den som olovligen” /../ ”innehar, 

brukar eller tar annan befattning med narkotika”.   

 

Med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper 

eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter. Utöver detta krävs enligt NSL 8 § att ämnet eller substansen är klassat 

som narkotika, antingen med anledning av en internationell överenskommelse som Sverige har 

biträtt eller genom att regeringen förklarat substansen vara att anse som narkotika. 

 

Lagen (1992:860) och förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika innehåller närmare 

bestämmelser om klassningen av narkotika. I förordningens bilaga 1 finns de substanser och 

ämnen som är nationellt klassade. I 3 § 2 st lag om kontroll av narkotika framgår också att det 

är Läkemedelsverket som ska upprätta och kungöra förteckningar över vilka substanser som är 

klassade som narkotika, både avseende de substanser som är nationellt klassade av regeringen, 

och de som är klassade som narkotika med anledning av internationella överenskommelser. 

Den fullständiga listan på klassade substanser och ämnen förs således av Läkemedelsverket, 

och då närmare bestämt i Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2011:10. 

 

Den gärning som benämns bruk har i förarbetena definierats som ”tillförsel av narkotika till 

människokroppen som faktisk handling”, vilket innebär att det är själva intagandet av 

narkotikan som är den straffbelagda gärningen, inte att narkotikan finns i kroppen.15 Detta 

innebär också att det inte har någon betydelse hur man tillför narkotikan, t ex är injicering, 

drickande, sväljande och rökning olika straffbelagda sätt att inta narkotika. 

 
I NJA 1981 s. 444 konstaterade Riksåklagaren att någon ledning i förarbetena inte stod att finna 

gällande innebörden av rekvisitet innehav. Han konstaterade dock att viss ledning kunde ges i 

det civilrättsliga besittningsbegreppet. Detta skulle enligt RÅ kunna beskrivas som det faktiska 

innehavet av, eller den faktiska makten eller rådigheten över en sak. RÅ menade dock att 

begreppet innehav skulle kunna utsträckas till en mer vid innebörd, innebärande att en person 

exempelvis skulle kunna inneha en substans utan personen haft den i sin omedelbara fysiska 

besittning. I aktuellt fall var frågan om personer som medföljt i en bil där föraren köpt narkotika 

på deras uppdrag skulle anses ha innehaft narkotikan. Personerna hade ännu inte hunnit få 

narkotikan överlämnad till sig, men den förvarades i samma fordon som personerna gemensamt 

färdades i. HD delade RÅs uppfattning och ansåg att under dessa omständigheter kunde ett 

innehav föreligga, trots att personerna inte fysiskt fått besittning över narkotikan.16  

 

Högsta domstolen har efter detta i andra fall definierat innehav utifrån RÅs yrkande, det vill 

säga att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk 

rådighet över den17, och har även i dessa fall ansett att en mer utökad form av besittning ansetts 

föreligga än vad som civilrättsligt läggs i begreppet. Exempelvis har en situation där två 

personer tillsammans grävt ner narkotika i en skog lett till bedömningen att respektive person 

var för sig har ansetts ha haft besittning och rådighet över hela partiet. Detta eftersom de gömt 

                                                      
15 Prop. 1987/88:71 s. 30. 
16 NJA 1981 s. 444. 
17 NJA 2003 s. 473. 
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narkotikan gemensamt, och därmed kunde var och en av personerna förfoga över hela mängden, 

inte bara den del som var avsedd för respektive person.18 

 

Utöver att de objektiva rekvisiten ska vara uppfyllda krävs också att det subjektiva rekvisitet, 

det vill säga uppsåt, är uppfyllt. Detta beskrivs närmare i kapitel 4. 

 

2.2 Ringa narkotikabrott  

Ringa narkotikabrott definieras i 2 § NSL. Här framgår att ett brott enligt 1 § ska bedömas som 

ringa om det är ringa med hänsyn till art, vilket innebär vilken substans det är frågan om, mängd 

av narkotika, samt övriga omständigheter. I praxis har detta medfört att det i huvudsak är bruk 

av narkotika och innehav av narkotika för eget bruk som har ansetts vara ringa brott.19  

 

Även om syftet har varit att inneha substansen för eget bruk kan dock substansen, som 

exempelvis heroin och kokain, vara så vanebildande att även mindre mängder, där syftet är att 

bruka narkotikan själv, kan vara att se som ett brott av normalgraden.20 Eftersom olika 

substanser har olika farlighet och olika vanebildande effekter medför detta att det krävs olika 

stor mängd för att uppnå den mängdmässiga gränsen för ett brott av normalgraden. 

 

Domstolarnas praxis avseende gränsdragningen i förhållande till mängdbegreppet 

sammanställs bland annat av Åklagarmyndigheten och kan återfinnas i RättsPM 2016:1, som 

kontinuerligt uppdateras. Det bör dock poängteras att det inte enbart är mängden och vilken 

substans det är frågan om som ska beaktas, utan även övriga omständigheter. Exempelvis visar 

praxis att hantering av narkotika inne på en kriminalvårdsanstalt ska bedöms som allvarligare 

än motsvarande brott utanför fängelset.21 
 

2.3 Bevis 

2.3.1 Allmänt om bevis 

Regelverket kring bevisning finns i 35 – 41 kap. RB. Här finns särskilda regler kring vittnen, 

skriftliga bevis, syn och sakkunniga. Samtliga är exempel på olika typer av bevisning, men 

begreppet bevis är inte begränsat till dessa. I svensk rätt tillämpas fri bevisföring och fri 

bevisvärdering. Dessa principer följer av 35 kap. 1 § RB, där det framgår att  

 

”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är 

bevisat. Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande”.  

 

Med fri bevisföring menas att all typ av bevisning som är relevant för prövningen kan åberopas. 

Detta innebär motsatsvis att det inte finns några förbud för någon typ av bevisning i svensk 

domstol, så länge bevisningen är relevant. Är bevisningen inte relevant för eller är den 

uppenbart utan verkan i målet kan däremot domstolen avvisa den enligt 35 kap. 7 § RB.22 Den 

fria bevisvärderingen innebär att det inte heller regleras vad något visst bevis är värt, utan att 

detta är upp till domstolen att avgöra.23 

 

                                                      
18 HD:s dom 2013-03-14, mål  B 3730-11. 
19 Träskman, P., Narkotikastraffrätten, s 62 ff 
20 Ibid. 
21 Ibid, s 67. 
22 Bring T., Diesen C., Förundersökning, s  261. 
23 Ibid, s 143. 
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De bevismedel, källor som anses vara bevis, som åberopas i domstolen ska följa ett bevistema, 

vilket innebär att bevisningen ska styrka en viss omständighet. I straffrätten är bevistemat 

kopplat till gärningsbeskrivningen, det vill säga åklagarens påstående om att den misstänkte 

förövat en viss gärning. Under förundersökningen kan bevistemat vara otydligt, eftersom denna 

del av processen präglas av en hög grad av osäkerhet. I vissa fall vet polisen inte ens vilket 

specifikt brott som man utreder. I detta stadium är istället andra bevisprövningstekniker av 

hjälp, som exempelvis frekvensteorier.  

 

Frekvensteorier utgår inte ifrån med vilken sannolikhet bevisen kan styrka bevistemat, utan 

istället ifrån en frågeställning om bevisningen har sin källa i bevistemat eller om det kan ha 

uppstått på annat sätt. Till hjälp i denna bedömning söks stöd i frekvenssamband, vilket innebär 

att förundersökningsledaren uppskattar hur vanligt det kan anses vara att den aktuella 

bevisningen kan kopplas ihop med aktuell brottstyp. Sedan måste bevisningen vägas samman, 

och värderas utifrån om den är oberoende eller en del av en kedjebevisning. Oberoende 

bevisning är här mer värd än kedjebevisning, som inte är starkare än den svagaste länken i 

kedjan. Slutligen måste förundersökningsledaren avgöra vad varje bevis är värt och sedan 

bedöma hur stor sannolikheten är för att den bevisning som föreligger kan säkerställa 

bevistemat.24 Under förundersökningen ska det uppnås en sådan klarhet att den bevisning som 

framkommer kan användas som bevismedel i det bevistema som ska preciseras av åklagaren i 

åtalet, och att detta bevistema håller för en fällande dom.25 

 

2.3.2 Beviskrav 

Brottmålsprocessen är från att förundersökningen inleds till fällande dom försedd med 

stegrande beviskrav. Tanken med processen är att föra utredningen framåt, genom att klarheten 

och säkerheten i skuldfrågan hela tiden ökar.  

 

Målet för processen är att bevisningen ska räcka till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”, 

som är förutsättningen för en fällande dom i brottmål. Processen innebär att ett uppfyllande av 

beviskraven till respektive nivå innebär en möjlighet att nyttja olika tvångsmedel mot den 

misstänkte, och kan därmed också ses som ett skydd för den misstänkte eftersom polisen inte 

heller kan använda de tvångsmedel som är knutna till misstankegraden om denna inte kan 

uppnås. ”Skälig misstanke” är centralt i brottmålsprocessen vid narkotikabrott då i princip 

samtliga tvångsåtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillräcklig utredning för en fällande 

dom är knutna till denna misstankenivå.  

 

  

                                                      
24 Ibid, s 191 ff. 
25 Ibid, s 261. 
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Denna stegring av beviskrav kan illustreras genom en misstanketrappa som kan se ut på följande 

sätt: 

 

        Fullständig säkerhet 

       Uppenbart 

      Ställt utom rimligt tvivel 
     Tillräckliga skäl 

    Sannolika skäl 

   Skäligen misstänkt 
  Kan misstänkas 

 Anledning anta 

Brott kan uteslutas26 
 

Dessa begrepp definieras inte närmare i lagstiftningen, utan är medvetet vaga. Tanken är att 

rätten, och förundersökningsledaren i tidigare stadier av brottmålsprocessen, ska värdera den 

bevisning som föreligger enligt principerna om fri bevisprövning och fri bevisvärdering.  

 

Således klargörs enbart de olika misstankegradernas inbördes förhållande genom lagstiftning 

och förarbeten, medan bedömningen om bevisningen uppnår till en viss misstankenivå lämnas 

till den som har att pröva om så är fallet, med stöd i praxis. I doktrin har misstankenivåerna 

beskrivits i sannolikhetstermer, där den nedre delen av trappan kan ses som 0% säkerhet att den 

misstänkte begått brottet och den övre som 100% säkerhet. 27  

 

Det beviskrav som leder till fällande dom i svensk domstol är ”bevisat”, ett uttryck som även 

det återfinns i 35 kap. 1 § RB, från vilket domstolarna i praxis preciserat misstankegraden ”ställt 

utom rimligt tvivel” i exempelvis NJA 1980 s. 725 till motsvarande det anglo-amerikanska 

uttrycket ”beyond reasonable doubt”.28 I doktrin har misstankegraden ”skäligen misstänkt” 

beskrivits som att sannolikheten för att den misstänkte har begått brottet är större än 50%, 

medan ”ställt utom rimligt tvivel” innebär en sannolikhet överstigande 95-98%. Vad gäller 

misstankegraderna ”tillräckliga skäl” och ”ställt utom rimligt tvivel” ska dock ingen 

sannolikhetsbedömning i förhållande till den misstänktes skuld göras, utan prövningen ska 

istället göras utifrån att rimliga tvivel kan elimineras.29 

 

Högsta domstolen har fastslagit att även i mål av enklare beskaffenhet måste samma höga 

beviskrav tillämpas som vid grövre brott.30 Även vid ringa narkotikabrott måste alltså 

utredningen vara sådan att beviskraven uppfylls. 

  

                                                      
26 Ibid, s 150. 
27 Ibid, s 151. 
28 Ibid, s 180. 
29 Ibid, s 187. 
30 Se t ex NJA 1990 s. 555. 
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3. Skälig misstanke 

3.1 Allmänt om skälig misstanke 

Skälig misstanke förekommer i lagstiftningen i två olika varianter, ”är skäligen misstänkt” i 

exempelvis 23 kap. 18 § RB och ”skäligen kan misstänkas” i 23 kap. 2 § RB. Med detta avses 

samma beviskrav och det rör sig endast om olika sätt att uttrycka samma sak.31 
 

Eftersom begreppet skälig misstanke, precis som de övriga misstankegraderna, inte är definierat 

i lag eller förarbeten och då det i hög grad saknas rättspraxis har uttalanden från 

Justitieombudsmannen istället lagts till grund för hur lokutionen har tolkats. I populärutgåvan 

av avhandlingen ”skälig misstanke” menar Simon Andersson att skälig misstanke består av fyra 

delar, ett krav på sannolikhetsövervikt, ett krav på individualisering, ett krav på robusthet och 

att misstanken måste avse ett konkret brott.32  

 

Med sannolikhetsövervikt menar författaren att det är mer än 51% sannolikhet för att den 

misstänkte begått gärningen, något författaren menar kan uttolkas ur NJA 1952 s. 617 och JO 

2001/02 s 76.33 I en teoretisk värdering av bevisläget måste det alltså vara mer sannolikt än 

osannolikt att personen begått brottet. 

 

Kravet på individualisering följer av resonemanget om sannolikhetsövervikt. Om man bara 

utgår ifrån sannolikhetsövervikt finns en risk att misstanken grundas i alltför hög grad på den 

misstänktes grupptillhörighet. Detta är framför allt en risk då den misstänkte tillhör en 

brottsbenägen grupp34, som t ex narkomaner. För att illustrera detta kan nämnas gruppen 

heroinister, där sannolikheten är mycket hög att man generellt i gruppen under de senaste 

dagarna brukat heroin, men i gruppen finns också personer som inte brukat heroin, och till och 

med sådana som slutat.35 I en sådan situation är det således av vikt att man inte bara ser till 

sannolikheten, utan också till individuella faktorer som tyder på bruk av narkotika. 

 

En allmän tolkning av begreppet skälig misstanke som framförts av JO och som Andersson 

använt för att uttolka kravet om individualisering är att det ska finnas ”konkreta, objektivt 

underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den 

gärning som misstanken avser”. 36 JO konstaterar i samma uttalande också att det inte går att 

lägga fast några mera bestämda riktlinjer för vad som krävs för att uppnå skälig misstanke, utan 

denna fråga får istället avgöras från fall till fall och ”härvid finns självfallet ofta ett visst 

utrymme för olika bedömningar”.  

 

Kravet på robusthet handlar om det underlag som bedömningen gjorts på. Detta krav bygger 

Andersson på att JO i flera fall kritiserat polisen för att man fattat sina beslut trots att ytterligare 

                                                      
31 Westerlund, G., Straffprocessuella tvångsmedel, s 22. 
32 Andersson, S., Skälig misstanke, s 42 ff. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s 45. 
35 Ibid, s 48. 
36 JO 1998/1999 s 112. 

Exempel: Den misstänkte uppvisar tecken på påverkan av ett narkotikaklassat preparat. 

Han har röda ögonvitor, stora pupiller, är slö och har svårt att uppskatta tidsintervall. Är 

bevisningen i form av polismannens iakttagelser tillräcklig för att han ska anses vara 

skäligen misstänkt för bruk av narkotika? Är bevisningen i form av polismannens 

iakttagelser tillräcklig för att han även ska anses vara skäligen misstänkt för innehav av 

narkotika? 
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utredningsåtgärder kunde ha vidtagits innan beslutet fattades, och uttalanden om att polisens 

beslut bygger på för dåligt underlag.37 Kritiken handlade således inte om att det inte förelåg en 

skälig misstanke utifrån den bevisning som fanns tillgänglig utan om att det fanns andra 

utredningsåtgärder som kunde ha vidtagits och som kunde gjort beslutet bättre underbyggt. 

Även Bring/Diesen påtalar detta krav, fast benämner det istället som att bevisprövningen ska 

ske ”på goda grunder”, innebärande att utredningen inte får vara för smal eller av för dålig 

kvalitet.38 

 

Sist måste enligt Andersson den skäliga misstanken avse ett konkret brott. Med detta menar han 

att man måste kunna presentera någon typ av gärningsbeskrivning, där tre delar ska vara 

uppfyllda. Man måste kunna precisera vilket lagrum det handlar om, exempelvis ett brott mot 

1 § 6p NSL, innehav. Man måste också kunna precisera någorlunda i tid och rum när och var 

brottet begicks. Andersson menar här att det beroende på brottets karaktär kan tillåtas ett visst 

spelrum, men att det i så fall ska bero på brottets karaktär och inte på den tillgängliga 

bevisningen. Exempelvis kan ett bankrån alltid preciseras i tid och rum, medan sexuella 

övergrepp mot barn är svårare att bestämma. Sist måste man konkretisera vissa detaljer kring 

brottet som är avgörande. Här kan en utgångspunkt vara en gärningsbeskrivning i åtalet för 

respektive brott.39 Exempelvis kan här nämnas att en sådan för ett innehav av narkotika kan se 

ut på följande sätt, ” X har olovligen innehaft 68 g cannabis, som är narkotika. Det hände den 

20 december 2016 i Mullsjö kommun”. En gärningsbeskrivning för bruk av narkotika kan se ut 

på följande sätt, ”X har olovligen brukat cannabis, som är narkotika. Det hände den 22 

november 2014 på Liljeholmen eller en tid dessförinnan på okänd plats i landet”.  

 

Andersson menar också att om gärningen består av flera rekvisit så måste den skäliga 

misstanken uppnås relaterat till alla dessa rekvisit.40 Detta innebär för innehav av narkotika, 

skälig misstanke att personen innehar substansen och skälig misstanke till ett uppsåt till att 

substansen är narkotika, och vad gäller bruk skälig misstanke att personen tillfört 

narkotikaklassad substans till kroppen och till att substansen är narkotika. 

 

En annan anledning till att konkreta omständigheter uppstår är att någon pekar ut någon annan 

för brott. För att skälig misstanke ska uppstå räcker det dock inte att ett utpekande sker, utan 

det krävs också att utpekandet sker på ”goda grunder”. En individuell bedömning måste göras 

av vittnesmålet i fråga.41 Det innebär också, enligt Andersson, att en person som tas på bar 

gärning exempelvis genom att injicera narkotika, kan anses vara skäligen misstänkt. På samma 

sätt kan även en erkänd handling innebära skälig misstanke.42 

 

Överåklagare och tidigare Byråchefen vid JO, Gunnel Lindberg, har anfört ett antal 

omständigheter som inte föranleder skälig misstanke, och som också citerats av JO i flera 

avgöranden. Dessa är att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt 

med polisen inte kan anses ge grund för misstanke om brott, än mindre för misstanke om ett 

konkret brott av ett visst slag. Inte heller kan passivitet från den misstänktes sida tillmätas någon 

betydelse vid bedömningen. Eftersom en misstänkt aldrig är skyldig att tillhandahålla uppgifter 

                                                      
37 Andersson, S., Skälig misstanke, s 58. 
38 Bring T., Diesen C., Förundersökning, s 181 och 263. 
39 Ibid, s 59. 
40 Ibid, s 65. 
41 Bring T., Diesen C., Förundersökning, s 163. 
42 Andersson, S., Skälig misstanke, s 77. 
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eller material som kan användas som bevisning mot honom själv kan man inte heller dra några 

slutsatser av det förhållandet att han vägrar att frivilligt medverka i utredningen. 43 

 

3.2 Praxis för skälig misstanke vid eget bruk och innehav 

JO har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om förutsättningarna för att skälig misstanke ska anses 

föreligga vid eget bruk och vid innehav av narkotika, samt även när så inte varit fallet. 

 

I ett av dessa uttalanden kritiserar JO polisen för att man fattat beslut om skälig misstanke utan 

att konkreta omständigheter förelegat. Ärendet rör en person som blir stoppad av polis och 

införd till polisstation för kroppsvisitation. Motiveringen som polismännen angav för den 

skäliga misstanken var att den misstänkte var tidigare känd för narkotikaförsäljning, att polisen 

sett den misstänkte sammanträffa med en annan person som också var känd för sådan 

verksamhet, och att han ljög för polisen om sina förehavanden då han blev konfronterad. JO 

uttalade att tvångsmedel aldrig får grundas på allmänna kunskaper om en viss persons livsföring 

eller tidigare brottslighet. JO nämner vidare ett antal faktorer som inte ensamma kan grunda 

en skälig misstanke om narkotikabrott. Dessa är att den misstänkte 
 

- Är känd i narkotikasammanhang, det vill säga att personen tidigare varit misstänkt för 

liknande brott. 

- Är i sällskap med någon som är känd i narkotikasammanhang. 

- Anträffas i anslutning till en bostad eller annan lokal där sådana personer brukar 

uppehålla sig. 

 

JO konstaterar avslutningsvis att ”det är fråga om omständigheter som kan sägas utgöra 

normala inslag i sådan personers levnadssätt”.44 
 

I sammanhanget kan nämnas att det finns andra, mindre restriktiva åsikter i denna fråga. I 

Tvångsmedelskommitténs delbetänkande ”Hemlig avlyssning mm” exemplifierar man skälig 

misstanke för narkotikabrott. Man skriver att skälig misstanke kan uppstå om en person 

upprepade tillfällen ”uppehåller sig på ett område av Sergels torg i Stockholm där 

narkotikaförsäljning brukar äga rum” och att denne ”kontaktas av kända narkomaner”. 45 Det 

skulle alltså utifrån denna skrivning kunna tolkas som att det räcker med att en person befinner 

sig på en speciell plats och att denne har kontakt med narkomaner för att skälig misstanke skulle 

uppkomma. Tvångsmedelskommittén specificerar inte vilken typ av narkotikabrott man anser 

att skälig misstanke skulle uppstå i, och uppfattningen att skälig misstanke skulle uppstå i en 

sådan här situation ligger inte i linje med JOs praxis ovan. Kommitténs uppfattning har också i 

doktrin kritiserats som för långtgående, då man har ansett att en misstänkt i en sådan här 

situation snarare befinner sig på misstankenivån ”kan misstänkas”.46 
 

Det är viktigt att notera att även om eget bruk och innehav återfinns i samma punkt i NSL så är 

det två olika brott och därmed två olika misstankar. I samma uttalande som citerades 

inledningsvis påpekar JO att ”det förhållande att en person uppträder påverkat av annat än 

alkohol kan inte grunda misstanke om annat än eget bruk av narkotika”, vilket innebär att en 

person som är misstänkt för bruk av narkotika inte per automatik kan misstänkas för exempelvis 

innehav av narkotika. JO har i flera ärenden uttalat kritik mot polisen för att man vidtagit 

husrannsakan vid misstanke om eget bruk, då det egentliga syftet torde vara att leta efter 

                                                      
43 Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, s. 39 och 605. 
44 JO 1993/94 s 101. 
45 Ds Ju 1981:22 Hemlig avlyssning mm, s 84. 
46 Bring T., Diesen C., Förundersökning, s 161. 
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narkotika, det vill säga ett innehav. Bruk av narkotika innebär att narkotikan finns i kroppen 

och således finns det i normalfallet inte skäl att genomföra en husrannsakan. I ett ärende, där 

polisen genomfört husrannsakan i en lägenhet efter att en person uppträtt påverkat på en 

parkeringsplats uttalade JO att ”omständigheterna kring brukandet ger normalt inte grund för 

beslut om husrannsakan i bostaden eftersom en sådan enbart skulle kunna bidra till att avslöja 

andra brott. För beslut om husrannsakan krävs det någon konkret omständighet som talar för 

att brukaren innehar narkotika och att den finns just på den platsen eller att det finns annan 

bevisning om sådant brott”.47 Här återkommer alltså JO till att det måste finnas konkreta 

omständigheter som tyder på ett innehav på den aktuella platsen för att en skälig misstanke om 

innehav ska uppstå och att man därmed får vidta husrannsakan. 
 

I JO 1998/99 s 107 prövades bland annat frågan om skälig misstanke gällande innehav av 

narkotika. Polisen genomförde en riktad insats mot narkotika i Stockholms city. I samband med 

detta iakttar man personer som uppehåller sig tillsammans med kända narkotikalangare. 

Personerna var sedan tidigare rapporterade för olika narkotikabrott. Poliserna uppgav att 

anledningen till att skälig misstanke uppstod var denna information, samt att A tog ”sig flera 

gånger i byxlinningen som han rättade till. Han tittade även flera gånger åt byxlinningen”. JO 

hade ingen erinran mot att skälig misstanke uppstod i ett sådant här fall.48 Å andra sidan kan 

noteras JO 2009/10 s 76 där en ung man av polis ansågs skäligen misstänkt för innehav då han 

svarade undvikande på frågor, uppträdde nervöst, försökte springa från patrullen och i samband 

med att man samtalade med honom ”klappade/kände på sina byxfickor”. Med detta menades 

att den misstänkte upprepade gånger förde händerna mot sina byxfickor trots att polismännen 

sa åt honom att vara stilla. I detta uttalande ansåg JO att dessa omständigheter inte var 

tillräckliga för att uppnå skälig misstanke om innehav, utan snarare handlade om spekulation 

från polismännens sida.49 Det som skiljer dessa uttalanden åt är att i det sistnämnda fallet har 

polismännen inte i dokumentationen noterat att den misstänkte även uppvisade tecken på 

narkotikapåverkan, något som framkom först i polisens yttrande till JO. JO kommenterade här 

särskilt att om tecken på bruk, eller att personen tidigare är känd i narkotikakretsar, tillsammans 

med rörelser används som tecken på ett innehav så måste det dokumenteras. 
 

Ett ärende som kan belysa när skälig misstanke om innehav av narkotika i ett fordon kan uppstå 

är JO 4413-2003. I ärendet blev en person stoppad i en bil. Han uppvisade tecken på 

narkotikapåverkan, och han uppträdde på ett sådant sätt att poliserna misstänkte att narkotika 

förvarades i bilen. Det som föranledde denna bedömning var att den misstänkte bedömdes vara 

påverkad av narkotika och att han i detta tillstånd förde ner handen mot passagerarsidan i bilen. 

Polisen ansåg att denna rörelse medförde att han kunde misstänkas för innehav eftersom 

rörelsen kunde tolkas som att han försökte gömma undan narkotika. JO hade ingen erinran mot 

att skälig misstanke uppstod i en sådan här situation. Även i detta ärende riktade dock JO kritik 

mot polisen eftersom man vidtagit en husrannsakan i den misstänktes lägenhet och det inte 

fanns några konkreta omständigheter som tydde på ett innehav i lägenheten.50 
 

JO är dock inte helt konsekvent ifråga om att det måste finnas konkreta omständigheter som 

föranleder den skäliga misstanken. I JO 5834-2010 uttalade sig JO om skälig misstanke rörande 

innehav av dopningsmedel i ett fordon. Härvid är det av vikt att poängtera att uttalandet rör ett 

annat brott än narkotikabrott, men som till sin art är liknande och att bedömningen därmed torde 

kunna tillämpas analogt. Föraren bedömdes av polis bruka dopningsmedel, och då fick 

                                                      
47 JO 2006/07 s 76. 
48 JO 1998/99 s 107. 
49 JO 2009/10 s 76. 
50 JO:s beslut 4413-2003. 
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”polisassistenten även känslan av att S.Z. försökte dölja något för honom i bilen”. Någon 

konkret omständighet som föranledde känslan framgår inte i utredningen. Denna känsla 

föranledde en skälig misstanke om innehav av dopningsmedel och en husrannsakan vidtogs i 

fordonet. I sitt uttalande skrev JO att eftersom polismannen ”bedömde det som att S.Z. i 

samband med att denne stoppades försökte dölja något” kunde det ”befaras att S.Z. försökte 

gömma undan olovliga preparat som han misstänktes bruka”, något som JO inte hade någon 

erinran mot, trots att misstanken om innehav endast grundades på polismannens känsla 

tillsammans med en misstanke om bruk av dopningsmedel.51 Detta uttalande är dock ensamt 

avvikande, och uppfattningen återges inte i några övriga analyserade uttalanden. 
 

Gällande eget bruk av narkotika har JO uttalat att ”polismän som arbetar med narkotikafrågor 

normalt får antas ha goda förutsättningar att avgöra om någon kan misstänkas vara påverkad 

av narkotika”, och att om en polisman konstaterar att en person ”uppvisar symptom som är 

typiska för narkotikabruk” så är enbart detta tillräckligt för att personen ska anses vara skäligen 

misstänkt för eget bruk.52 Även i andra ärenden har JO gjort samma bedömning, med tillägget 

att ”det förhållandet att en person uppvisar vanliga tecken på narkotikapåverkan, t.ex. 

ofrivilliga ryckningar i ögonen (nystagmus), utgör också ofta en viktig del i den 

helhetsbedömning som görs för att avgöra om en person är skäligen misstänkt för att ha brukat 

narkotika”.53 
 

JO har inte heller haft synpunkter på att allmänt vedertagna tecken på narkotikapåverkan som 

koncentrationssvårigheter, plock med händerna, blodsprängda ögon, pupillreaktioner på olika 

ljusinfall och nystagmus är sådana tecken som kan föranleda skälig misstanke om bruk av 

narkotika.54 Härvid ska dock påtalas att inte alla tecken är tillräckliga för att uppnå beviskravet. 

Sådana tecken som kan vara tecken på narkotikabruk, men så allmängiltiga att de inte kan sägas 

vara särskilda för narkotikabruk, som glansiga ögon eller muntorrhet, kan inte ensamma vara 

tillräckliga för att uppnå skälig misstanke om inget annat pekar på narkotikabruk.55  

 

I tidigare nämnda uttalande påtalar också JO särskilt att det faktum att personer som är kända 

narkotikamissbrukare deltar i en fest, att narkotika anträffats på platsen och att personer är 

klädda på ett visst sätt visserligen ger starkt stöd för ett antagande om att det finns 

narkotikapåverkade personer på platsen, men att det ändå måste göras en individuell bedömning 

utifrån iakttagelser av narkotikapåverkan hos den misstänkte personen. JO kritiserade i detta 

ärende polisen för en alltför låg procent positiva testresultat, då endast 23% av de personer som 

kroppsbesiktigades visade sig ha narkotika i kroppen, och man kritiserades även för att man 

ombad personer titta mot en ljuskälla i lokalen för att avgöra pupillreaktionen hos den 

misstänkte. En sådan åtgärd är enligt JO att likställa med att lysa i personens ögon, vilket är att 

se som en kroppsbesiktning, vilket i sin tur förutsätter en skälig misstanke. Att lysa in i den 

misstänktes ögon eller be denne titta in i en annan ljuskälla kan alltså inte användas för att 

bygga upp en skälig misstanke.56 
 

  

                                                      
51 JO:s beslut 5834-2010. 
52 JO:s beslut 2618-2009. 
53 JO 2009/10 s 72. 
54 JO 2001/02 s 76. 
55 Andersson, S., Skälig misstanke, s 77. 
56 JO 2001/02 s 76. 
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4. Narkotikabrottets subjektiva sida  

4.1 Allmänt om uppsåt 

För att dömas för ett brott mot 1 § NSL, där vi bland annat finner eget bruk och innehav av 

narkotika, krävs ett uppfyllande av de objektiva och subjektiva rekvisiten, det vill säga de 

omständigheter som framgår i respektive lagparagraf, och att gärningsmannen har uppsåt till 

gärningen.  

 
I straffrätten regleras normalt uppsåt i 1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700), där det framgår att 

en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås 

uppsåtligen. Eftersom NSL är specialstraffrättslig lagstiftning finns dock en särskild reglering 

i 1 § 2 st NSL där uppsåtet regleras separat för denna typ av brott. Innebörden av begreppet är 

dock detsamma oavsett om brottet är hänförligt till BrB eller NSL. 

 

Någon närmare beskrivning av begreppet uppsåt finns inte i lagstiftningen. Istället har Högsta 

domstolen vid ett par tillfällen preciserat, och i vissa fall förändrat, innebörden. Genom 

rättsfallen NJA 2004 s. 176 och NJA 2016 s. 763 beskriver HD tre typer av uppsåt. 

 

Avsiktsuppsåt (direkt uppsåt) inträder om gärningsmannen har haft för avsikt att uppnå en viss 

effekt och också uppfattat den som praktiskt möjlig. 

 

Insiktsuppsåt inträder om gärningsmannen visserligen inte eftersträvat effekten men har 

förstått att den skulle inträffa eller att den var praktiskt taget oundviklig. 

 

Den sista uppsåtsformen är likgiltighetsuppsåt, där HD beskriver en prövning i två led. Först 

ska frågan ställas om gärningsmannen var medveten om risken för effekten. Steg två är att 

bestämma om gärningsmannen vid tillfället för gärningen såg ett förverkligande av effekten 

som ett relevant skäl att avstå från gärningen. HD beskriver detta som att gärningsmannen inte 

velat framkalla effekten (avsiktsuppsåt) men ”tagit effekten på köpet”. Insikt om att det förelåg 

en mycket hög sannolikhet för effekten är normalt tillräckligt för att uppsåt ska anses 

föreligga.57 

 
Den vanligaste uppsåtsformen i narkotikabrott torde vara direkt uppsåt, vilket innebär att man 

vet att det är narkotika och att man brukar eller innehar den i detta syfte. De andra 

uppsåtsformerna kan vara svårare att exemplifiera. Martin Borgeke beskriver de olika 

uppsåtsformerna i förhållande till hantering av narkotikabrott i Svensk juristtidning. 

Exemplifieringen kan illustreras på detta sätt: 

 

 

                                                      
57 NJA 2016 s. 763 

Exempel: Den misstänkte lämnar ett urinprov som visar sig vara positivt på THC 

(Cannabis). I förhör förnekar han dock brott, med hänvisning till att han inte medvetet 

intagit narkotika. Istället menar han att han måste ha fått i sig THC (Cannabis) genom att 

han befunnit sig i samma rum som en annan person som rökt Marijuana och att det positiva 

urinprovet är ett utslag av passiv rökning. En annan anledning som kan framkomma i 

förhöret är att personen inte visste om att substansen var narkotika, att han måste ha blivit 

drogad, eller att han inte visste att narkotikan fanns i hans kläder. Vilka krav på bevisning 

ställs i sådana här fall i domstol för en fällande dom? 
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Indirekt uppsåt • E var säker på att det var amfetamin.  

• E var praktiskt taget säker på att det var amfetamin.  

 

Han hade därför insiktsuppsåt till att det var 

narkotika han hanterade. 

Likgiltighetsuppsåt • F uppfattade att det fanns en mycket hög sannolikhet 

för att det var amfetamin. I fall av detta slag 

föreligger det normalt likgiltighetsuppsåt. Det har 

inte kommit fram någon omständighet som talar 

emot att F var likgiltig inför att det var amfetamin. 

Att det var amfetamin utgjorde därmed i 

handlingsögonblicket inte ett skäl för F att avstå från 

gärningen.  

• F trodde (uppfattade att det fanns en avsevärd risk 

för) att det var amfetamin. Därmed gäller en 

presumtion för att F hade likgiltighetsuppsåt. Inga 

omständigheter talar emot att F var likgiltig inför att 

det var amfetamin. 

• F trodde inte / uppfattade inte att det fanns en 

avsevärd risk för, men uppfattade det som möjligt att 

det var amfetamin. I fall av detta slag föreligger i 

allmänhet inte likgiltighetsuppsåt. Det finns dock 

omständigheter som tyder på att, trots att han alltså 

inte trodde det, var likgiltig inför att det var 

amfetamin. 

 

Han har alltså haft likgiltighetsuppsåt till att det var 

narkotika som han hanterade. 58 

 
I Högsta domstolens dom NJA 2004 s. 176 gällande likgiltighetsuppsåt i förhållande till 

misshandel nämns att förutsättningen för bevisprövning gentemot likgiltighetsuppsåt skiljer sig 

beroende på vilken typ av brott och vilka omständigheter det är frågan om. Vid gärningar som 

i sin karaktär är överlagda och planerade kan medvetna risktaganden framstå som kalkylerade 

på ett annat sätt än impulsbrott, eftersom man då på ett tydligare sätt kan se om gärningsmannen 

försökt undvika eventuella effekter och därmed inte var likgiltig inför effekten. HD nämner här 

specifikt gällande narkotikabrott att bedömningen om gärningsmannens uppsåt i förhållande till 

att en försändelse innehöll narkotika ska göras ”utifrån vad gärningsmannen med hänsyn till 

omständigheterna rimligen hade att räkna med”.59 Bedömningen av ett eventuellt 

likgiltighetsuppsåt ska således göras utifrån de omständigheter som gärningsmannen visste om, 

och som kunde tala för att det var narkotika han hanterade. 

 

Det bör observeras att som tidigare påpekats måste uppsåt föreligga i förhållande till samtliga 

rekvisit i respektive gärning, vilket innebär för innehav av narkotika, uppsåt till att inneha 

substansen och uppsåt till att substansen är narkotika, och vad gäller bruk uppsåt till att tillföra 

den till kroppen och till att substansen är narkotika. 

 
 

                                                      
58 Borgeke M, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, SvJT 2015 s 395. 
59 NJA 2004 s. 176. 
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4.2 Praxis vid uppsåtsfrågor 

4.2.1 Rättsmedicinalverkets informationsblad 

En central del i många av de rättsfall som analyserats är Rättsmedicinalverkets 

informationsblad. Informationsbladet innehåller uppgifter om dels hur lång tid Cannabis kan 

påvisas i urinen efter ett enstaka intag, men också hur analysresultatet påverkas av ett upprepat 

intag. Det innehåller vidare två experiment som ofta åberopas i domstol.  

 

I det ena fallet har man under vad RMV kallar ”realistiska förhållanden” låtit åtta personer 

vistas i en Coffee shop under tre timmar. Antalet Cannabis-rökande personer varierade mellan 

8 och 25 personer. Hos de passiva rökarna kunde som mest 0,008 mg THC / ml urin detekteras. 

Maximal koncentration uppnåddes ca 12 timmar efter påbörjad exponering. 

 

I det andra fallet har man utfört försöket utifrån vad man kallar ”extrema förhållanden”. 

Testpersonen fick sitta i ett litet utrymme utan ventilation. Man förbrände sedan 4 respektive 

16 marijuanacigaretter under en timme, i det senare fallet var röken i rummet mycket tät. Hos 

testpersonerna kunde som mest 0,006 respektive 0,039 mg THC / ml urin detekteras. RMV 

konstaterade att om man under normala förhållanden vistas i en lägenhet där andra röker 

Cannabis är det möjligt att uppnå halter på ca 0,01 mg / ml under delar av det första dygnet 

efter exponering.60 

   
4.2.2 Uppgifternas karaktär 

En dom som ofta citeras av hovrätterna, både avseende uppsåtsfrågor och vid bruk i annat land, 

är NJA 1980 s. 359. Det aktuella rättsfallet är egentligen inte alls relaterat till narkotikabrott 

utan handlar om skattebrott, men rättsfrågan som prövats har av hovrätterna ansetts vara 

relevant även i narkotikaärenden. 
 

Målet i fråga handlade om att en person, som företrädare för ett företag, underlåtit att deklarera 

ett intäktsbelopp på ca 50 000 kr. I rätten hävdade den misstänkte att pengarna utbetalts med 

anledning av reklamationer från kunder, men kunde inte närmare konkretisera från vilka 

företag, på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt dessa reklamationer framställdes. Högsta 

domstolen konstaterade att ”den allmänna regeln att bevisbördan för påstående om brottslig 

gärning åvilar åklagaren får anses tillämplig också när fråga är om invändning om s k kvittning 

med ej tidigare åberopad utgift”. HD menar här alltså att huvudregeln är att åklagaren har 

bevisbördan gentemot de uppgifter som den misstänkte åberopat. Dock tillägger man det i 

sammanhanget viktigaste   

 

”För att en sådan invändning skall kunna godtagas enbart därför att den inte blivit vederlagd 

måste emellertid krävas att den blivit så konkretiserad att den inte på grund av sin vaghet 

praktiskt sett undandrar sig kontroll”.  

 

Den misstänkte dömdes för skattebrott i enlighet med åtalet.61 

 

Denna princip, som också kommer till uttryck i NJA 1988 s. 292, kallas konkretiseringsbörda. 

Som tidigare påtalats har åklagaren den fulla bevisbördan i brottmål, vilket på latin uttrycks ”In 

dubio pro reo”, det vill säga att osäkerhet räknas den tilltalade till godo. Åklagaren ansvarar 

utöver detta för att beviskravet, innebärande med vilken styrka bevisningen talar för ett visst 

faktum, utredningsbördan, med vilket menas att åklagaren ansvarar för att tillräcklig utredning 

                                                      
60 RMV informationsblad om Tetrahydrocannibinolsyra i urin, se bilaga 1. 
61 NJA 1980 s. 359. 
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genomförs och eventuella brister i denna, och utredningskravet, det vill säga att en tillräckligt 

omfattande bevisning framläggs för domstolen.62 Konkretiseringsbördan finns inte reglerad i 

lag, utan är framsprungen ur ovan nämnda rättsfall avgjorda av HD.  

 

Diesen menar att den situation som uppstår, att den tilltalade lämnar en så vag förklaring att det 

inte går att bedöma vilka omständigheter som kan vara relevanta, och därmed gör det svårt för 

rätten att bedöma dess rimlighet, är liknande den situation som uppstår då den misstänkte har 

erkänt ett brott, och det dessutom finns bevisning som talar för att han begått brottet. I båda 

fallen centreras bevisprövningen kring åklagartemat.63 

 

Christian Diesen menar också att konkretiseringsbördan inte är en lättnad av åklagarens 

bevisbörda, utan snarare är en följd av en faktisk begränsning av åklagarens och rättens 

utredningsmöjligheter. Diesen menar dock att konkretiseringsbörda endast kan åläggas den 

tilltalade i de fall där han har aktivitetsplikt, det vill säga där brottet består av underlåtenhet, 

exempelvis bristande redovisning i skattemål.64 Detta synsätt talar emot att resonemanget går 

att använda i narkotikamål. 

 

Även Lars Heuman har avhandlat frågan om konkretiseringsbörda. Heumann menar att den 

konkretiseringsbörda som HD ger uttryck för handlar om den misstänktes åberopsskyldighet 

och inte om bevisbörda. Åberopsskyldigheten, även kallad åberopsbördan, följer av 17 kap. 3 

§ RB, och innebär att en dom inte får beslutas med annat som grund, eller tolkas utöver, vad 

parterna i behörig ordning yrkat. Heuman menar att den tilltalades åberopsskyldighet är 

fullgjord först om invändningen i viss grad kan kontrolleras i praktiken.65 Om åklagaren påstår 

att brottet skett enligt gärningsbeskrivningen så måste alltså den tilltalade enligt Heuman kunna 

konkretisera vilka omständigheter som han å sin sida vill att rätten ska grunda sin dom på, och 

en oförmåga att kunna göra detta innebär en brist i förhållande till åberopsskyldigheten.  

 

Heuman menar slutligen att konkretiseringsbördan är ett uttryck för en princip som syftar till 

att effektivisera rättsskipningen på sådant sätt att den tilltalade inte kan undgå ansvar alltför lätt 

genom att inte medverka till en utredning för det fall han lätt kan precisera en invändning, men 

polisen har stora svårigheter att få fram motsvarande uppgifter. Heuman nämner inga 

restriktioner i typer av brott som kan vara föremål för konkretiseringsbörda. Han menar dock 

att konkretiseringsbördan ska användas restriktivt, för att inte riskera felaktiga domar, och 

varnar för att en alltför långtgående skyldighet kan få samma effekt som en omkastad 

bevisbörda.66 

 

4.2.3 Rättsfall gällande uppsåt till narkotikabrott 

Hovrätten för Västra Sverige prövade en invändning om icke uppsåtligt intag av narkotika i 

förhållande till NJA 1980 s. 359 i mål B 4497-17.  

 

I domen framgår att den misstänktes analysbesked visade positivt för kokain, men han 

förnekade brott och hävdade att han inte hade intagit kokain medvetet. Han berättade att han 

varit ute på krogen tillsammans med 12-13 vänner i samband med att han fyllde år, och att de 

hade varit på ett antal olika krogar och där köpt drinkar. Han hade inte upplevt sig påverkad av 

annat än alkohol. Den misstänkte menade att han kunde ha fått i sig narkotikan genom drinkar 

                                                      
62 Diesen, C., Bevisprövning i brottmål, s 122 ff. 
63 Ibid, s 129. 
64 Ibid, s 130. 
65 Heuman, L., Festskrift till Lars Welamson, s 273. 
66 Ibid. 
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på något av uteställena, eftersom de vid något tillfälle hade haft så många som 90 glas på bordet. 

Han kunde inte precisera vem som skulle ha lagt kokain i hans drink eller varför, och han kände 

inte heller till att någon kompis brukade kokain.  

 

I tingsrätten blev mannen friad, då rätten menade att det inte var ställt utom rimligt tvivel att 

någon i det större sällskapet eller annan person, då det var mycket folk i rörelse, kunde ha 

placerat kokainet i glaset. Notarien och en nämndeman var dock skiljaktiga, och anförde att 

redan den omständighet att narkotikan fanns i urinen talar för att den misstänkte brukat 

narkotikan, och att det krävs en förklaring till intaget som, med hänsyn till omständigheterna, 

framstår som rimlig, konkret och trovärdig. Hovrätten delade de skiljaktigas uppfattning och 

menade att den misstänktes förklaring var svävande, allmänt hållen och framstod med hänsyn 

till omständigheterna som icke trovärdig. Hovrätten lämnade därför den misstänktes invändning 

utan avseende och dömde honom för bruk av narkotika.67 Å andra sidan kan nämnas Svea 

hovrätts dom i mål B 5552-16 där en man under liknande omständigheter friades för bruk och 

innehav av narkotika. Misstänkt hävdade här att han befunnit sig vid ett drinkbord med 30-40 

drinkar, och att han sannolikt av misstag fått i sig narkotika ur någon annans glas. Misstanken 

om bruk hade föregåtts av att den ingripande polismannen tipsats om misstänkts narkotikabruk 

av en annan person. Innehavet bestod i att polismannen uppmärksammats av någon annan 

person på att misstänkt släppt en påse med narkotika under ingripandet.68 Man kan i denna dom 

utläsa att hovrätten inte ansett att kravet på robusthet är uppfyllt eftersom de personer som 

uppmärksammat polisen på brotten och därmed gjort avgörande iakttagelser inte hörts, och att 

man därmed inte klarlagt de tipsande personernas agerande och iakttagelser. 

 

I mål B 11507-14 prövade Svea hovrätt uppsåt i förhållande till både bruk och innehav av 

narkotika. Den misstänkte uppvisade i samband med ett krogbesök tecken på påverkan av 

centralstimulerande droger, och medtogs för kroppsbesiktning. Urinprovet visade positivt på 

kokain och bensoylekgonin, som är en metabolit till kokain. Utöver detta anträffade polisen 

3,22 g Cannabis i den misstänktes högra bakficka. Den misstänkte hävdade i tingsrätten att han 

vare sig intagit narkotika eller innehaft narkotika medvetet. Han menade att någon måste ha 

lagt kokainet i hans glas, eller att han någon gång under kvällen tagit någon annans glas och att 

det däri skulle funnits narkotika. Han menade vidare att den Cannabis som anträffats i hans 

ficka måste ha placerats där av någon annan när han stått med ryggen till. Han hade löst sittande 

byxor som gjorde att han inte kände att han hade något i bakfickan, och menade att han inte 

brukade Cannabis själv. Tingsrätten friade mannen, dock även i detta fall med skiljaktiga 

ledamöter. Även i detta fall dömde hovrätten den misstänkte både för innehav och bruk med 

grunden att förklaringen var allmänt hållna och inte trovärdiga. Hovrätten menade att så allmänt 

hållna uppgifter inte minskar utredningens styrka i förhållande till uppsåt.69 

 

Gällande frågan om uppsåt i förhållande till ett innehav av narkotika, där den misstänkte påstår 

att han inte varit medveten om att substansen var narkotika, kan nämnas RH 2010:3. Här 

prövades frågan om en person som framfört ett fordon innehållande narkotika hade haft 

anledning att misstänka att det var frågan om narkotika. Domstolen konkretiserade rättsfrågan 

till om det kan bevisas att han kände till narkotikan eller rimligen haft anledning att räkna med 

att narkotikan fanns i fordonet. Av utredningen framgick att han hade fått i uppdrag att köra 

fordonet av en okänd person för att hämta en okänd kvinna och inte fått någon överenskommen 

mötesplats eller tillräcklig ersättning för att täcka utlägg eller fått någon betalning för uppdraget. 

Omständigheterna var helt enkelt sådana som kan förväntas av en narkotikakurir. Den 

                                                      
67 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-01-03 mål B 4497-17. 
68 Svea Hovrätts dom 2016-12-08 mål B 5552-16. 
69 Svea Hovrätts dom 2015-03-23 mål B 11507-14. 
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misstänkte kunde därmed haft anledning att räkna med att fordonet innehöll narkotika70, med 

hänvisning till NJA 2004 s. 176. 

 

Svea hovrätt bedömde i mål B 5667-15 en invändning där den misstänkte menade att han 

saknade uppsåt till innehav. Den misstänkte menade att han precis innan polisingripandet hade 

funnit tre påsar med växtdelar på marken. Han uppgav att han skojade med sin kompis om att 

det kunde vara narkotika och att de kanske skulle kunna sälja det, varpå han öppnade påsarna 

och konstaterade att det var Cannabis i dem. Han hade även i tidigare polisförhör uppgett att 

när han tog upp dem såg han att det var ”gräs” i dem. Han slängde därefter påsarna i ett buskage, 

vilket observerades av en polispatrull. Hovrätten konstaterade i domen att den misstänktes 

agerande visar att han redan inledningsvis förstod att det han funnit var Cannabis. Hovrätten 

menade vidare att det faktum att han gjorde sig av med narkotikan när polisen närmade sig inte 

kan medföra straffrihet, eftersom han genom att bära narkotikan i fickan och undersöka den 

hade haft rådighet över narkotikan och därmed gjort sig skyldig till ett uppsåtligt innehav.71  

 

I den nyligen avkunnade domen i mål B 2438-17 från Hovrätten över Skåne och Blekinge 

bedömdes en fråga om narkotika som anträffats i ett par lånade jeans. Den misstänkte hävdade 

att han lånat ett par byxor av sin bror, att han inte kände till att det fanns narkotika i dem, och 

att han därmed inte uppsåtligen innehaft den narkotika som anträffats i byxorna. Hovrätten 

konstaterade att ursäkten inte är sådan att den kan lämnas utan avseende. Åklagaren försökte 

motbevisa påståendet genom att kalla en polisman, som vittnade om att hon kände till de båda 

bröderna, att brodern var betydligt större än den misstänkte, och att byxorna var välsittande på 

den misstänkte. Polismannens vittnesmål lämnade dock utrymme för frågetecken, bland annat 

kunde hon inte mer bestämt redogöra för broderns kroppskonstitution över tid eller hur ofta hon 

hade påträffat personerna. Någon fotobevisning på hur den misstänkte såg ut vid 

ingripandetillfället med aktuella byxor eller fotografier på brodern förevisades inte rätten av 

åklagaren, medan den misstänkte kunde uppvisa bilder på, vad han hävdade, var ett par år gamla 

och föreställde honom och brodern som jämnstora. Mot bakgrund av detta friades den 

misstänkte, eftersom det inte kunde motbevisas att han saknat uppsåt till innehav.72  

 

En liknande situation prövades i den likaledes nyavkunnade domen i mål B 1669-18 från 

Hovrätten för Västra Sverige, där den misstänkte hävdade att han lånat ett par byxor av en 

arbetskamrat, och att han därmed saknade uppsåt till innehav av den redline-påse med 

amfetaminrester som anträffats i en byxficka. Han kunde inte närmare redogöra för vilken 

arbetskamrat han hade lånat byxorna av eller övriga omständigheter. Tingsrätten dömde 

mannen för innehav av narkotikan, med motiveringen att förklaringen är så knapphändig och 

okontrollerbar att den kan lämnas utan avseende, en bedömning som hovrätten delade.73 

 

4.2.4 Rättsfall gällande passiv rökning 

Hovrätten för Övre Norrland har prövat frågan om bristande uppsåt genom passiv rökning i mål 

B 241-17. Den misstänkte ifrågasatte inte analysresultatet i sig, men förnekade brott med grund 

i att han inte uppsåtligen intagit narkotika. Han förklarade förekomsten av THC i urinen med 

att han två dygn innan provtagningen varit på en fest, där 4 - 5 personer rökte Cannabis i en 

liten lägenhet där han befann sig i ca två timmar. Tingsrätten konstaterade att RMVs 

informationsblad ”talar i viss mån” mot den misstänktes påstående men i frånvaro av 

sakkunnigutlåtande friade man ändå den misstänkte. 

                                                      
70 RH 2010:3. 
71 Svea Hovrätts dom 2016-04-25 mål B 5667-15. 
72 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2018-01-22 mål B 2438-17. 
73 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-03-28 mål B 1669-18. 
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Hovrätten gjorde dock sin bedömning utifrån informationsbladet, utan sakkunnigutlåtande. 

Hovrätten redogjorde först för innehållet i de experiment som RMV genomfört, följt av en 

jämförelse med den misstänktes analysresultat på 0,02 mg THC / ml urin i förhållande till de 

omständigheter och de slutsatser som dragits av RMV. Hovrättens slutsats blev att eftersom de 

högsta värdena uppvisas under de första 12 timmarna, eller i vart fall det första dygnet, måste 

den misstänktes värden varit ännu högre i ett tidigare skede. Detta, tillsammans med hans 

beskrivning av hur den passiva rökningen gått till, var inte förenligt med informationsbladets 

slutsatser. Hovrätten ansåg därför att hans invändning om bristande uppsåt i anslutning till 

passiv rökning borde lämnas utan avseende, och dömde honom för brottet.74 

 

Värt att notera i denna dom är också att åklagaren i tingsrätten anförde som stödbevisning att 

polisen anträffat en bit hasch några meter ifrån den misstänkte, och att man observerat den 

misstänkte och hans kompis leta efter något på marken. Den misstänkte hävdade att han hjälpte 

kompisen leta efter en tiokrona, medan polisen menade att man sannolikt letade efter 

narkotikan. Tingsrätten konstaterade att den misstänkte troligen hjälpt sin kompis att leta efter 

den borttappade Cannabisen, men att detta inte har något bevisvärde i frågan om att han hade 

brukat narkotika. 

 

Genom dom i mål B 6771-13 prövade Svea hovrätt ett åtal där den misstänkte lämnat ett positivt 

prov på THC. Den misstänkte hävdade att han troligen fått i sig Cannabis genom passiv rökning, 

då hans kamrater regelbundet brukade Cannabis i hans närhet. Själv hade han inte brukat 

Cannabis på mer än ett år. Den misstänkte har en pappa som arbetar som läkare och med 

drogrelaterade frågor, och denne vittnade i Tingsrätten om att sonen inte hade uppvisat några 

tecken på missbruk och dessutom lämnade urinprov i hemmet som utfallit negativa. I 

Tingsrätten åberopades RMVs informationsblad, och utifrån detta konstaterade Tingsrätten att 

den låga koncentrationen THC i hans urin, 0,01 mg/ml, inte kunde uteslutas komma från passiv 

rökning varpå den misstänkte friades.  

 

I hovrätten blev dock utfallet ett annat. Hovrätten lutade sig också på RMVs informationsblad, 

men konstaterade att även om koncentrationen av THC skulle kunna förklaras av passiv rökning 

så måste denna exponering ha skett inomhus dygnet innan provtagningen och att det 

förekommit cannabisrök i den misstänktes närhet i mycket stor omfattning under en inte 

obetydlig tid. Den misstänkte hade, trots att han blev medveten om att ett snabbtest var positivt 

i samband med provtagningen, inte kunnat redogöra för några konkreta uppgifter om 

cannabisrökning i hans närhet under dygnet före provtagningen. Hovrätten dömde honom, med 

anledning av att hans förklaring inte var konkret och trovärdig.75 Även om det inte står 

uttryckligen i domen följer resonemangen samma tankemönster som NJA 1980 s. 359.  

                                                      
74 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2017-06-02 mål B 241-17. 
75 Svea Hovrätts dom 2013-08-22 mål B 6771-13. 
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5. Bruk i annat land 

5.1 Uppgifternas karaktär och trovärdighet 

I det fall den misstänkte påstår att denne inte brukat narkotikan inom riket så innefattar detta 

egentligen två frågor som domstolen har att avgöra, nämligen om det den misstänkte påstår kan 

motbevisas eller går att bortse ifrån och om så inte är fallet, om den gärning som går att bevisa 

går att straffa trots att den inte begåtts inom riket.  

 

En central del i många av de rättsfall som analyserats är även i denna del Rättsmedicinalverkets 

informationsblad. Informationsbladet innehåller uppgifter om dels hur lång tid Cannabis kan 

påvisas i urinen efter ett enstaka intag, men också hur analysresultatet påverkas av ett upprepat 

intag. Av detta kan man sluta sig till att efter enstaka intag kan THC detekteras i urinen upp till 

en vecka efter intaget, medan vid kraftigt missbruk kan låga halter uppvisas flera veckor 

därefter. I dessa fall överstiger dock inte koncentrationen 0,1 mg/ml vid något tillfälle efter 11 

dagar från exponering. RMVs informationsblad kan således användas som bevisning för att 

vederlägga, eller lämna stöd för, den misstänktes uppgifter om ett bruk vid ett givet tillfälle i 

ett annat land. 

 

Den prövning som görs av domstolen av uppgifternas karaktär är densamma som avhandlats i 

kapitel 4.2.2. Detta innebär att precis som i tidigare kapitel kan en oförmåga hos den misstänkte 

att konkretisera under vilka omständigheter han brukat narkotika i ett annat land vara tillräckligt 

för att domstolen ska bedöma att åklagaren genom övrig bevisning uppfyllt sin bevisbörda. 

Detta eftersom att det därmed inte är möjligt för åklagaren att presentera en utredning kring 

omständigheterna eller för rätten att ta ställning till trovärdigheten i dem. 

 

5.2 Behörighet 

Om det inte går att vederlägga den misstänktes påstående om att denne begått gärningen 

utomlands måste domstolen avgöra om den har domsrätt, eller jurisdiktion, i förhållande till 

gärningen. 

 

Lagstiftningen är indelad i två delar, benämnda villkorad och ovillkorad behörighet. Den 

villkorade behörigheten regleras i 2 kap 2 § BrB och innebär ett krav på dubbel straffbarhet, det 

vill säga ett krav på att gärningen är straffbelagd både i landet den inträffat i och i Sverige. För 

att dömas krävs, utöver dubbel straffbarhet, att gärningsmannen är svensk medborgare eller 

utlänning med hemvist i Sverige. Vidare gäller regleringen den är utlänning utan hemvist i 

Sverige men som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här, är medborgare 

i något av de nordiska länderna, eller om gärningen begåtts av annan utlänning som finns i 

Sverige och gärningen kan föranleda straff i form av fängelse i minst 6 månader enligt svensk 

lag. Värt att notera är att straffmätningen, i de fall gärningen är straffbelagd på gärningsorten, 

är begränsad till det högsta straff som kan utdömas på gärningsorten, s k Lex Mitior.76  

 

Avseende den ovillkorade behörigheten finns inget krav på dubbel straffbarhet, det vill säga att 

gärningen är straffbelagd både i Sverige och i det land som gärningen begicks i. I dessa fall kan 

                                                      
76 Asp, P., Internationell straffrätt, s 50. 

Exempel: Den misstänkte lämnar ett urinprov som visar sig vara positivt på THC 

(Cannabis). I förhör förnekar han dock brott, med hänvisning till att han inte intagit 

narkotikan i Sverige utan i Danmark, där bruk av Cannabis är lagligt. Vilka krav på 

bevisning ställs i sådana här fall i domstol för en fällande dom? 
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lagföring alltid ske i Sverige. De fall som kan komma i fråga för ovillkorad behörighet regleras 

i 2 kap 3 § BrB och inkluderar om gärningen skett på ett svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om 

det skett i tjänsten av en befälhavare eller besättningsman på ett sådant fartyg. Vidare gäller 

behörigheten s k svenskt allmänt intresse, vilket innebär vissa myndighetspersoners gärningar 

utomlands, som t ex Försvarsmaktens personal samt polismän, tulltjänstemän och 

kustbevakningens personal, i det fall de sistnämnda utför arbetsuppgifter i enlighet med en 

internationell överenskommelse. Inom ramen för det allmänna svenska intresset faller även 

brott som förövats mot svenskt offentligt intresse i enlighet med statskyddsprincipen. Denna 

princip innebär att Sverige inte kan förlita sig på att andra stater har kriminaliserat gärningar 

som riktas mot den svenska staten. Här kan man i doktrin bland annat finna som exempel brott 

mot Sveriges inre och yttre säkerhet, brott mot svenska statsanställda och ämbetsbrott av 

dessa.77  

 

Om gärningen begås mot en svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild 

inrättning eller mot en utlänning med hemvist i Sverige är svensk domstol också behörig, med 

s k svenskt enskilt intresse som anknytningsfaktum. Vissa brott har genom Sveriges tillträde till 

internationella konventioner ansetts vara universella, och därmed har svensk domstol 

jurisdiktion även över dessa. Hit hör bland annat kapning, sjö- och luftfartssabotage, 

penningförfalskning och terroristbrott. Sist inom universalitetsprincipen finns behörighet för 

svensk domstol att döma över alla brott för vilka det finns ett straffminimum på minst fyra års 

fängelse. 

 

Dessa regler bottnar i olika principer, framför allt legalitetsprincipen, non-

interventionsprincipen och principen om respekt för individen och dennes rättigheter. Med 

legalitetsprincipen avses att medborgaren ska kunna förutse vad en viss gärning kan föranleda 

för straffrättsliga konsekvenser, samt att en person inte får straffas för en gärning som ej var 

kriminaliserad vid tidpunkten då gärningen företogs. Non-interventionsprincipen är i grunden 

en folkrättslig princip som innebär att en stat inte ska lägga sig i andra staters inre 

angelägenheter. Varje stat ska som huvudregel bestämma vad som är tillåtet respektive otillåtet 

på respektive lands territorium. Avslutningsvis är det förenat med respekt för individen och 

dennes rättigheter att denne kan nyttja de friheter som ges på det territorium där vederbörande 

befinner sig.78  

 

5.3 Praxis vid bruk i annat land 

5.3.1 Bedömningar av trovärdigheten i den misstänktes uppgifter  

Frågan om den misstänktes utsagas trovärdighet har bedömts av hovrätt i flera fall. Genom 

domen i mål B 10359-13 bedömde Svea hovrätt två påståenden om att bruk hade skett i Holland. 

Den misstänkte var åtalad för bruk av Cannabis vid två tillfällen, det ena den 28 mars 2013 och 

det andra 9 maj 2013. Gällande händelsen den 28 mars hävdade den misstänkte att bruket skett 

i Amsterdam, där han menade att han tillbringade två dagar vid ett tillfälle två till tre veckor 

innan polisingripandet. Han berättade att han reste till Amsterdam tillsammans med en kompis, 

att de bodde på hotell och att resan företogs med tåg. Angående händelsen den 9 maj hävdade 

misstänkt att även här härrörde det positiva analysbeskedet från ett brukande i Amsterdam några 

dagar tidigare. Han hade vid detta tillfälle åkt dit ensam och bott på hotell. Vid inget av 

tillfällena nämnde han något om besöken i Amsterdam i polisförhör.  

 

                                                      
77 Asp, P., Internationell straffrätt, s 44 ff. 
78 Asp, P., Internationell straffrätt, s 55. 
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Hovrätten konstaterade att det är åklagarens uppgift att styrka att den misstänkte brukat 

narkotikan i Sverige. Med hänvisning till NJA 1980 s. 359 ansåg dock hovrätten att för att den 

misstänktes invändning skulle kunna godtas krävs att uppgifterna är så konkretiserade att de 

inte på grund av sin vaghet praktiskt taget undandrar sig kontroll. Hovrätten konstaterade att 

den misstänkte inte hade kunnat redogöra för några detaljer kring resorna, att han inte hade 

kunnat uppvisa någon resehandling och inte heller hade kunnat ange några närmare 

datumangivelser för när resorna ägt rum. Uppgifterna var därmed enligt hovrätten sådana att de 

inte kunde att kontrolleras, och mot bakgrund av det positiva analysbeskedet dömdes därför den 

misstänkte.79 

 

Även i Göta hovrätt har ett påstående om att bruket skett i Holland prövats.80 Den misstänkte 

hävdade i rätten att det positiva analysresultatet härrörde från ett bruk av Cannabis på ett cafe i 

Holland två dagar innan polisingripandet. Han åkte bil från Stockholm till Danmark, Tyskland 

och Holland tillsammans med några kompisar. Han kunde inte uppvisa båtbiljetter eftersom det 

inte var han som körde, och han kunde inte uppvisa några kvitton, foton eller någon annan 

bevisning som kunde påvisa ett besök i Holland, ens om han gavs möjlighet att återkomma i 

saken. Han kunde inte heller namnge vilket cafe han rökt narkotikan på och han nämnde inte 

besöket i Holland vare sig i polisförhör eller vid slutunderrättelse. Hovrätten konstaterade att 

det positiva analysresultatet visar på att han intagit narkotika, och att detta i sig talar för att han 

utfört intaget uppsåtligen. Hovrätten konstaterade att den misstänktes utsaga är så detaljfattig 

och vag att den kan lämnas utan avseende, och han dömdes därmed för brottet. 

 

5.3.2 Bedömningar utifrån analysresultatet 

Hovrätterna har i ett antal fall prövat frågan om den misstänktes påstående om bruk i utlandet 

är förenligt med det analysresultat som ligger för handen. 

 

I mål B 802-16 prövade Hovrätten för Övre Norrland ett påstående om att ett positivt 

analysresultat skulle härröra från ett bruk i Holland sju till åtta månader innan polisingripandet. 

Hovrätten dömde i detta fall den misstänkte med anledning av att det kan uteslutas att bruk 

utomlands skulle ge utslag i urinen så långt senare. Hovrätten delade Tingsrättens uppfattning 

om att även om RMVs informationsblad inte ger uttryckligt stöd för hur länge ett upprepat bruk 

av Cannabis kan ge utslag i urinen, eftersom informationsbladets graf vid upprepat missbruk 

slutar vid 20 dagar (se bilaga 1 s 1), så kan det ändå uteslutas att narkotikan skulle finnas kvar 

i kroppen sju till åtta månader senare. 81 

 

Ett annat utfall fick domen i mål B 5539-15, där Svea hovrätt bedömde ett ärende gällande 

narkotikabrott, bruk och innehav, och den misstänkte hävdat att bruket skett i Danmark. Den 

misstänkte hävdade i förhör att denne tillbringat fyra dagar i Danmark, och att syftet med resan 

till Danmark var specifikt att röka Cannabis. Rättsfrågan som prövades var om den misstänktes 

positiva analysbesked på 0,06 mg THC-syra / ml urin var förenligt med ett intag i Danmark två 

veckor före polisingripandet. Utifrån informationsbladet från RMV, där det uppges att THC 

kan detekteras i urin i flera veckor efter intaget, i kombination med den misstänktes påstående 

om att det inte var frågan om ett enstaka intag utan upprepade intag under flera dagar friade 

hovrätten den misstänkte. Värt att notera är att den misstänkte i samband med ingripandet i 

Sverige innehade Cannabis, något som han blev dömd för, men som inte påverkade hovrättens 

bedömning i frågan om bruk av Cannabis.82 

                                                      
79 Svea Hovrätts dom 2014-04-29 mål B 10359-13. 
80 Göta Hovrätts dom 2016-11-23 mål B 1897-16. 
81 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2017-03-15 mål B 802-16. 
82 Svea Hovrätts dom 2016-04-15 mål B 5539-15. 
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5.3.3 Behörighet 

För att avgöra om domstolen har behörighet i fall där villkorad behörighet gäller måste, som 

tidigare nämnts, domstolen pröva om den aktuella gärningen omfattas av dubbel straffbarhet. 

Ett exempel på svårigheten för domstolen att avgöra om gärningen omfattas av straffbarhet i ett 

annat land är bedömningar kring eget bruk av narkotika i Danmark, som inte har varit 

konsekvent över tid.  

 

I RH 2001:16 prövades frågan om bruk i annat land. Den misstänkte lämnade ett positivt 

urinprov men uppgav att han brukat Cannabis i Danmark. I tingsrätten blev den misstänkte friad 

eftersom åklagaren inte styrkt att gärningen skulle ha föranlett straffansvar i Danmark. I 

Hovrätten över Skåne och Blekinge blev dock utfallet ett annat. Hovrätten började med att 

konstatera att det är styrkt att den misstänkte brukat narkotika i Köpenhamn. Hovrätten 

redogjorde vidare för att enligt 1 § i den danska strafflagen ”Lov om euforiserende stoffer” är 

”besiddelse” av narkotiska preparat som Cannabis straffbelagt. Hovrätten menade att det danska 

begreppet ”besiddelse” inte har samma innebörd som ”innehav” i 1 § 6p NSL, utan är ett vidare 

begrepp som också enligt hovrätten kunde innefatta bruk av narkotika. Man tog som exempel 

att någon blev bjuden på en rökpipa Hasch, något som enligt hovrätten kan bestraffas som 

”besiddelse”.83 Enligt detta rättsfall, som under 9 år var vägledande för ett stort antal 

underrättsdomar, menade hovrätten att gärningen därmed var straffbelagd enligt dansk lag och 

den misstänkte dömdes därför för brottet. 

 

I RH 2010:38 prövas samma fråga, bruk av narkotika i form av Cannabis i Danmark. Här blev 

dock utfallet ett annat. Tingsrätten dömde den misstänkte med hänvisning till RH 2001:16, 

varpå domen överklagades. Hovrätten begärde in ett yttrande från Danmarks 

Justitieministerium om innehållet i dansk rätt. Av detta framgick att enbart bruk av narkotika 

inte är straffbelagt enligt danska lag. Eftersom det inte framkommit annat än att den misstänkte 

enbart brukat narkotika frikände hovrätten därför honom.84 Efter detta har frågan om bruk inte 

prövats i överrätt varför man får sluta sig till att bruk av narkotika inte är straffbelagt i Danmark 

och därmed inte omfattas av dubbel straffbarhet. 

 

En annan aspekt som kan vara relevant att avgöra i de fall där dubbel straffbarhet krävs, men 

det brott som primärt är aktuellt enligt svensk rätt inte är straffbart enligt det andra landets 

lagstiftning, är om det kan finnas andra brott än det som man primärt tänker på och som omfattas 

av båda ländernas lagstiftning. Ett exempel på detta är om ett bruk, som alltså inte är straffbart, 

föregåtts av ett innehav i Danmark. Denna fråga prövades av Hovrätten i Skåne och Blekinge i 

B 3287-13. Den misstänkte berättade att han köpt Cannabis i Christiania, varpå han gått ca 100 

meter till en uteservering, där han drack en öl och rökte ”jointen”. Han var på området ca 1 

timme. 

 

Hovrätten konstaterade att eftersom den misstänkte inte omedelbart konsumerat narkotikan 

utan burit den på sig under tiden han var i Christiania, och att han under denna tid haft den i sin 

besittning och haft rådighet över den. Hans hantering var inte sådan att man kan säga att han 

bara hanterade narkotikan på ett sådant sätt som begränsats till förutsättningar för att bruka den. 

Därmed ansåg hovrätten att detta motsvarar begreppet ”besiddelse”, och den misstänkte dömdes 

för innehav av narkotika.85 Samma utfall fick målet B 4387-14 i Hovrätten för Västra Sverige. 

                                                      
83 RH 2001:16 
84 RH 2010:38 
85 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom B 3287-13. 
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Hovrätten konstaterade också här att den misstänkte inte omedelbart konsumerade narkotikan 

utan väntade tills de hittade ett ställe där han kunde vara i fred. Under den tid detta skedde hade 

den misstänkte faktisk rådighet över narkotikan, och hanteringen var inte begränsad till sådan 

hantering som är nödvändig för att kunna bruka den. Kravet på dubbel straffbarhet var därmed 

uppfylld och den misstänkte dömdes därför för innehav av narkotika i Danmark.86  

 
  

                                                      
86 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-12-03 mål B 4387-14 
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6. Analys 
Uppsatsens syfte har varit att utifrån ett polisiärt perspektiv undersöka om det för ringa 

narkotikabrott i form av bruk och innehav går att sammanfatta vilken bevisning som krävs i 

vissa särskilda situationer, närmare bestämt i förhållande till skälig misstanke om bruk och 

innehav, samt ställt utom rimligt tvivel vid bristande uppsåt och påståenden om bruk i annat 

land. Resultatet av undersökningen visar att även om det finns mindre avsteg i 

Justitieombudsmannens och domstolarnas bedömning så får ändå JOs och domstolarnas 

domskäl anses vara konsekventa och användbara utifrån ett polisiärt perspektiv. Det måste dock 

särskilt påtalas att domstolarnas bedömning av bevisningen i förhållande till beviskravet ”ställt 

utom rimligt tvivel” bygger på eliminering av rimliga tvivel och fri bevisvärdering, vilket gör 

att domen bygger på förutsättningarna i det enskilda fallet, men att resultatet ändå kan ge 

vägledning för hur bevisningens styrka bedömts på ett generellt plan. 

 

De slutsatser som dragits redovisas nedan under respektive frågeställning. Vidare har arbetet 

mynnat ut i ett antal för polisutredningen viktiga frågeställningar rörande de olika situationerna, 

vilka redovisas i bilaga 2. 

 

6.1 Skäligen misstänkt i förhållande till eget bruk och innehav av narkotika 

I Tvångsmedelskommitténs delbetänkande ”Hemlig avlyssning mm” har man exemplifierat 

skälig misstanke för narkotikabrott med att en person uppehåller sig på en plats där 

narkotikaförsäljning brukar äga rum och att denne kontaktas av kända narkomaner. Denna 

uppfattning har kritiserats i doktrin för att vara för långtgående, och ligger inte heller i linje med 

den praxis som JO ger uttryck för i ett stort antal fall. Det kan också noteras att delbetänkandet 

inte utgjort förarbete till relevant lagstiftning i NSL och att formuleringarna inte heller finns 

med i den proposition (1988/89:124) som följde på betänkandet. 

 

Utifrån de analyserade uttalandena från JO och undersökning av doktrin kan man istället sluta 

sig till att det krävs konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar 

för att personen i fråga har begått ett narkotikabrott för att tillräcklig bevisning ska anses 

föreligga. Det räcker alltså inte, som Tvångsmedelskommittén ger uttryck för, att man befinner 

sig på en viss plats eller umgås med en viss grupp av människor.  

 

En konkret omständighet som kan medföra skälig misstanke är att personen uppvisar symtom 

som normalt företes efter intag av narkotika, och som är sådana i sin karaktär att de inte kan 

förväxlas med ett allmäntillstånd. Iakttagelser av dylika symtom från en polisman som arbetar 

med narkotika har ansetts vara tillräckliga för att skälig misstanke om bruk av narkotika ska 

uppnås.  

 

Kraven som har ställts på bevisning för att uppnå skälig misstanke för innehav av narkotika är 

iakttagelser från en polisman av att personen har uppträtt påverkat, att personen är känd för 

narkotikarelaterad brottslighet eller att han uppehåller sig tillsammans med personer som är 

känd för sådan brottslighet tillsammans med att denne gjort rörelser som kan tyda på att han har 

narkotika i sin besittning. Dessa rörelser kan vara rörelser mot utrymmen i klädesplagg som 

den misstänkte har på sig där man kan misstänka att narkotika kan förvaras eller om personen 

sitter i en bil, rörelser mot sidofickor eller liknande där man kan förvara narkotika. 

 

Om en person tas på bar gärning, exempelvis när personen injicerar narkotika, om personen 

erkänner brottet, eller om ett vittne pekar ut personen för ett brott är också detta tillräcklig 

bevisning för att skälig misstanke ska uppstå. I det sistnämnda fallet är det av särskild vikt att 
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en bedömning görs om utpekandet sker på goda grunder eller om det snarare rör sig om 

antaganden. 

 

Utifrån JOs uttalanden är det också viktigt att notera att skälig misstanke om bruk av narkotika 

inte innebär att personen också skäligen kan misstänkas för innehav. Bevisprövningen gentemot 

en skälig misstanke om innehav måste göras separat enligt ovan. 

 

6.2 Ställt utom rimligt tvivel vid invändning om bristande uppsåt  

En grundläggande förutsättning för en fällande dom är att de objektiva rekvisiten för brottet kan 

bevisas. Den fråga som uppsatsen avhandlat i denna del handlar dock om den subjektiva sidan 

av brottet och vilken bevisning som krävs för att motbevisa ett påstående om bristande uppsåt.  

 

Utifrån de analyserade rättsfallen kan två olika typer av fall identifieras, med olika möjligheter 

att motbevisa invändningar om bristande uppsåt.  

 

Den ena typen av fall är de där den misstänkte medger att han befunnit sig på en plats där 

narkotika intagits, men att han inte själv har tillfört narkotikan till kroppen utan exempelvis 

befunnit sig i ett rum där andra personer rökt Cannabis. I dessa fall är analysresultatet och de 

slutsatser som man kan dra av Rättsmedicinalverkets experiment centrala. För att kunna utreda 

och motbevisa den misstänktes påståenden om ett icke uppsåtligt passivt intag måste 

omständigheterna som omgärdat den passiva rökningen klarläggas genom förhör med den 

misstänkte. För att en bedömning ska kunna göras av trovärdigheten i den misstänktes uppgifter 

så måste frågor ställas som gör att omständigheterna kring intaget kan jämföras med det 

experiment som RMV genomfört. Detta innebär att frågor om hur länge sedan intaget skedde, 

rummets storlek och ventilation, samt hur många personer som rökte narkotikaklassade preparat 

i lokalen och hur länge den misstänkte befann sig där är centrala. 

 

Efter detta måste en trovärdighetsbedömning göras i förhållande till de experiment som 

redovisas i RMVs informationsblad. Den misstänktes uppgifter om omständigheterna för det 

icke uppsåtliga intaget av narkotikan tillsammans med resultaten av RMVs experiment kan vara 

tillräckligt för fällande dom, om resultatet av en sådan jämförelse visar att den misstänktes 

uppgifter inte är trovärdiga. 

 

Den andra delen aktualiseras i de fall då den misstänkte hävdar att han helt omedvetet har fått i 

sig eller innehavt narkotika. Det faktum att analysen av den misstänktes urin eller den anträffade 

narkotikan visar positivt för narkotika talar för att det förelegat ett uppsåtligt intag eller innehav, 

men är inte ensamt tillräckligt för en fällande dom om den misstänkte invänder bristande uppsåt. 

I denna del är det därför av särskild vikt att utförligt utreda den invändning som den misstänkte 

ger uttryck för. Åklagaren har bevisbördan och utredningsbördan i brottmål, och av detta följer 

att alla de utredningsåtgärder som är möjliga och nödvändiga för att bevisa brottet ska vidtas. 

Detta innebär att normalt ska den misstänktes uppgifter läggas till grund för domen och i det 

fall de inte kan vederläggas ska han frikännas.  

 

I praxis har dock en viss konkretiseringsbörda lagts på den misstänkte i narkotikaärenden. 

Denna kan aktualiseras om invändningen är så vag att den inte går att kontrollera. En oförmåga 

hos den misstänkte att konkretisera hur den icke uppsåtliga befattningen med narkotikan gått 

till, och att det därmed inte är möjligt för åklagaren att presentera en utredning kring 

omständigheterna eller för rätten att ta ställning till trovärdigheten i dem, kan vara tillräckligt 

för att domstolen ska bedöma att åklagaren genom övrig bevisning, så som positiva 



28 
 

analysbesked och iakttagelser från polispersonal om den misstänktes uppträdande, har uppfyllt 

sin bevisbörda.  

 

6.3 Ställt utom rimligt tvivel vid invändning om bruk i annat land 

Vid påstående om bruk av narkotika i annat land måste först en bedömning göras om 

invändningen innebär att gärningen, utifrån den misstänktes påstående, inte omfattas av svensk 

domstolsjurisdiktion. I det fall den misstänkte exempelvis påstår att han brukat narkotikan i 

utlandet, men att han gjort det inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet eller på ett svenskt 

fartyg, så omfattas detta av ovillkorad behörighet och ärendet kan då bedömas utifrån samma 

bevisprinciper som gäller vid brott i Sverige.  

 

I de fall den misstänktes påstående innebär att gärningen omfattas av villkorad behörighet är 

tre bevisfrågor centrala.  

 

Den första bevisfrågan är om det kan utredas huruvida påståendet om bruk i utlandet kan 

vederläggas med hjälp av analysresultatet. I dessa fall är den misstänktes uppgifter om vid 

vilken tidpunkt det aktuella intaget skett viktig. Dessa uppgifter måste sedan jämföras med den 

tabell som finns på sidan 1 i RMVs informationsblad, med beaktande av den misstänktes 

uppgifter om hur länge sedan intaget skedde och om det var enstaka eller upprepade intag av 

narkotika. Om resultatet av en sådan jämförelse visar att den misstänktes uppgifter är 

osannolika kan detta vara tillräckligt för att domstolen ska bortse från invändningen, och med 

stöd av den övriga bevisningen, som positiva analysresultat och polismannens iakttagelser, 

meddela en fällande dom. 

 

Om den misstänktes uppgifter om ett bruk i utlandet inte kan vederläggas, och bruk av narkotika 

inte omfattas av dubbel straffbarhet, bör en undersökning vidtas om det finns något annat brott 

som omfattas av dubbel straffbarhet och som kan omfattas av gärningen. Exempelvis kan bruk 

av narkotika vara straffritt, men innehav av narkotika omfattas av dubbel straffbarhet. I ett 

sådant fall kan den misstänktes utsaga där han medger sådana omständigheter som är straffbara, 

i kombination med övrig bevisning, vara tillräckligt för en fällande dom. 

 

Om inget av de föregående situationerna föreligger uppstår samma situation som redogjorts för 

i föregående kapitel. Utredningen måste som huvudregel klargöra om påståendet att bruket har 

skett i utlandet kan motbevisas eller i vart fall att den tilltalades version är så osannolik att den 

kan lämnas utan avseende.  

 

En oförmåga hos den misstänkte att konkretisera under vilka omständigheter han brukat 

narkotika i ett annat land, och att det därmed inte är möjligt för åklagaren att presentera en 

utredning kring omständigheterna eller för rätten att ta ställning till trovärdigheten i dem, kan 

dock vara tillräckligt för att domstolen ska bedöma att åklagaren genom övrig bevisning 

uppfyllt sin bevisbörda. Uppgifter som domstolarna härvid har lagt särskild vikt vid är frånvaro 

av detaljer kring resorna i den misstänktes berättelse, samt frånvaro av resehandlingar, 

datumangivelser för när resorna ägt rum och fotografier. Om den misstänktes invändning är så 

vag att den inte går att kontrollera kan domstolen bortse från invändningen och med stöd av 

övrig bevisning meddela en fällande dom. 
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6.4 Generellt om bevisningen 

I flera av de analyserade rättsfallen kunde brister tydligt utläsas ur domskälen med anslag på 

bristande robusthet i utredningen. Detta kan exempelvis vara att inte alla personer som hade 

kunnat lämna uppgifter av betydelse i utredningen hörts, eller att fotografier och annan 

dokumentation av omständigheter som man kan utläsa har förelegat, och varit möjliga att på 

olika sätt säkra på platsen, inte har säkrats eller inte har presenterats för rätten. 

 

Kravet om robusthet handlar om det underlag som bedömningen gjorts på. JO har i flera fall 

kritiserat polisen för att man fattat sina beslut trots att ytterligare utredningsåtgärder kunde ha 

vidtagits innan beslutet fattades eller att det bygger på dåligt underlag. I det fall utredningen 

brister i robusthet när den presenteras för domstolen ska domstolen fria den misstänkte, 

eftersom åklagaren då inte uppfyllt sin utredningsbörda. 

 

Det således av stor vikt att alla möjliga utredningsåtgärder vidtas under förundersökningen, så 

att den vidtagna utredningen inte bara leder till sådan bevisstyrka som teoretiskt krävs för att 

uppnå en fällande dom, utan också för att den inte ska kunna kritiseras för bristande robusthet.  

 

  



30 
 

7. Förslag till vidare forskning 
Rättskedjan består av oberoende myndigheter med olika syften. Polismyndigheten är framför 

allt en utredande myndighet, som dels bedriver egen förundersökning men till stor del 

verkställer egna eller av åklagare beslutade utredningsåtgärder. Åklagarmyndigheten bedriver 

förundersökning, men åklagaren är också part i rättegången. Domstolen ska utifrån den 

utredning som presenteras döma i målet, en roll som förutsätter opartiskhet. Denna uppdelning 

är en viktig del i rättssäkerheten, men kan också innebära svårigheter ur kvalitetssynpunkt. 

 

Till skillnad från åklagaren, som är part i målet, tar inte den polisiära förundersökningsledaren 

del av utredningen som sker i domstolen, och får inte heller idag per automatik del av dom och 

domskäl. En ändring av detta så till vida att Polismyndigheten kommer att få ta del av domar 

genom en beslutad sammankoppling av de olika myndigheternas datasystem genom RIF, 

Rättsväsendets informationsförsörjning, kommer eventuellt påverka detta positivt. Oaktat detta 

kommer inte heller i framtiden finnas någon statistik där det tydligt framgår med vilka grunder 

den utredning som presenterats inte ansetts tillräcklig för fällande dom. 

 

Mot bakgrund av detta kan det vara av intresse att genomföra en kvantitativ studie, exempelvis 

gällande narkotikabrott, för att klarlägga i vilken omfattning olika brister i utredningen får 

genomslag i domen. Det kan också vara av intresse att genomföra en kvalitativ studie efter att 

RIF fått fullt genomslag, för att undersöka i vilken omfattning tillgång till domar och därmed 

återkoppling på utredningar påverkar kvaliteten på dessa. 
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Bilaga 1 

 
  



 

 
  



 

Bilaga 2 

Utifrån de rättsfall som analyserats har följande frågeställningar gällande icke uppsåtligt intag 

eller innehav identifierats, som kan vara av vikt för utredningen:  

• Kan den misstänkte konkretisera hur det icke uppsåtliga brottet gått till enligt honom, på 

ett tydligt och utförligt sätt, så att uppgifterna kan kontrolleras?  

• Vem skulle kunna ha drogat/placerat droger på honom och varför? Finns det någon i 

bekantskapskretsen som brukar narkotika?  

• Hur uppger misstänkt att han reagerade på intaget? Åkte han till sjukhus? Finns någon 

som kan vittna om reaktionen?  

• Hur uppger misstänkt att han reagerade när han upptäckte den misstänkta narkotikan? 

• Vilken erfarenhet har misstänkt av narkotika sedan tidigare? 

• Finns det några vittnen som kan höras eller andra åtgärder som kan ge ett bättre 

underlag? 

 

I det fall den misstänkte uppger detaljer som kan kontrolleras så måste dessa vederläggas 

för att åklagarens bevisbörda ska vara uppfylld. Om den misstänktes utsaga är så vag att 

den inte går att kontrollera måste detta tydligt framgå, eftersom det är en förutsättning för 

att åklagaren trots att misstänkts påståenden inte vederlagts ändå kan uppnå beviskravet 

bortom rimligt tvivel. 

Utifrån de rättsfall som analyserats har följande frågeställningar gällande bruk i utlandet 

identifierats, som kan vara av vikt för utredningen:  

• Av vilken anledning befann sig den misstänkte i utlandet? 

I det fall den misstänkte befann sig i utlandet på grund av vissa speciella anledningar  

som definieras i kapitel 5 kan svensk domstol döma med ovillkorad behörighet. 

• Omfattas brottet av dubbel straffbarhet? Om inte, finns annan gärning som omfattas? 

• När, var och i vilken omfattning brukade misstänkt narkotika i utlandet? 

Den misstänktes invändning kan härefter prövas gentemot uppgifterna i RMVs 

informationsblad avseende vilka nivåer som kvarstannar i kroppen vid given tidpunkt 

• Kan den misstänkte konkretisera detaljer kring resan där bruket ska ha skett, på ett  

tydligt och utförligt sätt, så att uppgifterna kan kontrolleras?  

• Kan den misstänkte uppvisa resehandlingar, uppge datum för när resorna ägt rum eller 

uppvisa fotografier från resan?  

 

I det fall den misstänkte uppger detaljer som kan kontrolleras så måste dessa vederläggas 

för att åklagarens bevisbörda ska vara uppfylld. Om den misstänktes utsaga är så vag att 

den inte går att kontrollera måste detta tydligt framgå, eftersom det är en förutsättning för 

att åklagaren trots att misstänkts påståenden inte vederlagts ändå kan uppnå beviskravet 

bortom rimligt tvivel. 

Utifrån de rättsfall som analyserats och RMVs informationsblad har följande frågeställningar 

gällande passiv rökning identifierats, som kan vara av vikt för utredningen:  

• Hur länge befann sig den misstänkte på platsen? 

• Var det ett slutet rum eller en öppen plats? Hur stort? Hur var ventilationen i rummet? 

• Hur många personer rökte Cannabis och hur länge? 

• När var det i förhållande till provtagningstillfället? 

• Har detta skett vid upprepade tillfällen eller ett enstaka tillfälle? 

 

Svaren på dessa frågeställningar måste sedan jämföras med informationen från RMV. 


