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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur villfarelse vid narkotikabrottslighet hanteras; 

närmare bestämt att utreda när villfarelse vid narkotikabrott respektive narkotikasmuggling 

blir relevant för uppsåtsbedömningen och när straffrättsvillfarelse aktualiseras. Ambitionen är 

att klarlägga rättsläget genom att utifrån den rättsdogmatiska metoden systematiskt gå igenom 

och analysera relevanta rättskällor i form av lagtext, praxis, förarbeten samt juridisk doktrin.  

För att uppnå uppsatsens syfte beskrivs i uppsatsens första del allmänt när villfarelse är 

relevant för uppsåtsbedömningen respektive när straffrättvillfarelse aktualiseras. Därefter, i 

uppsatsens andra del, utreds hur dessa begrepp hanteras vid narkotikabrottslighet. I denna del 

beskrivs och analyseras ett antal centrala och illustrativa rättsfall mer utförligt.  

Utredningen i uppsatsen visar att den centrala fråga som domstolarna möter i mål som rör 

narkotikabrottslighet är om gärningsmannen hade uppsåt till att hantera narkotika, och 

huruvida en invändning om villfarelse i det sammanhanget är att bedöma som relevant för 

uppsåtsbedömningen eller som straffrättsvillfarelse. För att uppsåt ska föreligga krävs, enligt 

gällande rätt, att gärningsmannen åtminstone har insett risken för att han eller hon hanterar 

narkotika. Villfarelse som rör huruvida någon har hanterat narkotika är således en villfarelse 

som är relevant för uppsåtsbedömningen. Däremot är villfarelse hos gärningsmannen rörande 

ett visst ämnes formella klassificering som narkotika inte relevant för uppsåtsbedömningen, 

utan bedöms som straffrättsvillfarelse.  

Genomgången av ett antal relevanta rättsfall visar emellertid att denna gränsdragning blir 

mer komplicerad i praktiken, och domstolarnas avgöranden utmärks i detta avseende inte av 

någon tydlig konsekvens i vare sig tillvägagångssätt eller slutsatser. Uppenbarligen råder en 

viss oklarhet angående när villfarelse bedöms inom ramen för uppsåtsbedömningen respektive 

som straffrättsvillfarelse. Det finns här ett behov av mer vägledning för domstolarna, i syfte 

att skapa större enhetlighet och tydlighet i rättstillämpningen, inte minst av rättssäkerhetsskäl. 

I det sammanhanget finns även anledning att ifrågasätta den stora restriktivitet som svenska 

domstolar generellt visar när det gäller att godta invändningar om villfarelse från tilltalade i 

narkotikabrottmål.  
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1. Inledning 

 

Inom straffrätten gäller som huvudregel att det är utan betydelse om den tilltalade i ett 

brottmål inte kände till att den handling som han företog var kriminaliserad.
1
 Flera skäl kan 

anges för denna hållning, men främst torde det röra sig om ett effektivitetsresonemang; det 

blir helt enkelt i många fall ogörligt att utkräva straffansvar om det samtidigt krävs att 

gärningsmannen ska haft kännedom om innehållet i den aktuella straffbestämmelsen.
2
   

För att någon ska kunna hållas ansvarig för en gärning som utgör ett brott krävs alltså inte 

att personen vet att det han har gjort är brottsligt. Förenklat uttryckt räcker det att han vet vad 

han har gjort.
3
 

Även om detta är utgångspunkten i svensk straffrätt, finns det emellertid vissa undantag 

från denna princip. Ett sådant undantag utgörs av villfarelse, eller enligt vanligt språkbruk: 

misstag. I svensk straffrätt skiljer man mellan två olika typer av villfarelse; dels sådan 

villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen, dels straffrättsvillfarelse.
4 

Den första typen av villfarelse aktualiseras när gärningsmannen har begått ett misstag som 

medför att han inte har uppsåt till den otillåtna gärning som han utfört, eftersom misstaget rör 

ett brottsrekvisit som måste vara ”täckt” med uppsåt.
5
 Förenklat uttryckt kan man i dessa 

situationer säga att gärningsmannen inte (ens) vet vad han gör och därmed går fri från 

straffansvar på grund av bristande uppsåt.
 6

 

I brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] 24:9 återfinns den andra typen av villfarelse; 

straffrättsvillfarelse. Bestämmelsen innebär att en person kan undgå straffansvar för en 

gärning när han har missuppfattat existensen eller omfattningen av ett straffbud. Ansvarsfrihet 

enligt denna grund förutsätter dock att villfarelsen varit uppenbart ursäktlig. 

 Att avgöra när villfarelse är relevant för uppsåtsbedömningen och när det är fråga om 

straffrättsvillfarelse kan emellertid ibland bli komplicerat. Det beror på att villfarelse om vad 

man gjort och villfarelse om vad som är tillåtet inte alltid kan särskiljas. Ibland överlappar de 

varandra på så sätt att insikt hos gärningsmannen om vad han har gjort även förutsätter att han 

                                                           
1
 Strömberg 1992b, s.7. Principen uttrycks ibland som ignorantia juris neminem excusat, se till exempel Hall 

1960, s. 397. 

2
 Jfr Jareborg 2001, s. 363; Card 2010, s. 111. 

3
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 300. 

4
 Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 298 ff., 303, 373, 395 f. 

5
 Jareborg 1994, s. 232. 

6
 Jareborg 1994, s. 195 f., 240. 
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har förstått innehållet i en bestämmelse, exempelvis ett straffbud.
7
 Ett område där detta 

problem blir tydligt är narkotikastrafflagstiftningen.
 

Narkotika är ett juridiskt-tekniskt 

begrepp, och det kan i mål gällande narkotikabrott ibland uppstå frågor rörande om 

gärningsmannen har förstått att han hanterat narkotika i straffrättslig mening, liksom att 

avgöra om gärningsmannens missförstånd eller okunskap kring detta i sådana fall är relevant 

för uppsåtsbedömningen eller som straffrättsvillfarelse.
8 

 

Problemet gällande vilken form av villfarelse som föreligger i ett visst fall är inte enbart 

teoretiskt. Bestämmelsen om straffrättsvillfarelse är tänkt att tillämpas endast i undantagsfall,
9 

vilket medför att ansvarsfrihet på denna grund torde aktualiseras mera sällan än ansvarsfrihet 

på grund av villfarelse som utesluter uppsåt.
 
Det är i sammanhanget även värt att notera att 

narkotikabrott utgör en form av brottslighet som bestraffas relativt strängt.
10 

Mot bakgrund av detta är det således av intresse att närmare undersöka hur 

villfarelseproblematiken hanteras vid narkotikabrott; när är vid sådan brottslighet en 

villfarelse relevant för uppsåtsbedömningen, och när blir det fråga om straffrättsvillfarelse? 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur villfarelse vid narkotikabrott hanteras. 

Närmare bestämt är syftet att utreda när villfarelse vid narkotikabrott blir relevant för 

uppsåtsbedömningen och när straffrättsvillfarelse aktualiseras. Därmed blir även ett delsyfte 

med uppsatsen att i allmänhet redogöra för rättsläget vad gäller villfarelse vid 

uppsåtsbedömningen respektive straffrättsvillfarelse.   

Syftet är också att beskriva och diskutera rättstillämpningen när det gäller villfarelse vid 

narkotikabrott. Ambitionen är att klarlägga hur domstolarna hanterar problemet att avgöra när 

villfarelse blir relevant för uppsåtsbedömningen och när det i stället rör sig om 

straffrättsvillfarelse. I denna del blir även ett delsyfte att beskriva komplexiteten vid denna typ 

av avgöranden.     

                                                           
7
 Se Thornstedt 1976, s. 555 f.; Jareborg 2002, s. 47, 55; SOU 1988:7, s. 181; prop. 1993/94:130, s. 55. Se även 

Asp 2002, s. 143, 247; Asp 1998, s. 212 f. Se för exempel i praxis Svea hovrätt, dom av den 12 april 2013 i mål 

nr B 5494-11; Hovrätten för Övre Norrland, dom av den 7 mars 2013 i mål nr B 318-12. 

8
 Se Andersson m.fl. 2012, s. 121 ff. med hänvisning till RH 1997:50; Zila 2012, s. 2868, not 1144; Åberg 2012, 

not 42; Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 390; Jareborg 1994, s. 250. Se även NJA 1995 s. 219; NJA 1999 s. 485 

och jfr till exempel NJA 2007 s. 219. 

9
 Se prop. 1993/94:130, s. 56 f. 

10
 Andersson m.fl. 2012, s. 172 ff. Situationen är liknande i övriga skandinaviska länder, se för en kritisk översikt 

Träskman 2005, passim. Se dock till exempel NJA 2011 s. 357 rörande HD:s nya praxis kring narkotikabrott. 
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1.2 Avgränsningar 

 

Den här uppsatsen tar endast upp villfarelse vid narkotikabrott ur ett straffrättsligt perspektiv. 

Bevisning och andra straffprocessrättsliga frågor behandlas således inte. 

Vidare kommer inte alla former av narkotikarelaterad brottslighet att kunna hanteras inom 

ramen för undersökningen. Uppsatsen behandlar narkotikabrott, och därmed avses gärningar 

straffbelagda enligt narkotikastrafflagen (1968:64) [cit. NSL] 1, 2, 3 §§ samt 4 § 1 st. 

Dessutom behandlas narkotikasmuggling, varmed avses gärningar straffbelagda enligt lag 

(2000:1225) om straff för smuggling [cit. SSL] ] 3 och 6 §§. Att även narkotikasmuggling tas 

upp kan motiveras med att NSL och SSL är tydligt kopplade till varandra, genom att NSL 1 § 

hänvisar direkt till SSL och straffskalan för brott enligt SSL 6 § är helt anpassad till 

straffskalan i NSL.
11

 Narkotikasmuggling utgör dessutom en central form av 

narkotikabrottslighet,
12  

och betraktas som ett allvarligt hinder i kampen mot 

narkotikamissbruk.
13

 Som en sammanfattande benämning på de här angivna brotten används 

nedan ”narkotikabrottslighet”.   

I uppsatsen utelämnas således brott involverande narkotikaprekursorer samt andra brott 

besläktade med narkotikabrott men reglerade i andra lagar, som exempelvis lagen (1992:860) 

om kontroll av narkotika och lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. 

En ytterligare avgränsning i uppsatsen är att endast uppsåtliga brott tas upp, eftersom 

uppsatsens fokus är att behandla frågan när villfarelse blir relevant för uppsåtsbedömningen. 

Även bedömningar av oaktsamhet aktualiseras dock vid frågor om straffrättsvillfarelse och 

behandlas därmed i viss utsträckning.
14

 Osjälvständiga brottsformer kommer emellertid, då de 

aktualiserar flera omfattande frågeställningar som ligger utanför uppsatens ramar, inte att 

behandlas närmare. 

Slutligen ligger fokus i denna uppsats helt på straffrättsvillfarelse som grund för 

ansvarsfrihet. Andra följder av straffrättsvillfarelse, till exempel påföljdseftergift, beaktas 

inte.
15 

 

 

                                                           
11

 Andersson m.fl. 2012, s. 104. 

12
 Se Brå, Kriminalstatistik 2010, s. 213 (tabell 4.14); Andersson m.fl. 2012, s. 175. 

13
 Prop. 1968:7, s. 109. 

14
 Se Asp 1998, s. 213. 

15
 Se om påföljdseftergift på grund av straffrättsvillfarelse NJA 1973 s. 347. Se angående andra följder på samma 

grund Strömberg 1992b s. 39; Thornstedt 1976, s. 573; prop. 1984/85:3, s. 28 f., 41 f., 53. 
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1.3 Problemformulering 

 

Huvudfrågan för denna uppsats är: När är villfarelse vid narkotikabrott relevant för 

uppsåtsbedömningen, och när bedöms den som en straffrättsvillfarelse? 

För att utreda detta måste framför allt följande frågor besvaras: Vad innebär villfarelse som 

är relevant för uppsåtsbedömningen? Vad innebär straffrättsvillfarelse? På vilket sätt 

aktualiseras de två typerna av villfarelsebegrepp vid narkotikabrottslighet? 

 

1.4 Metod och material 

 

Ambitionen är att klarlägga rättsläget på det för syftet med uppsatsen aktuella området, 

genom att systematiskt gå igenom och analysera relevanta rättskällor. Materialet som används 

är lagtext och andra relevanta författningar, praxis främst i form av avgöranden från Högsta 

domstolen [cit. HD], förarbeten samt juridisk doktrin, i enlighet med traditionell 

rättskällelära.
16 

Vad gäller praxis tas i vissa fall även hovrättsdomar upp. Prejudikatvärdet av dessa är 

visserligen oklart, men hovrättsavgöranden kan till exempel vara av betydelse när HD inte har 

avkunnat en vägledande dom på området. Prejudikatvärdet av ett domstolsavgörande är 

dessutom alltid beroende av tyngden i de skäl som ges för domslutet.
17 

Domar från hovrätten, 

även opublicerade, tas i vissa fall även upp när det är motiverat för att illustrera speciella 

problem och belysa särskilda spörsmål. Ett fåtal opublicerade tingsrättsdomar tas också upp 

av samma skäl.
18

 

Inriktningen på uppsatsen är således utpräglat rättsdogmatisk; det vill säga uppsatsen har 

som sitt primära syfte att försöka klarlägga vad som är gällande rätt på det aktuella 

rättsområdet genom att systematiskt undersöka och bearbeta relevanta rättskällor.
19

 Av detta 

följer att undersökningen huvudsakligen är deskriptiv i sin ansats, men beskrivningarna görs 

med en analytisk och källkritisk ansats och kompletteras med kommentarer och diskussion. 

 

 

                                                           
16

 Se Frändberg 2011, s. 14 ff.   

17
 Lehrberg 2006, s. 145 ff. Se även Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 25. Vilken vikt som tilldelas uttalanden i 

förarbeten beror också på uttalandenas kvalitet, se Bratt & Tiberg 1989b, s. 421 f.    

18
 Rörande värdet av opublicerade domar, se Lehrberg 2006, s. 154 f. 

19
 Wahlgren 2011, s. 7. 
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1.5 Terminologi 

 

Villfarelse är det mest centrala begreppet för uppsatsen, och därför är det viktigt att redan här 

klargöra hur detta begrepp kommer att användas. I denna uppsats skiljs mellan två olika 

former av villfarelse: För det första villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen; för 

det andra straffrättsvillfarelse som regleras i BrB 24:9.
20

 

Tidigare användes i doktrinen en tredelning av villfarelsebegreppet, där man skiljde mellan 

faktisk villfarelse, oegentlig rättsvillfarelse respektive egentlig rättsvillfarelse. Faktisk 

villfarelse utgör enligt denna teori villfarelse rörande alla tänkbara relevanta omständigheter, 

medan rättsvillfarelse utgör villfarelse om rättsreglers existens eller innehåll. Faktisk 

villfarelse kan exemplifieras med att en person tar med sig fel väska från ett tåg. Oegentlig 

rättsvillfarelse föreligger om samma person visserligen tar rätt väska men i den felaktiga tron 

att väskan är hans. En egentlig rättsvillfarelse, slutligen, skulle i detta fall vara om personen 

medvetet tog någon annans väska i tron att stöld inte är förbjudet enligt svensk lag. I 

uppsåtsbedömningen skiljer sig oegentlig rättsvillfarelse från egentlig genom att den 

behandlas lika som faktisk villfarelse; det vill säga båda utesluter uppsåt. Egentlig 

rättsvillfarelse däremot, saknar betydelse för uppsåtsbedömningen.
21

 

Kritik har riktats mot denna tredelning av villfarelsebegreppet.
22

 Kärnan i kritiken är att det 

relevanta vid en uppsåtsbedömning är vilken insikt som krävs hos gärningsmannen för att det 

ska föreligga uppsåt till ett brott, inte vilken typ av förhållanden som hans eventuella 

villfarelse rör. Vidare är rättsliga fakta lika verkliga som andra typer av fakta; som Jareborg 

uttrycker det är det ”lika mycket ett faktum att någon är statsminister som att han är 

slätrakad.”
23 Av detta följer att det är mer relevant att i stället endast skilja mellan villfarelse 

som är relevant för uppsåtsbedömningen och straffrättsvillfarelse.
24

 Därför används i den här 

uppsatsen denna mer träffsäkra tudelning av villfarelsebegreppet. 

 

 

                                                           
20

 Se Asp. Ulväng & Jareborg 2010, s. 395 f. 

21
 Thornstedt 1956, s. 31 f., 162 ff.; Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 395; Strömberg 1992b, s. 29, 31. 

22
 Se till exempel Strahl 1962, s. 213 f.; Jareborg 1994, s. 254. Tredelningen används dock fortfarande ibland, se 

till exempel Dahlström m.fl. 2008, s 23 f. 

23
 Se Jareborg 2001, s. 355. Se dock Strömberg 1992b, s. 31, som anser att det finns en ”väsensskillnad” mellan 

misstag rörande ”den rättsliga kvaliteten hos ett individuellt faktum” och misstag rörande innehållet i en 

rättsregel. 

24
 Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 395. 
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1.6 Brottsbegreppet 

 

För en uppsats i straffrätt är det av stor vikt att det tydligt definieras vad som utgör ett brott. I 

det här arbetet kommer det brottsbegrepp
 
som förespråkas i Kriminalrättens grunder att 

användas, eftersom det utgör ett lämpligt analysverktyg utifrån syftet med denna uppsats. 

Utgångspunkten för uppsatsen är den skuldteori som Jareborg företräder och som även 

Kriminalrättens grunder utgår från. Teorin bygger på att det för personligt straffansvar krävs 

att en gärningsman kan beläggas med skuld. För att skuld ska föreligga krävs vidare att 

gärningsmannen vid gärningstillfället har haft en viss grad av insikt om vad han har gjort.
25 

Startpunkten för definitionen av ett brott i Kriminalrättens grunder är BrB 1:1. Paragrafen 

lyder: 

 

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. 

 

För att en gärning ska utgöra ett brott krävs dock att definitionen i BrB 1:1 kompletteras med 

fler förutsättningar som också måste vara uppfyllda. I Kriminalrättens grunder delas utifrån 

detta brottsbegreppet vidare in i två grupper av rekvisit; dels rekvisit för en otillåten gärning, 

dels rekvisit för personligt ansvar.
26

 

För att en otillåten gärning ska föreligga krävs två saker. För det första att gärningen är 

brottsbeskrivningsenlig, det vill säga att den handling som den tilltalade har utfört motsvarar 

rekvisiten i ett visst straffbud. För det andra att det inte föreligger någon rättfärdigande 

omständighet som gör gärningen tillåten, exempelvis en nödvärnssituation.
27 

För att personligt ansvar ska föreligga krävs för det första att det allmänna skuldkravet är 

uppfyllt, det vill säga att gärningsmannen kan lastas för sin handling antingen genom uppsåt 

eller genom oaktsamhet. Förenklat uttryckt innebär uppsåt att man vet vad man gör, medan 

det för oaktsamhet räcker att man borde veta vad man gör.  

För det andra får det inte föreligga några ursäktande omständigheter. Föreligger en 

ursäktande omständighet går gärningsmannen nämligen fri från ansvar även om övriga 

rekvisit för en otillåten gärning respektive personligt ansvar är uppfyllda. Till sådana 

ursäktande omständigheter hör bland annat straffrättsvillfarelse.
28 

                                                           
25

 Jareborg 2001, s. 36 f., 58 f, 302 ff.; Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 5 f., 297. 

26
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 33. 

27
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 34, 230. 

28
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 34, 40 f. 
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Sammanfattningsvis aktualiseras alltså villfarelse inom ramen för personligt ansvar i det 

brottsbegrepp som används i Kriminalrättens grunder, och då utifrån två olika perspektiv: För 

det första är villfarelse aktuellt inom ramen för skuldkravet; det rör sig då om villfarelse 

relevant för uppsåtsbedömningen. För det andra aktualiseras villfarelse som en ursäktande 

omständighet om det är fråga om straffrättsvillfarelse.29 

Uppsåtsbedömningen och ursäktande omständigheter sammanhänger genom att det i båda 

fallen är personen, gärningsmannen, och hans eventuella skuld och klandervärdhet som står i 

centrum. Man kan jämföra med en rättfärdigande omständighet, där det är själva handlandet 

som anses icke-klandervärt och befriar gärningsmannen från ansvar. Vid en ursäktande 

omständighet är det i stället personen som anses icke-klandervärd; handlingen tar samhället 

fortfarande avstånd från.
30

 Härigenom kopplas de två formerna av villfarelse nära samman i 

det här använda brottsbegreppet, vilket gör det till ett lämpligt analysverktyg för att besvara 

uppsatsens frågeställningar.
31

 

 

1.7 Grundläggande principer 

 

De kriterier som uppställs för att ett brott ska anses begånget kan vidgas ytterligare jämfört 

med det brottsbegrepp som presenterats ovan. Bland annat finns grundläggande principer som 

inverkar på vad som anses vara godtagbara straffrättsliga regler och bedömningar.
32

 Till de 

viktigaste hör tre principer som denna uppsats kommer att beröra närmare: legalitetsprincipen, 

konformitetsprincipen och täckningsprincipen. 

Legalitetsprincipen rör i grunden vad som är giltig lag och påverkar när straffrättsvillfarelse 

kan aktualiseras. När bestämmelsen om straffrättsvillfarelse i BrB 24:9 infördes motiverades 

den delvis också just med hänvisning till legalitetsprincipen.
33 

Konformitetsprincipen handlar om att gärningsmannen måste ha viss förmåga, tillfälle och 

insikt för att kunna beläggas med straffansvar.
34

 Principen är således central för bedömningar 

av uppsåt och villfarelse. 

                                                           
29

 För ett annat brottsbegrepp, se till exempel Leijonhufvud & Wennberg 2009, som i stället skiljer mellan 

objektiva och subjektiva rekvisit. 

30
 Se Jareborg 1969, s. 344. 

31
 En form av skuldteori låg också bakom lagförslaget till bestämmelsen om straffrättsvillfarelse i BrB 24:9, se 

prop. 193/94:130, s. 56, och Fängelsestraffkommitténs betänkande SOU 1988:7, s. 167, 184 f., där det hänvisas 

till Jareborg. 

32
 Se till exempel Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 62–72.   

33
 Se Asp 2003, s. 55 f., 65 f.; prop. 1993/94:130, s. 54. 

34
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 65, 300. 
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Täckningsprincipen, slutligen, är grundläggande för att avgöra om ett visst brotts olika 

rekvisit är tillräckligt ”täckta” med uppsåt hos gärningsmannen. Vid prövningar av om 

uppsåtstäckning föreligger aktualiseras frågor rörande gärningsmannens inställning och 

föreställningar i olika avseenden.
35

 Det gör att även täckningsprincipen blir av stor vikt vid 

bedömningar av eventuell villfarelse hos gärningsmannen. 

 

1.7.1 Legalitetsprincipen 

 

Legalitetsprincipen innebär att det krävs tydligt rättsligt stöd för att utkräva straffansvar.
36

 

Principen återfinns i Europakonventionen art. 7, som stadgar att ingen får fällas till ansvar för 

en gärning som när den begicks inte var brottslig enligt gällande rätt.
37

 Legalitetsprincipen har 

även grundlagsstöd genom Regeringsformen (1974:152) (cit. RF) 2:10 st. 1, som stadgar att 

ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med 

brottspåföljd när den begicks. 

Legalitetsprincipen brukar i doktrin och praxis delas in vidare i fyra olika beståndsdelar: 

föreskriftskravet, analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet samt obestämdhetsförbudet.
38 

Föreskriftskravet innebär att det krävs rättslig grund för straffansvar.
39

 

Analogiförbudet gör att straffansvar inte kan åläggas någon genom en analogisk lagtolkning 

som utvidgar tillämpningsområdet för en straffbestämmelse, och anses i svensk rätt lagfäst 

genom BrB 1:1.
40  

En gärning måste för att anses brottslig alltså rymmas redan under 

ordalydelsen i bestämmelsen.
41 

Det innebär att man i princip inte kan utvidga omfattningen av 

ett straffbud genom domstolspraxis. Däremot kan bestämmelsens tillämpningsområde 

begränsas genom praxis och därmed ibland utesluta straffansvar, eftersom legalitetsprincipens 

begränsande verkan endast gäller till den tilltalades fördel.
42 

                                                           
35

 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 40, 352, 354 f. 

36
 Asp 2003, s. 55. 

37
 Europakonventionen gäller som svensk lag genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

38
 Asp 2003, s. 55 f. 

39
 Asp 2003, s. 55. 

40
 Se NJA 2007, s. 400 II. Om analogisk lagtolkning se vidare Lehrberg 2006, s. 118 f. 

41
 Med tanke på språkets allmänna obestämdhet kan det dock ifrågasättas hur realistiskt det är att en viss 

ordalydelse sätter en given gräns för en bestämmelses tillämpningsområde, se Asp 2002, s. 228, 269. 

42
 Asp 2003, s. 55; Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 22 ff. 
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Retroaktivitetsförbudet innebär att retroaktiv rättstillämpning inte får användas för att hålla 

någon straffansvarig, och uttrycks i ovan nämnda reglering i RF 2:10 st. 1. Förbudet återfinns 

också i lag (1964:163) om införande av brottsbalken (cit. BrP) 5 § st. 2.
43 

Obestämdhetsförbudet, slutligen, innebär att det för straffansvar krävs en viss grad av 

bestämdhet hos den ansvarsgrundande regeln.
44

 Utrymme för vaghet finns likväl, men 

exempelvis godtas inte generalklausuler inom straffrätten.
45

 

Vid tillkomsten av bestämmelsen om straffrättsvillfarelse i BrB 24:9 betraktades den i 

förarbetena som ett sätt att hävda legalitetsprincipen.
46

 Kopplingen mellan legalitetsprincipen 

och straffrättsvillfarelse har dock ifrågasatts i doktrinen. Asp anser att de bygger på olika 

överväganden och bedömningar; där legalitetsprincipen rör giltigheten hos straffrättsliga 

regler generellt medan straffrättsvillfarelse handlar om huruvida en överträdelse av en giltig 

regel kan ursäktas i ett enskilt fall.
47

 Legalitetsprincipen är likväl relevant för 

straffrättsvillfarelse, eftersom de krav som principen ställer upp åtminstone i teorin sätter en 

gräns för när straffrättsvillfarelse kan aktualiseras.
48

 

 

1.7.2 Konformitetsprincipen 

 

Konformitetsprincipen innebär att en person som har brutit mot lagen endast kan straffas om 

han har haft förmåga och tillfälle att följa lagen. Detta kan sammanfattas i två grundkrav; dels 

att gärningsmannen vet vad han gör, dels att han vet att det han gör är otillåtet och därmed kan 

medföra straffansvar.49 

Vad gäller insikt om otillåtligheten hos gärningen ska gärningsmannen, utifrån Jareborgs 

skuldteori, ha trott eller åtminstone borde ha trott att gärningen var otillåten. Annars kan han 

enligt konformitetsprincipen inte sägas ha haft ”tillfälle att utnyttja sin förmåga att 

efterkomma lagens regler.”
50

 Insikt om att något är otillåtet enligt en straffbestämmelse har i 

svensk rätt dock inte ansetts som en nödvändig förutsättning för straffansvar. Däremot kan 

konformitetsprincipen sägas i viss mån ha accepterats genom de gränser för straffansvar som 

                                                           
43

 Asp 2003, s. 56; Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 26. 

44
 Asp 2003, s. 56. 

45
 Se Asp 2002, s. 275; Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 29. 

46
 Se prop. 1993/94:130, s. 54. 

47
 Asp 2003, s. 65 f. 

48
 Jfr Asp 2003, s. 65 f. 

49
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 65, 300. 

50
 Jareborg 1969, s. 380. Jfr SOU 1988:7, s. 167, 184 f. 
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legalitetsprincipen sätter, samt även åtminstone partiellt genom att straffrättsvillfarelse 

godtagits som ursäktande omständighet.
51

 

 

1.7.3 Täckningsprincipen 

 

Täckningsprincipen innebär att ”kongruens”, eller överensstämmelse, måste råda mellan 

gärningsmannens uppsåt och den otillåtna gärningen. Hans uppsåt måste ”täcka” gärningen 

ifråga.52
 

Vad som konkret måste täckas av uppsåt vid en viss gärning framgår av de särskilda 

förutsättningar som ställs upp för varje enskilt brott i form av brottsrekvisit i den aktuella 

straffbestämmelsen. Genom att tolka dessa rekvisit går det att identifiera vilka förutsättningar 

som måste täckas av gärningsmannens uppsåt. I Kriminalrättens grunder beskrivs detta på så 

vis, att för att en gärning ska vara täckt så måste man kunna svara jakande på följande fråga: 

 

Antag att en verklighetsbild som omfattas av gärningsmannens uppsåt … vore riktig. 

Skulle han i så fall ha förövat samma rättsstridiga gärning som han faktiskt har gjort?53 

 

Sammanfattat kan täckningsprincipens krav sägas innebära att det som faktiskt har skett också 

ska överensstämma med vad gärningsmannen tror att han faktiskt har gjort. 

 

1.8 Disposition 

 

Uppsatsen består av två delar som hänger samman, men som behandlar villfarelse utifrån 

något olika perspektiv. 

Första delen behandlar villfarelse i allmänhet. Den förklarar vad villfarelse i allmänhet 

innebär och de allmänna förutsättningarna för att gå fri från ansvar på grund av villfarelse. 

Denna del behandlar dels villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen, dels 

straffrättsvillfarelse. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för de två typerna av 

villfarelse för att sedan, i uppsatsens andra del, relatera detta till narkotikabrottslighet. 

Andra delen behandlar narkotikabrottslighet och villfarelse. Den redogör för narkotikabrott 

och narkotikasmuggling, varefter en beskrivning av villfarelse i relation till dessa brott följer. 

Denna del är den tyngsta i så måtto att den innefattar kärnfrågan för denna uppsats: När är 

                                                           
51

 Jareborg 2001, s. 304. 

52
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 40, 352. 

53
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 354 f. [markering i feststil i originalet]. 
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villfarelse vid narkotikabrottslighet relevant för uppsåtsbedömningen, och när bedöms den 

som straffrättsvillfarelse? För att besvara denna fråga kommer denna del, bland annat, att 

fokusera på domstolspraxis och hur villfarelse behandlas i praktiken. 
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2. Villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen 

 

I detta kapitel beskrivs vad som menas med villfarelse som är relevant för 

uppsåtsbedömningen. För att möjliggöra detta beskrivs först de mest centrala delarna i 

uppsåtsläran. Därefter behandlas olika typer av insikt och brist på insikt; i denna del definieras 

också villfarelse. Sedan följer en redogörelse för olika aspekter av villfarelse som är relevant 

för uppsåtsbedömningen. 

 

2.1 Uppsåt 

 

I svensk straffrätt har uppsåt (dolus) inte definierats genom lagstiftning, utan har istället 

utvecklats i rättspraxis och doktrinen.
54

 Utgångspunkten kan dock sägas vara att det för uppsåt 

krävs att gärningsmannen agerar med insikt om vad han gör och om följden av sitt handlande; 

han handlar så att säga ”med vett och vilja”.
55  

Det mest centrala för uppsåtsläran är 

här ”vettet”, det vill säga vad gärningsmannen vet om den otillåtna gärningens följder och – 

särskilt – dess omständigheter.
56 

I svensk rätt laborerar man med tre former av uppsåt; (1) avsiktsuppsåt, (2) insiktsuppsåt 

och (3) likgiltighetsuppsåt.
57 

Avsiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen ser följden av en gärning som antingen ett 

syfte eller som ett medel för att uppnå ett annat syfte, samtidigt som han uppfyller någon av 

de andra uppsåtsformerna vad gäller omständigheterna kring gärningen. Ett exempel är när 

någon dödar en annan person i syfte att komma åt personens pengar.
58

 

Insiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen inte hyser några egentliga tvivel kring en 

omständighets existens eller om att en viss följd av gärningen kommer att inträffa. Han har 

vad man kallar praktisk visshet inför följder och omständigheter. Denna uppsåtsform tar 

endast sikte på vad gärningsmannen inser, inte på hans inställning till den aktuella följden. En 

person som dödar en annan har således uppsåt till dödandet om han inte hyser några tvivel 

                                                           
54

 Se exempelvis NJA 2004 s. 176. 

55
 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 55; Strahl 1969, s. 61. [markering med citationstecken i originalet]. 

56
 Jareborg 1969, s. 175. 

57
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 324. 

58
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 313, 323 f. 
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kring att döden kommer att blir följden av hans handlande; det är då inte nödvändigt att pröva 

hans inställning till denna följd.
59

 

Likgiltighetsuppsåt, slutligen, föreligger när gärningsmannen för det första åtminstone 

misstänker att en följd kan inträffa och att en omständighet föreligger; man kan uttrycka det så 

att han inser men är likgiltig inför risken för följden eller omständigheten. För det andra är 

han vid gärningstillfället också likgiltig inför att risken förverkligas; han accepterar följden 

och omständigheterna.
60  

Gärningsmannen har i det använda exemplet alltså vid denna 

uppsåtsform inte praktisk visshet om att döden kommer att bli en följd av hans handlande. 

Han misstänker endast att så kan bli fallet, och förhåller sig därtill likgiltig inför denna följd. 

Likgiltighetsuppsåtet kan sägas utgöra den nedre gräns som avskiljer uppsåt från den andra 

skuldformen, oaktsamhet (culpa).
61

   

 

2.2 Villfarelse 

 

Som ovan slagits fast är en utgångspunkt för denna uppsats Jareborgs syn på brottsbegreppet 

och således även dennes syn på villfarelsebegreppet. 

Enligt Jareborg är antagandet att människor kan göra rationella val grundläggande inom 

straffrätten.
62

 För straffansvar krävs att en person, utifrån konformitetsprincipens krav, ska 

kunna göra ett rationellt val mellan att begå ett brott och inte göra det; han ska kunna rätta sig 

efter lagen. Med ”kunna” avses här att gärningsmannen haft både förmåga och tillfälle att 

följa lagen.
63 

Frånvaro av förmåga kan till exempel vara att gärningsmannen lider av en 

allvarlig psykisk störning. Frånvaro av tillfälle utgörs – ofta – av situationer där 

gärningsmannen av någon anledning saknar relevant insikt om vad det är han gör trots att han 

har förmåga att följa lagen. Denna form av frånvaro av tillfälle – som denna uppsats fokuserar 

på – är centralt för uppsåtsläran, eftersom frånvaro av insikt i princip är detsamma som 

frånvaro av uppsåt.
64 

Konformitetsprincipen ger dock inte några klara besked om vilka ”arter 

av insikt” som grundar uppsåt. För att klarlägga detta krävs en djupare analys.
65 

                                                           
59

 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 321, 325. 

60
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 321 ff. 

61
 Se NJA 2004 s. 176; Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 58 ff. 

62
 Jareborg 2002, s. 44. 

63
 Jareborg 2001, s. 303 ff. 

64
 Se Jareborg 1994, s. 194 ff. Vad en gärningsman insett och avsett är en bevisfråga. I bevishänseende krävs 

dock inte att man kan se in i huvudet på gärningsmannen, eftersom insikt och avsikt anses kunna avläsas ur en 

människas handlande. Utgångspunkten är så att säga att människor vet vad de gör och också vill göra detta, se 
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En lämplig utgångspunkt är det som kallas rationell – eller medveten – tro, och som utgör 

en grundparameter inom uppsåtsläran vid bedömning av en gärningsmans insikt.
66

   

Medveten tro är här tro som går att underbygga med skäl; den som tror något måste i 

princip kunna förklara varför han tror detta.
67 

Det finns vidare olika grader av tro. Om en 

person är fullständigt övertygad om något definieras det som visshet. För insiktsuppsåt krävs 

som nämnts en lägre grad av tro, så kallad praktisk visshet. Gärningsmannen hyser vid sådan 

visshet inte något egentligt tvivel, men måste inte vara så övertygad om sin sak att han inte 

ens kan förställa sig att han skulle kunna ha fel.
68

 Denna grad av tro – praktisk visshet – om 

en följd eller en omständighet krävs dock inte för uppsåt. Även likgiltighetsuppsåt, som kan 

sägas motsvara en lägre grad av insikt hos gärningsmannen än vid insiktsuppsåt, räcker för att 

uppsåt ska föreligga.
69 

När man misstänker något är skälen inte tillräckligt starka för detta något för att man ska 

kunna tala om tro i det fallet.
70  

Vid likgiltighetsuppsåt räcker det dock med att 

gärningsmannen misstänker att en följd kan inträffa eller en omständighet föreligga. Han inser 

risken för att följden ska inträffa eller omständigheten föreligga men är likgiltig inför denna 

risk.
71 

Om någons tro är felaktig kallas det villfarelse, vilket innebär att en person exempelvis tror 

att (p) när (p) inte är sant. Man kan också uttrycka detta som att personen har en föreställning 

med felaktigt innehåll.
72  

När någon både misstänker att (p) och misstänker att (icke-p) 

föreligger tveksamhet.
73 

Vid okunnighet däremot, varken tror eller misstänker gärningsmannen 

något. Det föreligger med andra ord en ”frånvaro av föreställning” hos honom.
74

   

 

 

                                                                                                                                                                                     
Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 306 ff.; Card 2010, s. 127. Se för exempel i praxis Svea hovrätt, dom av den 31 

mars 2009 i mål nr B 1166-09. 

65
 Jareborg 1994, s. 196. 

66
 Se Jareborg 1969 s. 192; Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 301. 

67
 Se Jareborg 1969 s. 192; Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 301. 

68
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 302, 315, 321. 

69
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 321. 

70
 Jareborg 1969, s. 197. 

71
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 321 f. 

72
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 303; Jareborg 1969, s. 232; Thornstedt 1956, s. 26. 

73
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 303. 

74
 Asp, Ulväng & Jareborg 2010, s. 303.; Thornstedt 1956, s. 26. 
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2.3 Villfarelse och uppsåtstäckning 

 

Ett sätt att definiera uppsåtliga gärningar är som otillåtna gärningar vilka uppfyller kravet på 

skuld hos gärningsmannen i enlighet med brottsbegreppet. När det gäller uppsåtliga brott 

uppfylls kravet då genom att gärningarna, eller närmare bestämt deras följder och 

omständigheter, är täckta med uppsåt.
75

 

Detta krav på täckning grundar sig på täckningsprincipen; att det ska finnas kongruens 

mellan gärningsmannens uppfattning om gärningens omständigheter och följder, och 

verkligheten. Med verkligheten avses i praktiken vad som blivit styrkt i domstol. Hur stor 

skillnaden får vara mellan den tilltalades uppfattning och denna verklighet för att uppsåt ska 

anses föreligga, kan inte sägas mer exakt än att det i alla fall inte krävs fullständig kongruens. 

Att precisera kravet på uppsåtstäckning är komplicerat och låter sig inte göras generellt, utan 

man får i varje enskilt fall utgå från rekvisiten för den aktuella brottstypen.
76

 

Vid uppsåtsbedömningen prövas om uppsåt, i någon form, föreligger för varje aktuell följd 

och omständighet som definierar den otillåtna gärning som utförts. Täckning krävs både av 

brottets positiva rekvisit och negativa rekvisit. Ett exempel på täckning av ett positivt rekvisit 

är att gärningsmannen vid mord enligt BrB 3:1 ska haft uppsåt till att ta annans liv. Ett 

exempel på täckning av ett negativt rekvisit i samma situation är att gärningsmannen måste ha 

haft uppsåt till att den rättfärdigande omständigheten nödvärn (BrB 24:1) inte förelegat. Det 

vill säga han får inte felaktigt ha trott att han befann sig i en nödvärnssituation. Har 

gärningsmannen haft en sådan felaktig föreställning föreligger en så kallad putativ 

nödvärnssituation, som i vissa fall kan utesluta uppsåt.
77   

Vid en prövning av uppsåtstäckning aktualiseras både villfarelse och okunnighet. Som de 

här definierats får de dock olika verkan. Vid villfarelse är uppsåt i princip uteslutet vad gäller 

både positiva och negativa rekvisit. Vid okunnighet om negativa rekvisit anses rekvisitet 

emellertid täckt av uppsåt. Om exempelvis en nödvärnssituation inte förelegat, råder ju vid 

okunnighet om detta hos gärningsmannen kongruens mellan hans bild och verkligheten.
78 

Föreligger tveksamhet kan uppsåt vara uteslutet genom bristande täckning i förhållande till 

såväl positiva som negativa rekvisit. Det blir i det fallet fråga om en bedömning utifrån 
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eventuellt likgiltighetsuppsåt av gärningsmannens inställning till den omständighet som han 

misstänker både kan föreligga och inte föreligga.
79

 

Med villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen avses dock i denna uppsats alla 

former av misstag som är av relevans för uppsåtsbedömningen och som kan utesluta uppsåt, 

oavsett om de med den terminologi som använts ovan utgör villfarelse, okunnighet, eller 

tveksamhet. En anledning är att denna uppsats inriktar sig på uppsåtstäckning och villfarelse 

rörande enbart positiva rekvisit.
80

 En annan anledning är att trots att olika former av 

föreställning hos gärningsmannen definieras olika i teorin, blir de i praktiken ofta närliggande, 

vilket den mer djupgående genomgången av praxis i denna uppsats kommer att visa. Till 

exempel medför okunnighet om ett förbud mot ett visst handlande – sannolikt – sällan en 

fullständig frånvaro av föreställning hos en person, utan snarare en felaktig föreställning om 

att handlandet är tillåtet. 

   

2.4 Olika aspekter av villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen 

 

När det gäller kravet på viss insikt hos gärningsmannen för tillräcklig uppsåtstäckning, 

innebär det inte att gärningsmannen måste förstå att en gärnings följder eller omständigheter 

motsvarar de ord som används i lagtexten. Det räcker att han känner till de för gärningen 

relevanta fakta. Hur dessa sedan har rubricerats av lagstiftaren är en annan sak.
81  

När 

gärningsmannen felaktigt tror att en gärning inte täcks av lagens ord kallas det för 

subsumtionsvillfarelse. Huvudregeln är att sådan villfarelse inte är relevant för 

uppsåtsbedömningen.
82 

Detta motiveras av att en otillåten gärning kan beskrivas på fler sätt än 

med de ord som ingår i ett straffbud. Exempelvis finns betydligt fler sätt att konkret beskriva 

den otillåtna gärningen mord än med de ord som används i BrB 3:1.
83 

Vad som utgör relevanta fakta vid en otillåten gärning, det vill säga fakta som 

gärningsmannen måste ha insikt om för uppsåt, är emellertid inte alltid lätt att slå fast. Ibland 

uppstår svårigheter när det rör sig om villfarelse som relaterar mer direkt till innehållet i en 

straffbestämmelse och tolkningen av detta innehåll.
84 
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Det finns flera orsaker till att sådana svårigheter uppstår. För det första använder lagtexten 

ofta olika former av värderingsord, som till exempel ”otillbörlig” och ”grovt”, eller begrepp 

som bygger på bedömningar, exempelvis ”fara” och ”skälig”. Därmed uppstår 

tolkningsproblem. Frågan uppstår då i vilken utsträckning en villfarelse hos gärningsmannen 

avseende innebörden av straffbudets ordval ska anses vara relevant för 

uppsåtsbedömningen.
85 

 

I doktrinen förekommer olika uppfattningar om hur problemet bör hanteras. Strahl anser till 

exempel, rörande begreppet otillbörlig, att det räcker att gärningsmannen känner de 

omständigheter som enligt lagen gör något otillbörligt. Enligt Strahl behöver gärningsmannen 

inte själv dela värderingen att något är otillbörligt.
86  

Thornstedt förespråkar i stället att 

gärningsmannens bild och domstolens bedömning ska vara i ungefärlig överensstämmelse 

med varandra. Domstolens bedömning av vad som exempelvis är otillbörligt ska inte komma 

som ”en fullständig överraskning” för gärningsmannen. Enligt Thornstedt är det dock 

tillräckligt för uppsåt att gärningsmannen insett i vilken riktning som lagens värdering pekar.
87 

Asp, Ulväng och Jareborg har en liknande uppfattning som Thornstedt, och anser att det 

åtminstone i många fall när värdetermer används är rimligt att kräva att domstolens värdering 

inte överraskar gärningsmannen.
88

 

För det andra kan svårigheter uppstå när lagtexten använder specifikt juridiskt-tekniska 

uttryck. Det kan röra sig om exempelvis uttrycken ”gift” eller ”äger”. Om någon har gjort en 

rättslig klassificering av något som inte överensstämmer med den juridiska innebörden av 

begreppet, kan det förhålla sig så att personen inte har förstått vad det är som han har gjort.
89 

Risken för detta blir än större när betydelsen av en juridisk term avviker från det aktuella 

ordets betydelse enligt allmänt språkbruk.
90  

I sådana fall kan det ibland krävas för 

uppsåtstäckning att gärningsmannens uppsåt även omfattar att det i lagtexten använda ordet är 

tillämpligt.
91  

Det går dock inte att generellt säga
 

när villfarelse som rör rättsliga 

klassificeringar blir relevant för uppsåtsbedömningen; det måste återigen bedömas från 
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brottstyp till brottstyp, och det avgörande blir då vilka rekvisit i varje brottsbeskrivning som, 

enligt täckningsprincipen, ska vara täckt med uppsåt.
 92

 

Ett exempel när dylik villfarelse blir relevant är brottet tvegifte som regleras i BrB 7:1. För 

straffansvar enligt denna bestämmelse krävs att gärningsmannen när han gifter sig har uppsåt 

till att kvinnans tidigare äktenskap består – att hon är gift. Ordet gift blir här tillämpligt som 

en beskrivning av verkligheten. Mannen behöver inte, för att uppsåt ska föreligga, exempelvis 

känna till att kvinnan blivit vigd, det räcker att han vet om att hon är gift. Men vid villfarelse 

om att kvinnans tidigare äktenskap har upphört går mannen fri från ansvar på grund av 

bristande uppsåt. Så är även fallet om han har gjort en rättsligt felaktig bedömning av till 

exempel verkan av en vigsel i ett främmande land.
93 

Ytterligare exempel är att uppsåt till stöld inte anses föreligga om gärningsmannen svävat i 

villfarelse angående äganderätten till den sak som han har tagit.
94 

Inte heller kan en person 

fällas till ansvar för skadegörelse när han varit i villfarelse rörande om gärningen varit ”till 

men för annans rätt”.
95

 

Ett annat exempel när villfarelse på grund av felaktig rättslig klassificering kan vara 

relevant för uppsåtsbedömningen är skattebrott. För sådant brott krävs enligt skattebrottslagen 

(1971:69) (cit. SkattebrottsL) 2 § uppsåt till ”oriktig uppgift”. Sådant uppsåt anses dock inte 

föreligga, och följaktligen inte heller straffansvar, om personen som lämnat den oriktiga 

uppgiften inte insett att uppgiften var oriktig i förhållande till vad som föreskrivits i 

skattelagstiftningen.
96

 En sådan uppsåtsbedömning och tillämpning av täckningsprincipen, att 

vid skattebrott låta uppsåtskravet även omfatta förekomsten av och innehållet i andra 

författningar än själva straffbudet, har motiverats utifrån svårigheten för medborgarna att 

känna till och tolka skatterättsliga regler.
97 

 Skattebrottslagen 2 § är ett exempel på ett så kallat blankettstraffbud. Denna typ av 

straffbud hänvisar till förhållningsregler, eller utfyllnadsnormer, som finns i andra stadganden 

än själva straffbudet, då kallad hänvisningsnormen. Ibland återfinns dessa regler även i en 

annan författning än straffbudet.
98 

Specialstraffrättsliga bestämmelser,
99 

som denna uppsats 
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fokuserar på, är ofta utformade som blankettstraffbud.
100

 

Blankettstraffbuden är vidare av särskilt intresse för denna uppsats eftersom de aktualiserar 

frågor om villfarelse och uppsåt.
101  

Vid uppsåtsbedömningar gällande brott mot ett 

blankettstraffbud väcks frågan huruvida utfyllnadsnormen ska anses ingå i straffbudet. Om så 

är fallet förutsätts denna regels innehåll vara känt av gärningsmannen, även om det i praktiken 

kan vara svårt för honom att skaffa sig kännedom om en regel som återfinns i en annan 

författning.
102

 Om utfyllnadsnormen inte anses ingå i straffbudet leder i stället villfarelse om 

regelns innehåll till bristande uppsåtstäckning.
103 

Mot bakgrund av att blankettstraffbud gör det praktiskt möjligt att undvika långa och 

komplicerade straffbestämmelser har det första alternativet betraktats som godtagbart. I praxis 

har också detta alternativ accepterats som huvudregel gällande stora delar av 

specialstraffrätten; alltså att gärningsmannens uppsåt inte måste täcka en utfyllnadsnorms 

existens och innehåll.
104

 Undantag från denna huvudregel görs dock. Ett exempel på ett sådant 

undantag är, som redan nämnts, vid skattebrott. Ett annat – och för denna uppsats – centralt 

undantag är vid smugglingsbrott.
105

 

 

2.5 Sammanfattning 

 

För att uppsåt ska föreligga till en otillåten gärning krävs att gärningsmannen har uppsåt i 

någon form till gärningens följder eller omständigheter. Enligt täckningsprincipen innebär det 

att gärningsmannens uppsåt måste täcka de rekvisit som anges i ett visst straffbud. För 

uppsåtstäckning krävs också att gärningsmannen i någon mån förstått vad det är han har gjort, 

vilket innebär att hans bild av gärningens följder och omständigheter i viss utsträckning måste 

överensstämma med verkligheten. Gärningsmannen måste emellertid inte ha förstått att en 

gärnings följder eller omständigheter motsvarar de ord som används i lagtexten. Det räcker att 

han känner till de för gärningen relevanta fakta. 
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Har gärningsmannen på något sätt misstagit sig om vad det är han har gjort kallas det för 

villfarelse, vilket i princip utesluter uppsåt. Sådan villfarelse kan med den terminologi som 

används i denna uppsats bero på såväl villfarelse i form av felaktig tro, som i form av 

okunnighet eller tveksamhet. 

Ibland kan det vara svårt att fastställa vad som utgör en villfarelse som är relevant för 

uppsåtsbedömningen. Om gärningsmannen till exempel har gjort en rättslig klassificering av 

en term som inte överensstämmer med den juridisk-tekniska klassificeringen, kan det förhålla 

sig så att han inte förstått vad det är han har gjort. När denna typ av villfarelse, så kallad 

subsumtionsvillfarelse, blir relevant för uppsåtsbedömningen går inte att avgöra generellt, 

utan måste alltid bedömas från brottstyp till brottstyp, beroende på vilka brottsrekvisit som 

ska vara täckta med uppsåt. 

Om en villfarelse inte är relevant för uppsåtsbedömningen har den tilltalade dock 

fortfarande en möjlighet att gå fri från straffansvar, genom bestämmelsen om 

straffrättsvillfarelse. Den behandlas i nästa kapitel.   
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3. Straffrättsvillfarelse  

 

I det här kapitlet beskrivs straffrättsvillfarelse enligt BrB 24:9. Först presenteras det 

villfarelsebegrepp som ligger till grund för bestämmelsen. Därefter följer en redogörelse för 

vad som avses med rekvisitet ”uppenbart ursäktlig”, som följs av en presentation över de 

typfall som, enligt gällande rätt, anses utgöra en uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse. 

Kapitlet avslutas med en exkursiv utredning om vad som avses med uttrycket ”annan orsak” 

som grund för straffrättsvillfarelse enligt BrB 24:9. 

 

3.1 Straffrättsvillfarelse 

 

Bestämmelsen om straffrättsvillfarelse började gälla 1994 och återfinns i BrB 24:9. 

Paragrafen lyder: 

 

En gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet (straffrättsvillfarelse) 

skall inte medföra ansvar för honom om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid 

kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak var uppenbart 

ursäktlig. 

 

Enligt förarbetena handlar straffrättsvillfarelse om en missuppfattning om ”innehållet i 

strafflag”.
106 

Fängelsestraffkommittén anser att straffrättsvillfarelse är ”en oriktig uppfattning” 

om en straffbestämmelse, och i princip inte innefattar att vara okunnig om en bestämmelses 

existens. I normalfallet anser kommittén därför att straffrättsvillfarelse utgör en aktiv 

missuppfattning om en gärnings tillåtlighet. I vissa speciella fall ska dock enligt kommittén 

även den helt okunnige kunna åberopa straffrättsvillfarelse.
107

      

I propositionen bakom bestämmelsen i BrB 24:9 uttalas dock att straffrättsvillfarelse även 

innefattar okunnighet om existensen av en straffbestämmelse. Propositionen hänvisar här dels 

till att sådan okunnighet enligt rådande rättsläge redan accepterats som ansvarsbefriande i 

vissa fall, dels till att även Fängelsestraffkommittén trots allt föreslår okunnighet som grund 

för ansvarsfrihet i undantagsfall. Straffrättsvillfarelse innefattar således enligt propositionen 

både en oriktig uppfattning hos gärningsmannen om innehållet i en straffbestämmelse och 

okunnighet hos honom om bestämmelsens existens. 
108 Okunnighet innebär i det fallet såväl 
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att en person inte har kunnat få reda på innehållet i ett straffbud som att han inte funderat över 

huruvida en viss gärning kan vara brottslig.
109 

 

Denna definition av straffrättsvillfarelse korresponderar väl med den breda definition av 

villfarelse som görs i denna uppsats. 

 

3.2 Vad menas med ”uppenbart ursäktlig”? 

 

Straffrättsvillfarelse är per definition villfarelse som är irrelevant för uppsåtsbedömningen, 

men kan i undantagsfall medföra ansvarsfrihet för gärningsmannen trots att det föreligger 

fullgod uppsåtstäckning av en straffbestämmelses rekvisit.
110  

Utifrån brottsbegreppet i 

Kriminalrättens grunder innebär detta att det allmänna skuldkravet visserligen är uppfyllt 

genom uppsåt till den otillåtna gärningen, men att det likväl kan vara fråga om 

straffrättsvillfarelse, vilket i sådana fall utgör en ursäktande omständighet. 

För att straffrättsvillfarelse ska kunna grunda ansvarsfrihet vid en otillåten gärning krävs 

dock enligt BrB 24:9 att villfarelsen ifråga är uppenbart ursäktlig. Enligt förarbetena bygger 

detta ursäktlighetskrav på skuldteorin. För att belägga någon med straffrättslig skuld krävs 

enligt denna teori – förutom uppsåt – att gärningsmannen även haft möjlighet att inse 

gärningens otillåtlighet, alternativt att han borde ha insett att gärningen var otillåten. Av detta 

följer att det vid sidan av den sedvanliga uppsåtsbedömningen även ska göras en prövning 

utifrån ett fristående, subjektivt oaktsamhetsrekvisit. För straffansvar krävs således förutom 

uppsåtstäckning att gärningsmannen hade möjlighet att inse att gärningen i fråga var otillåten, 

samt att han vid bristande kännedom om den aktuella straffbestämmelsen varit oaktsam.
111

 

Prövningen av om en eventuell uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse föreligger görs efter 

uppsåtsbedömningen.
112

 Det kan sägas följa av strukturen i det brottsbegrepp som används i 

denna uppsats, men är framför allt logiskt. Uppsåtsbedömningen görs ju gentemot de 

brottsrekvisit som kräver uppsåtstäckning, medan prövningen av eventuell 

straffrättsvillfarelse görs i förhållande till de brottsrekvisit som inte ansetts kräva täckning 

med uppsåt; det vill säga de rekvisit för vilka villfarelse hos gärningsmannen har bedömts 

vara irrelevant för uppsåtsbedömningen.
113 

Om det finns en brist på uppsåt i förhållande till de 
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rekvisit som kräver täckning faller dessutom åtalet redan på det, och någon bedömning 

rörande straffrättsvillfarelse blir i sådana fall aldrig aktuell. 

Genom sitt skuldteoretiska resonemang kan förarbetena anses anknyta till Jareborg. 

Fängelsestraffkommittén hänvisar direkt till Jareborg när den uttalar att tillämpningsområdet 

för straffrättsvillfarelse bör utvidgas i svensk rätt till följd av att en bestämmelse införs som 

grundar sig på skuldprincipen, och att ”något större generositet” därmed bör visas av 

domstolarna. Härigenom anser kommittén att förutsebarheten ökar genom att ursäktliga fall 

av straffrättsvillfarelse obligatoriskt medför frikännande och inte längre är beroende av 

domstolarnas skönsmässiga bedömning.
114

 

Propositionen bakom bestämmelsen i BrB 24:9 accepterar i princip 

Fängelsestraffkommitténs skuldteoretiska utgångspunkt, men anser att skillnaden i praktiken 

jämfört med vad som gällt tidigare ändå inte blir särskilt stor. Denna mer återhållsamma 

hållning avspeglar sig i det stränga krav på uppenbar ursäktlighet som återfinns i 

bestämmelsen. Jareborg anser också att lagstiftaren här varit alltför restriktiv genom sitt krav 

på uppenbar ursäktlighet. I linje med sitt skuldteoretiska resonemang finner Jareborg i stället 

att alla fall av klart ursäktlig straffrättsvillfarelse bör fria från straffansvar.
115 

Förarbetena vägleder inte domstolarna genom att definiera exakt vad som avses med 

uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse. Däremot framhålls i förarbetena att de situationer 

som i tidigare rättspraxis har ansetts grunda ansvarsfrihet genom straffrättsvillfarelse även i 

fortsättningen ska vara – i hög grad – vägledande.
116

 Dessa situationer bör dock enligt 

förarbetena även fyllas på med fler tänkbara fall. Resultatet är fyra typfall som presenteras i 

förarbetena.
117

  

Att förarbetena på detta sätt samtidigt anknyter till tidigare praxis och i viss mån frångår 

den kan tyckas inkonsekvent. Syftet med att införa bestämmelsen i BrB 24:9 var dock både att 

av legalitetsskäl lagfästa vad som redan ansågs vara gällande rätt och att samtidigt vidga 

utrymmet för ansvarsfrihet genom straffrättsvillfarelse något.
118 
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3.3 Fyra typfall av straffrättsvillfarelse 

 

De typfall som enligt förarbetena bör kunna medföra ansvarsfrihet på grund av 

straffrättsvillfarelse är: (1) felaktig publicering och liknande fall, (2) otydligt straffbud, (3) 

felaktigt besked från myndighet och liknande fall samt (4) omöjligt att få kännedom om ett 

straffbud. Dessa typfall kommer, i tur och ordning, att behandlas i detta avsnitt. 

  

3.3.1 Felaktig publicering och liknande fall 

 

Om någon överträder en felaktigt publicerad bestämmelse kan det grunda ansvarsfrihet genom 

straffrättsvillfarelse.
119

 Straffrättsvillfarelse på grund av felaktig publicering och liknande fall 

är dock ovanligt i praxis.
120 

Det torde oftast i stället bli fråga om att de felaktigt publicerade 

bestämmelserna inte alls kan tillämpas eftersom de anses icke-gällande utifrån vissa formella 

krav. Sådana krav finns bland annat i lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra 

författningar som ställer upp vissa regler för kungörande.
121

 Det finns även en oskriven regel 

inom statsrätten att kungörande ska ske innan en författning träder i kraft. Har ett kungörande 

inte skett i vederbörlig ordning blir författningen inte gällande.
122

 

Om en bestämmelse mot bakgrund av detta anses icke-gällande ska den inte tillämpas, med 

hänsyn till legalitetsprincipens krav att straffansvar ska grundas på gällande rätt.
123

 Således 

torde straffrättsvillfarelse vid publiceringsbrister endast bli aktuellt i de fall bristen ifråga är 

av sådan lindrigare karaktär att legalitetsprincipens krav ändå anses uppfyllt.
124

 

Gränsdragningen mellan när det föreligger en legalitetsbrist och när det i stället kan bli 

aktuellt med straffrättsvillfarelse är dock inte enkel att göra.
125

 

Felaktig publicering kan enligt förarbetena utgöras av brister i kungörelsen, såsom att 

kungörandet av straffbestämmelsen inte ägt rum innan den otillåtna gärningen skedde. Det 

kan även handla om feltryck i svensk författningssamling. Liknande fall utgörs exempelvis av 

allvarligare tryckfel i lagboken. Till detta typfall hör även situationer där ett förbud gällande 

                                                           
119

 Prop. 1993/94:130, s. 57. 

120
 Se prop. 1993/94:130, s. 54. 

121
 Se Jareborg 1994, s. 263, 373. Jfr till exempel NJA 1987 s. 676 och NJA 1961 s. 544. För en kommentar om 

det senare avgörandet, se Strahl 1969, s. 86.   

122
 Se Bull 1999, s. 958, 962; SOU 1973:23, s. 40 ff. 

123
 Se Jareborg 1994, s. 263, 373; Thornstedt 1956, s. 171. Jfr dock NJA 1990 s. 789 II. 

124
 Se Asp 2003, s. 66. 

125
 Se SOU 1973:23, s. 44. Se för exempel i praxis NJA 1926 s. 1. 
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ett visst geografiskt område ska tillkännages via exempelvis en skylt. Om skylten då saknas 

eller är skadad så att innebörden av förbudet inte framgår, är den som överträder förbudet fri 

från ansvar.
126 

Vid denna typ av blankettstraffbud som fylls ut med lokala bestämmelser, bör 

domstolarna enligt Fängelsestraffkommittén också vara mindre stränga i sina bedömningar.
 

Generellt är dock utgångspunkten i svensk rätt enligt kommittén att de straffbud som 

publicerats i svensk författningssamling anses allmänt kända.
127

 

Enligt förarbetena räcker det vidare inte med att det finns en publiceringsbrist för att 

ansvarsfrihet ska inträda. Bristen eller felet måste också vara av väsentlig karaktär och det ska 

finnas ett kausalt samband mellan publiceringsfelet och gärningsmannens villfarelse.
128

 

 

3.3.2 Otydligt straffbud 

 

Enligt förarbetena kan straffrättsvillfarelse bli aktuellt vid språkliga oklarheter i en 

straffbestämmelse. Utrymmet för denna ansvarsfrihetsgrund anses dock vara ytterst begränsat, 

eftersom domstolen först måste konstatera att det straffbud som överträtts överhuvudtaget är 

giltigt enligt BrB 1:1. Dessutom ska domstolen vid bedömningen av en straffbestämmelses 

tillämpningsområde även väga in om praxis och förarbeten eventuellt klargjort en oklarhet i 

lagtexten.
129 

Även vid detta typfall är enligt förarbetena stor restriktivitet påkallad. Det räcker inte med 

att fastställa att en straffbestämmelse är oklar; lagstiftaren måste kunna lastas för att inte ha 

uttalat sig tillräckligt klart om just den aktuella saken.
130 

I praxis har också ansvarsfrihet på 

grund av otydligt straffbud varit mycket ovanligt.
131 

Ett exempel är dock avgörandet NJA 1916 s. 415. I det fallet åtalades två bröder för att i 

strid med gällande exportförbud ha sökt föra ut torkade djurhudar efter att dessa först 

uppblötts, enligt åtalet i tydlig avsikt att kunna kringgå förbudet. HD:s majoritet konstaterade 

att export av hudarna utgjorde en överträdelse av förbudet i fråga men ansåg ändå att de 

tilltalade skulle vara fria från straffansvar. HD motiverade detta med att inget annat 
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 Prop. 1993/94:130, s. 57 f. Jfr NJA 1961 s. 544. 

127
 SOU 1988:7, s. 185. 

128
 Prop.1993/94:130, s. 57. 

129
 Prop.1993/94:130, s. 58 f. Jfr NJA 2011 s. 556. Se även NJA 1984 s. 236 och kommentaren av Bratt & Tiberg 

1989a, s. 711– 714, rörande legalitetsprincipens krav på tydlighet. För exempel på när en domstol anses ha 

klargjort innebörden av en straffbestämmelse, se till exempel Hovrätten för Västra Sverige, dom av den 28 

februari 2007 i mål nr B 1222-06. 

130
 SOU 1988:7, s. 186. 

131
 Prop. 1993/94: 130, s. 54. 
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framkommit än att de tilltalade ansett att deras handlande varit tillåtet enligt stadgandets 

ordalydelse, vilket i denna del enligt HD-majoriteten också varit synnerligen otydligt. 

I doktrinen har frågan rests hur ansvarsfrihet på grund av otydlighet i ett straffbud alls ska 

kunna bli aktuellt, om domstolen samtidigt respekterar legalitetsprincipens krav på 

bestämdhet i en straffbestämmelses formulering.
132 

En möjlig tolkning är dock att straffbudet 

ifråga ska vara särskilt otydligt för allmänheten, men inte för domstolarna.
133 

 

Emellertid kan just otydlighet i en straffbestämmelse medföra att olika instanser gör olika 

tolkningar och når olika slutsatser, även rörande graden av otydlighet i bestämmelsen. 

Så synes ha blivit fallet i avgörandet NJA 2004 s 786. I målet åtalades en man för jaktbrott 

efter att han dödat en varg. Mannen invände bland annat att han uppfattat det som att han 

enligt den aktuella bestämmelsen i jaktförordningen haft rätt att döda vargen. Tingsrätten fann 

att regeln var svårtolkad för en enskild, och att den tolkning som den tilltalade gjort inte 

kunde anses uppenbart felaktig i avsaknad av vägledande praxis och doktrin. Mot bakgrund 

av detta ansåg tingsrätten att paragrafen ifråga borde tolkas på det sätt som mannen gjort, det 

vill säga att han haft rätt att döda vargen. Därför ogillades åtalet för jaktbrott. 

Hovrätten konstaterade att den språkliga utformningen av den aktuella bestämmelsen gav 

utrymme för olika tolkningar. Mot bakgrund av bestämmelsens syfte kunde enligt hovrätten 

den tilltalades handlande, i den situation som han befann sig i vid gärningstillfället, emellertid 

inte sägas stå i direkt strid med bestämmelsen. På grund av detta ogillades åtalet. 

HD konstaterade att bestämmelsen ifråga kunde uppfattas som svårtolkad, och att det var 

lätt att förstå att bestämmelsens innebörd framstod som svårbegriplig för allmänheten. Vidare 

godtog HD att mannen genom uppgifter i media bibringats sin felaktiga uppfattning om den 

utförda gärningens tillåtlighet.
134 

Hans villfarelse ansågs emellertid inte uppenbart ursäktlig 

utifrån BrB 24:9, och kunde därmed inte grunda ansvarsfrihet. Mot denna bakgrund dömdes 

mannen för jaktbrott. HD beaktade dock den tilltalades villfarelse som en förmildrande 

omständighet vid straffvärdesbedömningen och påföljdsbestämningen.       

                                                           
132

 Se Asp 2003, s. 65 f; Berggren m.fl. 2012.  Jfr NJA 2000 s. 490, där den tilltalade åberopade ”rättsvillfarelse” 

och friades av HD. Domstolen hänvisade dock inte direkt till villfarelse utan till legalitetsprincipens förbud mot 

analogisk tillämpning av en straffbestämmelse samt kravet på klarhet och tydlighet i sådana bestämmelser enligt 

BrB 1:1. HD tog i sin bedömning även hänsyn till vilken innebörd det för målet relevanta begreppet 

”anläggningar” har i vanligt språkbruk. Jfr även NJA 2001 s. 214 

133
 Berggren m.fl. 2012. För en kritik av en sådan tolkning, se Thornstedt 1956, s. 198 f.  

134
 Jfr Helsingborgs tingsrätt, dom av den 30 mars 2007 i mål nr B 3998-05, som i och för sig gällde villfarelse 

relevant för uppsåtsbedömningen. I det målet avvisade domstolen en invändning om okunnighet rörande regler 

gällande införsel av alkoholhaltiga drycker för eget bruk, med hänvisning till den stora uppmärksamhet som 

massmedierna ägnat frågan under flera år. 
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 3.3.3 Felaktigt besked från myndighet och liknande fall 

 

Den i praxis vanligaste grunden för ansvarsfrihet vid straffrättsvillfarelse är att en person 

försökt att ta reda på vad som är gällande rätt genom att vända sig till en myndighet.
135 

I förarbetena uttalas att det i ett samhälle med omfattande och komplicerade regleringar är 

naturligt att medborgarna vänder sig till myndigheter för rådgivning samt uppfattar råden som 

auktoritativa besked.
136  

En person som på grund av ett felaktigt besked, skriftligt eller 

muntligt, begått en otillåten gärning måste dock, för att ansvarsfrihet ska inträda, ha vänt sig 

till rätt myndighet,
137

 lämnat ett tillräckligt underlag för sin fråga samt haft särskilda skäl att 

vända sig till just denna myndighet. Myndigheten ska också vara behörig och kunna ge ett 

auktoritativt besked.
138 

Enligt förarbetena måste beskedet ifråga dessutom gälla just för det 

aktuella fallet samt vara klart och entydigt.
139 

I förarbetena uttalas dock även att man måste väga de krav som ställs på frågeställaren mot 

hur viktig och komplicerad frågan är. Det kan således ibland godtas att frågeställaren litar på 

besked även från obehörig personal, om han inte kan lastas för att inte ha förstått att den som 

svarade på frågan talade mot bättre vetande.
140 

Ett fall där en person friats på grund av felaktigt besked från myndighet är NJA 1973 s. 306. 

Målet gällde en man som åtalats för att han utan erforderligt bygglov använt källarutrymmen i 

sitt hus för bostadsändamål. Mannen hade hyrt ut utrymmena, som på byggnadsritningen 

angetts som lager-, utställnings- och hobbyrum, till badgäster. 

HD fann att uthyrningen under en period skett i en omfattning som innebar att det krävdes 

byggnadslov. Vid denna tid hade emellertid länsstyrelsen meddelat beslut i ärendet, beslut 

som enligt HD var ägnade att framkalla föreställningen att bygglov trots allt inte krävdes. HD 

fann att den tilltalades uppfattning därför måste anses som en ursäktlig villfarelse, och 

ogillade mot bakgrund av detta åtalet. 

När det gäller någon som i stället sökt råd från en sakkunnig privatperson och då fått ett 

felaktigt besked om gällande rätt har detta sällan lett till ansvarsfrihet.
141 

Förarbetena utesluter 

                                                           
135

 SOU 1988:7, s. 186. 

136
 Prop. 1993/94:130, s. 59. Jfr RH 1998:35 I och II. 

137
 Jfr RH 1990:68. 

138
 Prop. 1993/94:130, s. 59. 

139
 SOU 1988:7, s .188. Jfr NJA 1984 s. 780. 

140
 SOU 1988:7, s. 187. Antagligen blir i dylika fall bedömningen strängare när någon påstår sig ha litat på 

besked från utländska myndigheter rörande frågor kopplade till svenska rättsförhållanden, jfr tingsrättens 

resonemang i Svea hovrätt, dom av den 15 juli 2011 i mål nr B 5016-11.  

141
 Se Thornstedt 1956, s. 194, 196. 



35 
 

emellertid inte detta som ett möjligt fall av straffrättsvillfarelse, men förespråkar stor 

restriktivitet med att bevilja ansvarsfrihet i dylika situationer. Kraven som uppställs är således 

höga: Brottet som begåtts måste vara förhållandevis lindrigt; det ska inte finnas någon naturlig 

myndighet att fråga; rådgivaren ska vara en seriös specialist, och rådet måste framstå som 

rimligt.
142 

I förarbetena uttalas även att det krävs särskilt stor försiktighet av den som anlitar 

en rådgivare för att nå ekonomisk vinning.
143

 

Slutligen räknas under detta typfall även in situationer när någon har försökt att själv ta reda 

på vad som är gällande rätt men misslyckats. För att fria från ansvar krävs dock att personen 

har rätt förutsättningar från början att förstå de aktuella bestämmelserna samt gör tillräckligt 

omfattande efterforskningar; det grundläggande aktsamhetskravet gäller här som alltid för att 

en straffrättsvillfarelse ska ursäkta en otillåten gärning.
144 

Förarbetena anger även att den 

aktuella lagstiftningens art måste vara sådan att personens misstag framstår som ursäktligt.
145

 

I ett mål med en sådan situation åtalades en man för ringa vapenbrott.
146

 Mannen hade lånat 

ett gevär men inte skaffat sig erforderligt tillstånd för lånet. Han invände att han tagit till sig 

den information som polismyndigheten hänvisat till men ändå inte uppfattat att det krävdes 

något tillstånd. Tingsrätten ansåg att mannen vidtagit de undersökningsåtgärder som rimligen 

kunde krävas av en privatperson. På grund av detta samt att det inte av polismyndighetens 

aktuella blankett framgick att det krävdes något tillstånd för vapenlånet, ansåg tingsrätten att 

den tilltalades straffrättsvillfarelse var uppenbart ursäktlig, och ogillade åtalet. 

 

3.3.4 Omöjligt att få kännedom om ett straffbud 

 

Om en bestämmelse har publicerats på ett formellt riktigt sätt kan det ändå finnas situationer 

där den enskilde inte bör lastas för sin okunnighet om bestämmelsens innehåll. Det gäller fall 

när det inte har varit möjligt för personen att få kännedom om innehållet.
147 
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 Prop. 1993/94:130, s. 60. 

143
 SOU 1988:7, s. 188. Jfr Helsingborgs tingsrätt, dom av den 5 december 2012 i mål nr B 11019-09, där 

domstolen ogillade ett åtal om mutbrott och beaktade att den tilltalade rådfrågat en jurist om det tillåtliga i den 

aktuella gärningen. 
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 Se prop. 1993/94:130, s. 60. Jfr SOU 1988:7, s. 188; NJA 1985 s. 281 I och II; NJA 1984, s. 236. Jfr även 

Örebro tingsrätt, dom av den 6 februari 2013 i mål nr B 5288-12. Tingsrätten fann här att en mans 

undersökningar av rättsläget genom sökningar på internetforumet Flashback inte utgjorde en tillräcklig kontroll 

av lagligheten i den utförda gärningen, eftersom webbsidan inte var knuten till en myndighet med dokumenterad 

sakkunskap inom det aktuella området.  
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 SOU 1988:7, s. 188. 

146
 Umeå tingsrätt, dom av den 16 september 2010 i mål nr B 752-10. 
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 Prop. 1993/94:130, s. 58. 
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Det ska dock enligt förarbetena i de här fallen ställas mycket stora krav på den enskilde.  

Fängelsestraffkommittén talar om ”extrema undantagsfall” och utgångspunkten är att korrekt 

kungjorda författningar också är allmänt kända. Att medvetet hålla sig okunnig, exempelvis 

genom att avskärma sig från omvärlden, bör enligt förarbetena inte leda till ansvarsfrihet.
148

 

Ett tänkbart fall där ansvarsfrihet på denna grund kan bli aktuellt är om en utlänning begår 

ett brott i Sverige och den tillämpliga straffbestämmelsen framstår som helt främmande för 

honom mot bakgrund av rättsuppfattningen i hans hemland.
149

 Kravet är dock alltid att 

personen i fråga inte kan lastas för att han inte kände bestämmelsen; i de flesta fall anses det 

klart oaktsamt att inte ta reda på vad som gäller.
150

 Okunskap om svenska trafikregler godtas 

till exempel inte som straffrättsvillfarelse; detsamma gäller främmande rättsliga uppfattningar 

om tillåtligheten av sådant som våld och hot.
151

 

 

3.4 Exkurs: Vad menas med ”annan orsak”? 

 

I BrB 24:9 anges endast en form av straffrättsvillfarelse, nämligen fel vid kungörandet av en 

författning. I övrigt hänvisas till ”annan orsak”. Frågan är då vad som faller in under det 

senare begreppet. En tänkbar tolkning är att de typfall som beskrivs i förarbetena, med 

undantag av felaktig publicering, tillsammans utgör vad som avses med ”annan orsak”.  

I avgörandet NJA 2012 s. 564 kom frågan att ställas på sin spets. I målet stod en 17-årig pojke 

åtalad för våldtäkt mot barn. Den tilltalade led, såväl vid gärningstillfället som vid 

undersökningstillfället, av en allvarlig psykisk störning. Detta påverkade hans mentala status 

på så sätt att hans mognadsnivå var att jämföra med en tio- till tolvårings. Den tilltalade 

invände att han inte kände till att gärningen var otillåten. 

HD konstaterade inledningsvis att den tilltalades mentala status var sådan att han varit 

okunnig om att det han gjort var kriminaliserat, eller med andra ord att hans misstag varit 

sådant att HD ansåg att det föll inom ramen för villfarelsebegreppet i BrB 24:9. Därefter hade 

HD att avgöra huruvida mannens straffrättsvillfarelse var uppenbart ursäktlig. 

I denna del uttalade HD att lagstiftningen rörande straffrättsvillfarelse tar sikte på ett fåtal 

bestämda och relativt väl avgränsade typer av fall, i vilka det inte varit möjligt för 

gärningsmannen att få kännedom om innehållet i gällande rättsregler. HD konstaterade vidare 

att bestämmelsen i BrB 24:9, genom sin särskilda hänvisning till felaktigheter vid 
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kungörandet av en författning, utformats så att den nära ansluter till de typiska situationer som 

anges i förarbetena. 

Angående formuleringen ”annan orsak” uttalade HD att detta begrepp ska tolkas så att det 

innefattar situationer som är närliggande till de typfall som har utvecklats i rättspraxis och 

beskrivits i förarbetena, samt rör enskilda och mycket särpräglade fall. Mot bakgrund av detta 

fann HD:s majoritet att den tilltalade visserligen varit i straffrättsvillfarelse och att hans 

psykiska tillstånd varit allvarligt, men att fallet likväl inte var så särpräglat att det motiverade 

en tillämpning av BrB 24:9. Mannen dömdes således för våldtäkt mot barn. Hans villfarelse 

beaktades dock av HD som en förmildrande omständighet vid straffvärdesbedömningen och 

utgjorde en bidragande anledning till att påföljdseftergift meddelades. 

Två justitieråd var emellertid skiljaktiga och ville frikänna mannen på grund av uppenbart 

ursäktlig straffrättsvillfarelse. Även de skiljaktiga ansåg att BrB 24:9, genom sin särskilda 

hänvisning till fel som förekommit vid kungörandet av en författning, utformats så att den 

anslöt till typfallen i förarbetena. De skiljaktiga anförde emellertid att eftersom bestämmelsen 

talar om ”annan orsak”, borde BrB 24:9 inte tolkas så att den inskränkts till situationer som 

liknar dem som nämns i propositionen. Regleringen borde, enligt de skiljaktiga, i stället anses 

i allmänhet ta sikte på situationer där straffrättsvillfarelse medför ansvarsfrihet. 

De skiljaktiga betonade vidare konformitetsprincipen; det vill säga att en person inte bör 

hållas ansvarig för ett brott om han inte har haft förmåga och möjlighet att rätta sig efter lagen. 

Utifrån denna princip, och beaktande att den tilltalade vid gärningstillfällena hade en allvarlig 

psykisk störning samt saknade förmåga att inse gärningarnas straffrättsliga innebörd, fann de 

skiljaktiga att mannens straffrättsvillfarelse var uppenbart ursäktlig. 

Majoritetens resonemang i detta avgörande har även väckt diskussion i doktrinen.
 
Asp 

konstaterar i en kommentar till rättsfallet att bestämmelsen i BrB 24:9 uttryckligen bara 

hänvisar till ett av de fyra typfallen; fel vid kungörandet, och i övrigt endast till ”annan 

orsak”.
152

 Asp finner att det därmed bör stå klart att bestämmelsen inte är uppbyggd kring, och 

inte heller begränsad till, de fyra typfallen. Även om dessa typfall torde fånga ”den absoluta 

lejonparten” av de situationer där BrB 24:9 blir tillämplig, måste domstolarna enligt Asp 

använda typfall med försiktighet och göra de bedömningar som en regel ger utrymme för utan 

att i alltför hög låta sig begränsas av förarbeten. 

Av flera anledningar är Asps och minoritetens tolkning, enligt min mening, rimligare och i 

större överensstämmelse med lagstiftarens avsikt än HD:s majoritets. 
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 Se Asp 2012. 
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För det första uttalas i förarbetena endast att de fyra typfallen utgör situationer när 

straffrättsvillfarelse ”bör” aktualiseras; inget sägs om en begränsning till dessa situationer.
153

 

Vidare ansluter typfallen i hög grad till vad som gällt enligt tidigare praxis. Detta faktum, 

tillsammans med att det i förarbetena tydligt framgår att lagstiftarens avsikt varit att 

åtminstone i viss mån utvidga tillämpningsområdet i och med införandet av bestämmelsen i 

BrB 24:9, tyder också på att straffrättsvillfarelse inte varit tänkt att begränsas till de fyra 

typfallen.
154

 Samma slutsats torde kunna dras av att begreppet ”annan orsak” införts i 

bestämmelsen; ett ordval som ger utrymme för tolkning. 

Hänvisningen till fel i kungörandet i BrB 24:9 kan mot bakgrund av detta ses snarare som 

en markering av att bestämmelsen anknyter till tidigare praxis och att denna fortsatt ska 

betraktas som i hög grad gällande rätt. Ordvalet ”annan orsak” kan därmed i sin tur ses som 

en markering av att tillämpningsområdet samtidigt har utvidgats.  

Min slutsats är att detta talar för att tillämpningsområdet för BrB 24:9 är vidare än de 

traditionella typfall som har utvecklats genom rättspraxis och som beskrivs i förarbetena. I det 

sammanhanget bör även framhållas att det inte på något sätt är självklart vilken grad av 

bundenhet svenska domstolar har till uttalanden i förarbeten.
155 

     

 HD har likväl genom sitt avgörande, även om domstolens slutsatser kan diskuteras, gett 

viss vägledning vad gäller tillämpningen av bestämmelsen om straffrättsvillfarelse.
156

 Mot 

bakgrund av den skiljaktiga meningen i avgörandet samt ifrågasättandet i doktrinen av HD-

majoritetens resonemang behövs det dock, enligt min mening, mer vägledning från HD på 

området.
157

 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Det här kapitlet har behandlat straffrättsvillfarelse. Med detta avses såväl villfarelse i 

betydelsen felaktig tro kring som okunnighet om en straffbestämmelses existens eller innehåll. 

Straffrättsvillfarelse kan, under förutsättning att villfarelsen är uppenbart ursäktlig, resultera i 

att gärningsmannen går fri från ansvar trots att han uppfyller kravet på uppsåt. 

                                                           
153

 Se prop. 1993/94:130, s. 57. 
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 Se prop. 1993/94: 130, s. 53 f., 56 f. ; SOU 1988:7, s. 185 ff. 
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 Se Bratt & Tiberg, 1989b, passim. 
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 Jfr Hovrätten för Övre Norrland, dom av den 7 mars 2013 i mål nr B 318-12, som, i vad som tycks vara med 

beaktande av HD:s avgörande, uttalar att straffrättsvillfarelse aktualiseras endast i ”mycket speciella 

undantagsfall”. 

157
 Jfr även Borgeke 2009, s. 50. Rörande dissens och prejudikatvärde, se Lehrberg 2006, s. 172 f. 
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Ansvarsfrihet på denna grund har under lång tid förekommit i praxis, om än endast i ett 

fåtal fall. Tanken bakom bestämmelsen om straffrättsvillfarelse i BrB 24:9 när den tillkom 

1994, var också att både utvidga tillämpningsområdet för straffrättsvillfarelse något och 

samtidigt ge uttryckligt lagstöd för vad som redan betraktades som gällande rätt. Genom att 

lagfästa straffrättsvillfarelse avsåg man i förarbetena att stärka legalitetsprincipen och uppnå 

en mer konsekvent rättstillämpning. 

Som vägledning för rättstillämpningen beskriver förarbetena fyra typfall där BrB 24:9 

borde bli tillämplig. Kortfattat rör det sig om (1) felaktig publicering av en författning; (2) 

otydligt straffbud; (3) felaktigt besked från myndighet; samt (4) situationer då det annars varit 

omöjligt för en gärningsman att nå kunskap om gällande rätt. I samtliga fall uttalar 

förarbetena att domstolarna även fortsättningsvis ska vara restriktiva, om än något mindre än 

tidigare, och bevilja ansvarsfrihet endast i undantagsfall. 

Begreppet ”annan orsak” i BrB 24:9 ger i teorin utrymme för domstolarna att tillämpa 

bestämmelsen i fler situationer än de fyra typfallen. HD har i ett nyligen avgjort mål, NJA 

2012 s. 564, emellertid uttalat att tillämpningsområdet för straffrättsvillfarelse i princip är låst 

till dessa typfall.  

Mot denna bakgrund får rättsläget sammanfattningsvis, trots viss utvidgning av 

tillämpningsområdet i och med regleringen i BrB 24:9, ändå anses tämligen oförändrat.
158

 

Typfallen förblir tills vidare i mycket hög grad styrande för rättstillämpningen. Uppenbart 

ursäktlig straffrättsvillfarelse förblir därmed en ursäktande omständighet som kan tillämpas 

endast i sällsynta undantagsfall. Om detta fullt ut överensstämmer med det som var 

lagstiftarens avsikt när regleringen i BrB 24:9 infördes är oklart, och HD-majoritetens 

resonemang i NJA 2012 s. 564 har mött invändningar.   
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 Jfr Jareborg 2001, s. 363. 
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4. Narkotikabrottslighet 

 

I det här kapitlet beskrivs först översiktligt vad som avses med narkotika i straffrättsliga 

sammanhang.  Därefter följer en genomgång av vad som utgör narkotikabrott enligt NSL samt 

narkotikasmuggling enligt SSL. 

 

4.1 Definition av narkotika 

 

Narkotika definieras i NSL 8 § enligt följande: 

 

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet 

kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som 

Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. 

 

För att ett läkemedel, en hälsofarlig vara eller en vara som med lätthet kan omvandlas till en 

sådan vara ska utgöra narkotika, krävs alltså dels att ämnet uppfyller ett krav vad gäller 

effekter eller egenskaper, dels att det uppfyller ett formellt krav på narkotikaklassificering. 

De internationella överenskommelser som NSL 8 § hänvisar till utgörs av Förenta 

Nationernas [cit. FN] konvention av den 30 mars 1961 ersättande äldre konventioner rörande 

narkotika (SÖ 1964:59) och FN:s konvention av den 21 februari 1971 om psykotropa ämnen 

(SÖ 1972:42) [cit. Psykotropkonventionen]. Genom hänvisningen i NSL får innehållet i dessa 

konventioner och tolkningen av dem således direkt betydelse för vad som utgör narkotika – 

och narkotikabrottslighet – enligt svensk rätt.
159 

När det sedan gäller hänvisningen i NSL 8 § till regeringens förklaringar om vad som utgör 

narkotika, återfinns dessa förklaringar i bilaga 1 till förordning (1992:1554) om kontroll av 

narkotika, enligt 2 § i denna förordning. Förordningens uppräkning kompletterar nämnda 

internationella konventioner samt utvidgar även i vissa fall vad som ryms under definitionen 
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 Andersson m.fl. 2012, s. 24. Se till exempel NJA 1999 s. 485, särskilt på s. 507 f.; NJA 1995 s. 219, särskilt 

på s. 225 f., där HD tolkar Psykotropkonventionen. 
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av ett i en konvention narkotikaklassat preparat.
160

    

Enligt Hoflund gör kravet i NSL 8 § på formell klassificering att domstolen inte behöver ta 

ställning till ett visst preparats egenskaper, det räcker att det formella kravet är uppfyllt för att 

det ska röra sig om narkotika.
161

 Andersson m.fl. är, med hänvisning till legalitetsprincipens 

krav, i stället av den åsikten att samtliga krav som uppställs utgör rekvisit som måste vara 

uppfyllda för att det ska röra sig om narkotika i NSL:s mening.
162

 Det rör sig enligt dem alltså 

om kumulativa och inte alternativa brottsrekvisit. Visst stöd för denna hållning kan också 

hittas i flera uttalanden i förarbetena,
163

 samt i praxis.
164

   

Teoretiskt skulle det kunna uppstå en situation när de formella rekvisiten i NSL 8 § är 

uppfyllda men inte rekvisiten gällande ett preparats egenskaper eller effekter. I praktiken är 

det dock osannolikt att detta skulle inträffa. Ett ämne som har klassificerats av FN eller 

regeringen som narkotika har nämligen först genomgått en prövning avseende dess 

egenskaper och effekter.
165  

I praktiken blir därmed den svenska narkotikadefinitionen en 

definition genom en ”i princip uttömmande” uppräkning av narkotikaklassade substanser,
166

 

och den formella klassificeringen av vad som utgör narkotika därmed det centrala rekvisitet i 

NSL 8 §.
167

 Det innebär dock inte att ”narkotika” är ett tydligt fastslaget, klart definierat eller 

medicinskt-vetenskapligt vedertaget begrepp. ”Narkotika” är ett specifikt juridiskt-tekniskt 

begrepp vars innebörd ibland kan bli föremål för tolkning.
168 
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 Andersson m.fl. 2012, s. 26. Se till exempel NJA 1981 s. 519 om utvidgningen av cannabisbegreppet i 

Sverige. 

161
 Se Hoflund 1991, s. 32. 

162
 Se Andersson m.fl. 2012, s. 22 ff. Se även Åberg 2012, not 42. Läkemedelsverket ger i sina föreskrifter LVFS 

2011:10, i enlighet med 3 § i förordningen om kontroll av narkotika, ut förteckningar över vad som är att anse 

som narkotika. Det rör sig om flera hundra olika ämnen. Enligt vad HD uttalat saknar dessa förteckningar 

dock ”självständig betydelse för vad som är att anse som narkotika”, se NJA 1999 s. 485, särskilt på s. 506. 

163
 Se prop. 2010/11:4 s. 140; SOU 2008:120, s. 333; prop. 1997/98:183, s. 35. 

164
 Se NJA 1995 s. 219, särskilt på s. 225 f. 

165
 Hartelius 2007, s. 213. 

166
 Se prop. 2010/11:4, s. 44 f. 

167
 Jfr Träskman 2012, s. 60. 

168
 Se Träskman 2005, s. 304; Zila 2012, s. 2868, not 1144; Åberg 2012, not 42; NJA 1999 s. 485. 
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4.2 Narkotikabrott 

 

Narkotikabrott definieras i NSL 1 § 1 st. Paragrafen lyder: 

 

Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 

narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, 

förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om 

förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

 

Syftet med de ingående brottsbeskrivningarna i paragrafen är att kriminalisera all form av 

narkotikahantering som inte är uttryckligen tillåten.
169

 Punkterna är dock inte ömsesidigt 

uteslutande utan överlappande,
170

 och en gärning kan bedömas som ett enda brott även om 

den faller in under flera punkter.
171

 Narkotikabrott är även indelat i olika grader. Förutom 

narkotikabrott av normalgraden enligt NSL 1 § finns ringa narkotikabrott (2 §) och grovt 

narkotikabrott (3 §). Samtliga dessa straffbud är, om inte uttryckligen blankettstraffbud, så 

åtminstone av sådan karaktär. Det följer av att gränsen för vad som utgör det straffbara 

området enligt dessa straffbud påverkas direkt av innehållet i andra författningar.
172 

 

4.3 Narkotikasmuggling 

 

Enligt NSL 1 § 2 st. återfinns bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av 

narkotika i SSL. Narkotikasmuggling definieras i SSL 6 § 1 st., som anger att om en gärning 

som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. 

Även narkotikasmuggling är gradindelat; ringa brott bestraffas enligt SSL 6 § 2 st. och grovt 
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 Träskman 2012, s. 48. 

170
 NJA 2006 s. 103, s. 114. 

171
 Prop. 1982/83:141, s. 32. 

172
 Jfr Asp 2011, s. 146; tingsrättens resonemang i NJA 2007 s. 227. 
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brott enligt 3 st. samma paragraf. 

För en full beskrivning av brottet narkotikasmuggling måste man således även ta hänsyn till 

vad som stadgas i SSL 3 §. Av de gärningar som beskrivs i paragrafen blir de som tas upp i 1 

st. då mest relevanta.
173

 Enligt 1 st. straffas den som, i samband med införsel till landet av en 

vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen 

bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling.
174 

En vara är enligt SSL 2 § 1 st. införd till landet när den har förts över gränsen till svenskt 

territorium. Smugglingsbrottet anses dock fullbordat redan när en person går in i tullfiltrets 

gröna fil, alltså filen för resande som inte har något att deklarera.
175 

SSL 3 § 1 st. är även 

tillämplig på införsel av varor från ett land som tillhör Europeiska unionen, men då avses med 

tullbehandling sådan behandling som beskrivs i 4 § i lag (1996:701) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 

Införselförbudet gällande narkotika återfinns i 2 och 3 §§ lag (1992:860) om kontroll av 

narkotika. För att definiera en vara som narkotika används både i denna lag (1 § 1 st. ), i lagen 

om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen 

(3 § 2 pkt.) samt i SSL (2 § 2 st. 1 pkt.) samma definition som i NSL 8 §. Genom att 

straffbudet SSL 3 § således hänvisar till förhållningsregler, eller utfyllnadsnormer, som ställs 

upp i andra författningar, utgör det (och straffbudet i 6 §) ett blankettstraffbud.
176 

Frågan om konkurrens mellan SSL och NSL vid narkotikasmuggling, slutligen, löses på så 

vis att det – enligt förarbetena – genom hänvisningen i NSL 1 § 2 st. till SSL markerats att det 

innehav som konstituerar en olaglig införsel av narkotika inte medför straffansvar enligt NSL, 

utan endast enligt SSL.
177 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Narkotika är ett juridiskt begrepp och definieras i NSL 8 § genom såväl en allmän beskrivning 

av ett narkotiskt ämnes egenskaper och effekter som genom hänvisningar till officiella 

förteckningar över sådana ämnen. Eftersom ämnen som klassificerats som narkotika först 

genomgått en prövning avseende deras egenskaper och effekter blir dock i praktiken den 

formella klassificeringen det centrala rekvisitet i NSL 8 §, och straffbudet i NSL 1 § får 
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 Se Andersson m.fl. 2012, s. 105 f. 

174
 Med varor avses enligt förarbetena ”i princip materiella ting”, se prop. 1999/2000:124, s. 105. 

175
 NJA 2001 s. 464; prop. 1999/2000:124, s. 117 f. 

176
 Prop. 1999/2000:104, s. 67. 

177
 Se prop. 1999/2000:124, s. 113. Se även RH 2010:3. 
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därmed åtminstone karaktären av ett blankettstraffbud. 

Narkotikabrott definieras i NSL 1 § 1 st. och innefattar en rad olika former av uppsåtlig, 

olovlig hantering av narkotika vilka listas under sex punkter. Narkotikasmuggling är 

straffbelagt i SSL 6 § jämte 3 § och använder samma definition av narkotika som NSL. 

Eftersom straffbudet i SSL hänvisar till tullregler som återfinns i andra författningar utgör det 

ett blankettstraffbud.  

Frågan om konkurrens mellan SSL och NSL löses på så sätt att innehavet av narkotika vid 

narkotikasmuggling inte medför straffansvar enligt NSL. 
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5 Villfarelse och narkotikabrottslighet 

 

I detta kapitel redogörs först för uppsåtstäckning, villfarelse som är relevant för 

uppsåtsbedömningen samt straffrättsvillfarelse vid narkotikabrott respektive 

narkotikasmuggling. En mer djupgående undersökning görs sedan av ett antal rättsfall rörande 

narkotikabrottslighet, där domstolarna ställts inför problemet att hantera vad som är villfarelse 

relevant för uppsåtsbedömningen respektive straffrättsvillfarelse. Rättsfallen är tänkta att både 

bidra till att klarlägga rättsläget och samtidigt illustrera komplexiteten vid den här typen av 

avgöranden. Beskrivningen av rättsfallen kompletteras med kommentar och analys ur ett 

kritiskt granskande perspektiv. 

 

5.1 Uppsåt, villfarelse och narkotikabrottslighet 

 

5.1.1 Narkotikabrott 

 

Narkotikabrott (NSL 1 § 1 st. samt 2 och 3 §§) är enligt NSL 1 § 2 st. ett brott som begås 

uppsåtligen. Bedömningar av uppsåt vid brott enligt en specialstraffrättslig lag som NSL (och 

SSL) görs utifrån samma allmänna regler och principer som gäller för svensk straffrätt som 

helhet.
178

 Det krävs därmed att det finns täckning med uppsåt i någon form för varje aktuellt 

brottsrekvisit, eller varje relevant omständighet och följd, för att ett narkotikabrott ska 

föreligga (alternativt anses vara av viss grad eller belastat med visst straffvärde).
179 

Rekvisiten 

kan utgöra till exempel den hanterade narkotikans mängd eller hanteringens art och 

omfattning.
180 

Det kan vidare röra sig om narkotikans art och farlighet.
181

   

Helt avgörande vid uppsåtsbedömningar rörande alla former av narkotikabrottslighet är 

dock om det finns täckning för rekvisitet – den relevanta omständigheten – narkotika; det vill 

säga om gärningsmannen har haft uppsåt till att det ämne han hanterat är narkotika. I enlighet 

med uppsåtsläran krävs för uppsåtstäckning att gärningsmannen haft minst likgiltighetsuppsåt 
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 Se BrB 1:1 och 1:2; prop. 1999/2000:124, s. 81; NJA 2003 s 268; Träskman 2012, s. 11, 46; Asp, Ulväng & 

Jareborg 2010, s. 23 f., 28 f. 

179
 Träskman, 2012, s. 46 f.; Andersson m.fl. 2012, s. 113 ff. 

180
 Se till exempel NJA 1991 s. 110; NJA 2003 s. 254. Angående HD:s på senare tid förändrade inställning till 

den relativa betydelsen av den hanterade narkotikans art och mängd vid gradindelning och 

straffvärdesbedömning, se till exempel NJA 2004 s. 354; NJA 2011 s. 357. 

181
 Se till exempel NJA 1998 s. 24; RH 2008:82. 
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till omständigheten att det hanterade ämnet utgör narkotika i straffrättslig mening.
182

 

Att mer exakt bestämma detta krav på uppsåtstäckning är emellertid inte helt okomplicerat, 

som framgår av uttalanden i doktrinen.  

Zila uttrycker kravet på uppsåtstäckning så att gärningsmannen inte behöver veta att det 

hanterade ämnet formellt klassificerats som narkotika, utan att det är tillräckligt att han ”har 

klart för sig vilket ämne det är fråga om.” Uppsåt är, enligt Zila, uteslutet om den som 

hanterat narkotika i själva verket trott att han har hanterat ett oskadligt ämne.
183  

Jareborg anser att det för uppsåtstäckning vid narkotikabrott inte krävs att gärningsmannen 

”klassificerar ett visst ämne som narkotika.” Enligt Jareborg räcker det ”nog” med att 

personen känner till viket ämne det handlar om. Om det därtill krävs täckning i förhållande till 

ämnets egenskaper lämnar Jareborg som oklart.
184  

Hoflund konstaterar att uppsåtskravet även omfattar att det som gärningsmannen hanterat är 

narkotika. Av detta följer enligt Hoflund att den ”som inte förstått på sätt som avses i 

uppsåtsläran att det är narkotika han befattar sig med” inte heller kan straffas för uppsåtligt 

narkotikabrott.
185  

 

Träskman formulerar kravet så att ”i princip ingen kan dömas för ett uppsåtligt 

narkotikabrott om han eller hon inte vid gärningstidpunkten insåg att det var möjligt att det 

ämne som han (hon) hanterade var narkotika.”
186

 Att ha likgiltighetsuppsåt till att ett ämne 

utgör narkotika innebär enligt Träskman att inse att ett ämne ”möjligen” är narkotika och 

förhålla sig likgiltig till denna möjlighet. Träskman betonar dock att gärningsmannen inte 

behöver veta att det aktuella ämnet återfinns på en förteckning över narkotikaklassade ämnen. 

Det centrala är att gärningsmannen har insett att ämnet är hälsofarligt eller 

beroendeframkallande och därmed ”möjligen kan vara definierat som narkotika”.
187 

Ska man utifrån dessa i viss mån olika uttalanden i doktrinen försöka att hitta en, så att 

säga, minsta gemensam uppfattning rörande kravet på uppsåtstäckning av rekvisitet att ha 

hanterat narkotika, och som även får stöd i praxis, torde det vara att gärningsmannen inte 

behöver ha uppsåt till att det hanterade preparatet är narkotikaklassat och troligen inte heller 

till att preparatet har vissa särskilda egenskaper och effekter. Det räcker att gärningsmannen 

har uppsåt till att det rör sig om ett visst preparat, alternativt till att det rör sig om ett 
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narkotiskt preparat av något slag även om det är oklart vilket.
188

 

I ett försök att utveckla detta uppsåtskrav ytterligare kan man för det första säga att om 

gärningsmannen har avsiktsuppsåt till att hantera ett visst narkotikaklassat ämne torde saken 

vara klar.
189

 Detsamma gäller om gärningsmannen har insiktsuppsåt, det vill säga minst 

praktisk visshet om vilket narkotikaklassat ämne det är som han hanterar (eller alternativt till 

och med har praktisk visshet om att ämnet är narkotikaklassat). Han behöver inte även ha 

insikt om att ämnet är narkotikaklassat. Man skulle kunna uttrycka detta som att 

gärningsmannens insikt om vilket ämne han hanterat innefattar tillräcklig insikt om att ämnet 

är narkotika.   

Om gärningsmannen inte har praktisk visshet om vad han hanterar, kan han emellertid ändå 

fällas till ansvar. Minimikravet för uppsåtstäckning är att gärningsmannen haft åtminstone 

likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt ska föreligga måste gärningsmannen i vart fall 

inse risken, misstänka, att han hanterar ett narkotiskt preparat, även om han inte vet exakt 

vilket, och dessutom förhålla sig likgiltig inför denna risk. Dessutom måste han vid 

gärningstillfället också vara likgiltig inför att risken förverkligas.
190

 

Av det ovanstående följer att om gärningsmannen vid narkotikabrott är i villfarelse rörande 

vad han har hanterat för preparat, är villfarelsen relevant för uppsåtsbedömningen och kan 

medföra uppsåtsbrist. Vidare är villfarelse rörande preparatets formella narkotikaklassificering 

irrelevant för uppsåtsbedömningen, och aktualiserar i stället en ursäktlighetsbedömning 

rörande eventuell straffrättsvillfarelse.
191 

I praxis har frågan om gärningsmannens uppsåt till vad det är han har hanterat varit central 

när bedömningar av eventuell villfarelse aktualiserats vid narkotikabrottslighet. Detta framgår 

tydligt av de rättsfall som behandlas närmare nedan. Här ska om detta endast även noteras att 

domstolarna generellt varit mycket återhållsamma med att godta invändningar om villfarelse 

rörande ett ämnes ”karaktär av narkotika”.
192 
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 Se förutom ovan nämnda doktrinuttalanden även Andersson m.fl. 2012, s. 114 f. Se för stöd i praxis RH 
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och Blekinge, dom av den 20 april 2011 i mål nr B 1255-10. Se dock Hovrätten för Nedre Norrland, dom av den 

22 mars 2013 i mål nr B 1069-12, där hovrätten i sin uppsåtsbedömning fokuserar på den tilltalades eventuella 

kännedom om narkotikaklassificeringen av de tabletter han hanterat. 
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 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom av den 10 september 2010 i mål nr B 2122-10. 

190
 Se till exempel Hovrätten för Västra Sverige, dom av den 8 mars 2013 i mål nr B 1401-13. 

191
 Se hovrättens resonemang i NJA 2011 s. 799; Hoflund 1991, s. 67 f.; Zila 2009, s. 65 f. 

192
 Träskman 2012, s. 116. 
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5.1.2 Narkotikasmuggling 

 

Narkotikasmuggling utgör enligt SSL 6 § och SSL 3 § ett uppsåtligt brott. Vid smuggling av 

narkotika gäller därför – som vid narkotikabrott – att samtliga brottsrekvisit ska vara täckta av 

uppsåt i enlighet med täckningsprincipens krav.
193

 Detta innebär vid narkotikasmuggling att 

gärningsmannen måste ha uppsåt såväl till att den hanterade varan utgör narkotika (SSL 6 §) 

som till samtliga relevanta rekvisit avseende smugglingsbrott (SSL 3 §). (Vid bedömningen av 

om en narkotikasmuggling är ringa respektive grov tillkommer ytterligare rekvisit i SSL 6 § 

st. 1 respektive 2.) 

Kravet på uppsåtstäckning vid smugglingsbrott torde, utifrån uttalanden i förarbetena 

innebära att en gärningsman som varit i villfarelse om en bakomliggande bestämmelse till 

SSL ska vara fri från straffansvar.
 194

 Dylika bestämmelser kan vara exempelvis förbud mot 

eller villkor för införsel och utförsel av en viss vara. I förarbetena understryks att 

omständigheter i det enskilda fallet ofta torde utvisa att den som infört en vara också måste ha 

insett att varan omfattades av en restriktion. Den som måste ha insett detta men ändå överträtt 

en restriktion ska då inte kunna undgå ansvar. För straffansvar krävs enligt förarbetena inte 

heller att gärningsmannen har någon närmare kännedom om den bakomliggande 

bestämmelsen.
195 

Praxis har emellertid utvecklat vad som gäller för uppsåtstäckning vid brott enligt SSL. I 

avgörandet NJA 2003 s. 268 konstaterade HD att utgångspunkten vid en uppsåtsbedömning 

av smugglingsbrott är att missuppfattningar rörande innebörden av bakomliggande 

bestämmelser till SSL utesluter ansvar för uppsåtligt brott. Även i RH 2003:33 fann hovrätten 

att gärningsmannens villfarelse om en bakomliggande bestämmelse till SSL var relevant för 

uppsåtsbedömningen. 

Av dessa uttalanden i praxis borde man således kunna dra slutsatsen, att gällande rätt 

numera är att villfarelse hos gärningsmannen rörande bakomliggande bestämmelser till 

straffbuden i SSL är relevant för uppsåtsbedömningen.
196 

En i doktrinen uttryckt uppfattning, 

att uttalandena i SSL:s förarbeten i stället skulle kunna tolkas som att dylik villfarelse snarare 

ska bedömas som straffrättsvillfarelse, borde därmed kunna avvisas.
 197
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 Se prop. 1999/2000:124, s. 81; NJA 2003 s. 268. 

194
 Se prop. 1999/2000:124, s. 83. 

195
 Prop. 1999/2000:124, s. 83. 

196
 Denna inställning förordas även i utredningen bakom införandet av en ny smugglingslag, se Ds 1998:53, s. 

307 ff. 

197
 Se Zila 2009, s. 55 f. 



50 
 

5.2 Villfarelsebedömningar vid narkotikabrottslighet – praxis 

 

5.2.1 Den okunnige khatsmugglaren
198 

 

En somalisk medborgare åtalades för narkotikabrott och försök till varusmuggling. Den 

tilltalade hade enligt åklagaren olovligen innehaft, samt olovligen försökt att i strid med 

rådande införselförbud införa, drygt 1,5 kilo khat. 

Mannen invände att han inte känt till att khat narkotikaklassats och förbjudits för införsel 

medan han var bortrest. Han hade tidigare fört in khat i landet med tullens tillåtelse och tagit 

för givet att det fortfarande var tillåtet att föra in växten. Enligt mannen läste han inte svenska 

särskilt bra och hade inte sett någonting i invandrartidningen om att khat förbjudits i Sverige. 

Han anförde också att khat var mycket vanligt förekommande i Somalia, där det brukas av 

religiösa skäl.  

Tingsrätten konstaterade att khat narkotikaklassats knappt en månad innan det aktuella 

gärningstillfället. Vidare fann domstolen att vad den tilltalade anfört om att han trott att 

innehav och införsel av khat var tillåtet utgjorde en egentlig rättsvillfarelse, som endast friade 

från straffansvar vid uppsåtliga brott om villfarelsen varit ursäktlig. I denna del uttalade 

tingsrätten att vad mannen anfört om att han tidigare fått föra in khat till Sverige inte gjorde 

hans misstag ursäktligt, eftersom växten då inte betraktades som narkotika. Att den tilltalade 

befann sig utomlands när narkotikaklassningen av khat trädde i kraft och att hans kunskaper i 

svenska var bristfälliga, föranledde enligt rätten heller ingen annan bedömning. Mot denna 

bakgrund fann tingsrätten åtalet styrkt, men satte ned påföljden något med hänsyn till den 

korta tid som innehav och införsel av khat varit förbjudet vid gärningstillfället. 

Hovrätten ansåg att det saknades anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som 

den tilltalade lämnat samt för att anta att mannen skulle ha förfarit på samma sätt om han känt 

till att införsel och innehav av khat var förbjudet. Hovrätten konstaterade vidare att ett misstag 

rörande ett preparats egenskap av att som narkotika vara underkastat förbud mot införsel och 

innehav, var att bedöma som ”egentlig rättsvillfarelse”, som kunde medföra straffrihet om 

misstaget var klart ursäktligt. Hovrätten övergick därefter till att bedöma om den tilltalades 

misstag uppfyllt detta krav på ursäktlighet. 

I denna del hämtade hovrätten viss vägledning från Fängelsestraffkommitténs 

slutbetänkande (SOU 1988:7) och hänvisningarna till doktrin och praxis. Hovrätten 

konstaterade att enligt kommitténs uppfattning, som anslöt till bland andra Thornstedts och 
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 RH 1990:99. 
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Jareborgs, borde en något större generositet numera visas gentemot tilltalade i den typ av 

situationer som det var fråga om i målet. Enligt hovrätten fanns enligt kommittébetänkandet 

även skäl att vara att inte vara fullt så restriktiv vid bedömningen av straffrättsvillfarelse när 

det gällde blankettstraffbud. Hovrätten hänvisade också till att kommittén tagit upp exempel 

på fall där man borde kunna frångå grundprincipen att okunnighet om straffbestämmelser inte 

medför ansvarsfrihet. Som exempel nämnde Fängelsestraffkommittén när en utlänning som 

vistats kort tid i Sverige begår ett brott mot en svensk straffbestämmelse, som framstår som 

helt främmande för honom på grund av rättsuppfattningen i hans hemland. 

Hovrätten konstaterade mot denna bakgrund att den tilltalade kom till Sverige cirka tre år 

innan den åtalade gärningen begicks och inte behärskade svenska språket. Han hade också 

under sin tid i Sverige vid upprepade tillfällen och utan invändningar infört och använt 

khat,
199

 som var vanligt förekommande i hans hemland. Vidare konstaterade hovrätten att när 

mannen påbörjade den aktuella resan var khat inte klassat som narkotika i Sverige. 

Klassificeringen trädde i kraft medan den tilltalade fortfarande befann sig utomlands, och 

ändringen infördes inte i Socialstyrelsens föreskrifter om förteckningar över narkotika förrän 

efter att de åtalade gärningarna ägt rum, genom ett tillägg som publicerades en dryg vecka 

efter gärningstillfället. 

Vid en samlad bedömning fann hovrätten utifrån dessa omständigheter att det i den 

tilltalades fall måste anses klart ursäktligt att han vid gärningstillfället inte känt till den kort 

dessförinnan genomförda kriminaliseringen, som för honom måste ha framstått som helt 

främmande och som han heller inte haft anledning att befara existensen av. Mot bakgrund av 

detta ogillades åtalet. 

Ett hovrättsråd var emellertid skiljaktigt och ville döma mannen för försök till 

varusmuggling. Hovrättsrådet konstaterade att vilka varor som är belagda med införselförbud 

och hur varorna klassas växlar under skilda tider och mellan olika länder, vilket resande inte 

kan vara okunniga om och har att ta i beaktande. Vidare ansåg hovrättsrådet att det inte kunde 

råda någon tvekan om hur narkotikaklassificeringen av khat i den aktuella förordningen skulle 

förstås. Mot denna bakgrund fann den skiljaktige sammantaget att ingen omständighet gjorde 

den tilltalades rättsvillfarelse ursäktlig, och att mannens handlande skulle betraktas som 

försök till varusmuggling av narkotika. Gärningen borde enligt hovrättsrådet dock med 

hänsyn till omständigheterna i målet anses som ett ringa brott. 
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 Jfr Svea Hovrätt, dom av den 19 oktober 2012 i mål nr B 9420-11. I det målet friades en man från 

narkotikasmuggling på grund av straffrättsvillfarelse genom felaktigt besked från tullmyndigheten rörande 

narkotikaklassningen av preparatet kodein. 
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5.2.1.1 Kommentarer 

 

Det här målet avgjordes innan bestämmelsen i BrB 24:9 införts, men betraktas som ett 

typexempel på straffrättsvillfarelse.
200

 I det här fallet godtar både tingsrätten och hovrätten 

den tilltalades påstådda okunnighet och anser, som det verkar, utan vidare att okunnigheten 

utgör straffrättsvillfarelse och således är irrelevant för uppsåtsbedömningen. Huvudfrågan i 

målet blir därmed om kravet på ursäktlighet är uppfyllt. Tingsrätten definierar kravet som att 

misstaget ska vara ”ursäktligt”, medan hovrätten använder uttrycket ”klart ursäktligt”, vilket 

framstår som ett strängare aktsamhetskrav. Trots det finner hovrätten men inte tingsrätten att 

mannens okunnighet är ursäktlig. 

Var skillnaden i de två instansernas bedömning ligger i denna del framgår inte. Hovrättens 

bedömning grundar dessutom sig på en sammanvägning av flera olika omständigheter. Bland 

de typfall som kan grunda ansvarsfrihet genom straffrättsvillfarelse tycks dock samtliga 

omständigheter som hovrätten nämner falla in under det fall där det inte varit möjligt för en 

gärningsman att få kännedom om ett straffbud. Förarbetena nämner också klart och tydligt att 

en främmande rättsuppfattning i en persons hemland kan utgöra en sådan situation,
201

  och 

hovrätten tycks ha tagit stor hänsyn just till den tilltalades främmande rättsuppfattning utifrån 

somalisk sedvänja.
202 

Värt att notera här är dock att främmande rättsliga uppfattningar om 

tillåtligheten av sådant som våld och hot inte kan godtas enligt förarbetena.
203 

Med tanke på 

hur allvarligt lagstiftaren i Sverige ser på narkotikabrottslighet kan man diskutera hur 

hovrättens bedömning just i denna del förhåller sig till uttalandet i förarbetena. 

Hovrätten tycks vidare beakta att den tilltalade brutit mot ett blankettstraffbud. Det är 

emellertid oklart huruvida hovrätten härmed, förutom införselförbudet i tullagstiftningen 

(författningar externa till själva straffbudet ansågs vid denna tid inte behöva täckas av 

gärningsmannens uppsåt vid smugglingsbrott) även avser narkotikaklassificeringen. 

Värt att notera här är även att förarbetena, som hovrätten korrekt beskriver, tar upp 

blankettstraffbud som ett fall där mindre restriktivitet bör iakttas med att ursäkta på grund av 

straffrättsvillfarelse. Detta görs dock i ett annorlunda sammanhang som faller in under ett 
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 Se Andersson m.fl. 2012, s. 119 ff.   
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 Se prop. 1993/94:130, s. 58. 

202
 Jfr det senare målet RH 1996:101 där två somaliska män dömdes i hovrätten för narkotikabrott av 

normalgraden på grund av innehav av khat. Även i detta mål beaktades dock khatanvändningens ställning som 

somalisk sedvänja i lindrande riktning. 

203
 Se prop. 1993/94:130, s. 58. 
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annat typfall än det som är aktuellt i målet; nämligen felaktig publicering när ett 

blankettstraffbud fyllts ut med lokala bestämmelser.
204

 

 

5.2.2 Den ovetande semesterfiraren
205 

 

I det här målet stod en man åtalad för försök till varusmuggling samt narkotikabrott via 

innehav, efter att han i strid med rådande införselförbud försökt ta med sig 52 tabletter 

innehållande det narkotikaklassade ämnet bromazepam in i landet. Mannen uppgav att han 

under sin resa i utlandet köpt lugnande medel på ett apotek på grund av sömnsvårigheter och 

inte kände till gällande regler kring införsel av läkemedel till Sverige. 

Tingsrätten uttalade att obekantskap med gällande regler inte utan vidare utesluter uppsåt 

vid varusmugglingsbrott, och att den som olovligen inför en vara i strid med gällande 

bestämmelser därför inte kan räkna med straffrihet annat än i de fall då misstaget framstår 

som ursäktligt. Mot bakgrund av att den tilltalades villfarelse om gällande regler inte ansågs 

ursäktlig dömde tingsrätten honom för försök till varusmuggling samt narkotikabrott. Med 

hänsyn till målets art och omständigheterna i övrigt ansåg tingsrätten dock att brotten var att 

anse som ringa. 

Den tilltalade överklagade och anförde i första hand att han inte känt till att läkemedlet i 

fråga innehållit ett narkotikaklassat ämne, och att han därför skulle gå fri från ansvar på grund 

av bristande uppsåt. Mannen gjorde vidare gällande att han inte känt till att det krävdes en 

skriftlig förskrivning för införseln, samt att detta inte framgick tillräckligt tydligt av de 

aktuella föreskrifterna. 

Hovrätten konstaterade att den tilltalade uppgett att han inte haft en tanke på att tabletterna 

kunde innehålla narkotikaklassade ämnen eller att det kunde vara otillåtet att föra in dem i 

Sverige.  Han hade vidare inget intresse av vad som stod på förpackningarna och brydde sig 

inte om att läsa texten på dessa. Inte heller läste han det papper med informationstext som låg 

i förpackningarna. 

Hovrätten konstaterade vidare att det läkemedel som den tilltalade infört innehöll 

bromazepam, ett ämne som var narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om 

förteckningar över narkotika. Vidare var det i målet klarlagt att mannen inte innehaft sådan 

dokumentation som krävts för att han skulle ha rätt att föra in tabletterna i Sverige. 

                                                           
204

 Se SOU 1988:7, s. 185. Jfr tingsrättens resonemang i Göta Hovrätt, dom av den 6 september 2012 i mål nr B 

2320-12. Tingsrätten avvisade här en invändning om straffrättsvillfarelse vid narkotikabrott, bland annat med 

hänsyn till att det inte rörde sig om ett ”nyligen infört blankettstraffbud”. 
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Enligt hovrätten kunde det dock, för den som är van vid den uppdelning som görs i Sverige 

mellan receptfria och receptbelagda läkemedel, te sig främmande att ett läkemedel som 

utlämnas utan recept innehåller narkotiska preparat. Det kunde därför inte begäras att 

vederbörande i ett sådant fall särskilt frågar om en medicin innehåller narkotikaklassade 

ämnen. Inte heller hade mannens erfarenheter av medicinen varit sådana att han haft 

anledning att bli misstänksam mot innehållet, ansåg hovrätten. Mot bakgrund av detta lade 

hovrätten den tilltalades egna uppgifter till grund för sin bedömning. 

Domstolen övergick därefter till invändningen om att mannen inte känt till att läkemedlet 

innehöll ett ämne som var narkotikaklassat. Den fråga som enligt hovrätten då aktualiserades 

var i vilken utsträckning det för straffansvar krävs täckning av rekvisitet – omständigheten – 

narkotika. 

Hovrätten konstaterade i denna del att det i doktrinen uttryckts att en tilltalad inte bör fällas 

till ansvar för ett uppsåtligt brott om hans uppsåt inte täcker brottsrekvisiten på ett sådant sätt 

att han har förstått innebörden av sin gärning. Hovrätten hänvisade här till Jareborgs 

uppfattning att det vid narkotikabrott inte torde vara nödvändigt att gärningsmannen 

klassificerar ett visst ämne som narkotika, utan att det nog räcker att han känner till vilket 

preparat det är fråga om. 

Domstolen hänvisade även till att Hoflund uttalat att uppsåtskravet vid narkotikabrott 

innefattar att det är fråga om narkotika, och att den som vet vad han befattar sig med men inte 

att ämnet klassificerats som narkotika kan undgå ansvar för uppsåtligt brott om misstaget är 

ursäktligt. 

Gemensamt för de båda författarnas inställning var enligt hovrätten att det är tillräckligt för 

straffansvar om gärningsmannen känner till vilket preparat det är som han befattar sig med. 

Enligt detta synsätt torde då, enligt hovrätten, okunnighet om att ämnet i fråga är klassat som 

narkotika befria från ansvar endast om misstaget är ursäktligt. 

Efter det övergick hovrätten till att bedöma vad den tilltalade insett. Domstolen 

konstaterade i denna del att mannen uppgett att han inte var intresserad av texten på 

förpackningarna och inte tog del av den. Denna underlåtenhet fick enligt hovrättens anses 

ursäktlig. Hovrätten fann vidare utifrån omständigheterna i målet att den tilltalade inte insett 

att han fört in ett narkotikaklassat preparat. Inte heller gav enligt hovrätten utredningen 

underlag för att anta att mannen skulle ha försökt att föra in tabletterna till riket om han hade 

insett detta. Mot denna bakgrund ansåg hovrätten att den tilltalade inte kunde fällas till ansvar, 

och ogillade åtalet.   
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5.2.2.1 Kommentarer 

 

I det här fallet framstår det som oklart huruvida domstolarna bedömer den tilltalades 

villfarelse som straffrättsvillfarelse eller som en villfarelse relevant för uppsåtsbedömningen. 

Av tingsrättens resonemang att döma tycks den anse att okunnighet om gällande regler kan 

utesluta uppsåt om misstaget är ursäktligt; sett till domstolens formulering att okunnighet 

”inte utan vidare” utesluter uppsåt. Därefter övergår tingsrätten till att göra en bedömning av 

om sådan ursäktlighet föreligger. Bedömningen liknar dock den som ska göras vid 

straffrättsvillfarelse. Detta begrepp nämns emellertid inte alls av tingsrätten, eller av 

hovrätten, vilket i sig är anmärkningsvärt med tanke på att bestämmelsen i BrB 24:9 införts 

flera år tidigare.
206

 

Hovrätten inleder med att resonera kring var gränsen för kravet på uppsåtstäckning går, och 

landar i slutsatsen att det räcker att gärningsmannen vet vilket preparat det är som han befattar 

sig med. Han behöver alltså inte inse att preparatet är narkotikaklassat. Till följd av detta 

uttalar domstolen att okunnighet om att ett preparat är narkotikaklassat leder till ansvarsfrihet 

under förutsättning att villfarelsen är ursäktlig. Detta kan tolkas som att hovrätten menar att 

det är fråga om straffrättsvillfarelse. Därefter övergår hovrätten till att göra en slags 

ursäktlighetsbedömning. Exakt vilka omständigheter som gör att hovrätten finner att den 

tilltalades okunnighet är ursäktlig framgår emellertid inte. Genom hovrättens hänvisningar till 

att det får anses ursäktligt att mannen inte tagit del av informationstexten för tabletterna, 

skulle rättens resonemang dock kunna anses falla in under det typfall av straffrättsvillfarelse 

där det inte varit möjligt för gärningsmannen att känna till innehållet i en straffbestämmelse. 

Bedömningen liknar alltså den i RH 1990:99, där domstolarna dock ansåg att det rörde sig om 

straffrättsvillfarelse. Därmed framstår det som anmärkningsvärt att frågan om eventuell 

straffrättsvillfarelse inte nämns i denna dom. 

I stället finner hovrätten att den tilltalade inte insett att han fört in ett narkotikaklassat 

preparat; han har alltså inte insett vilket preparat han har hanterat. Slutsatsen blir att den 

tilltalades villfarelse anses relevant för uppsåtsbedömningen och att mannen enligt hovrätten 

saknat uppsåt till att det preparat som han hanterat utgjort bromazepam.
207

 Utifrån det här 

perspektivet kan enligt min mening hovrättens resonemang om ursäktlighet ses som ett slags 

bedömning av mannens misstankar kring vad han har hanterat för något och hans eventuella 

oaktsamhet i förhållande till detta; en bedömning av vad som numera kallas 
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 Detsamma gäller i flera fall, se till exempel Hovrätten för Nedre Norrland, dom av den 22 mars 2013 i mål nr 

B 1069-12. 
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 Se Andersson m.fl. 2012, s. 123. 
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likgiltighetsuppsåt.
208

 

 Hovrättens resonemang är dock otydligt och förvirringen blir än värre av att hovrätten 

skriver att mannen inte insett att han fört in ett narkotikaklassat preparat, vilket skulle kunna 

tolkas som att den formella narkotikaklassningen av bromazepam är relevant för 

uppsåtsbedömningen.
209

 

Sammantaget visar det här målet tydligt hur svårt det ibland kan vara för domstolarna att i 

praktiken, vid narkotikabrottslighet, avgöra när vilken form av villfarelse blir aktuell.  

 

5.2.3 Den okunnige tablettsmugglaren
210 

 

I det här målet stod en kvinna åtalad för narkotikasmuggling. Hon hade infört tabletter till 

Sverige innehållande det narkotikaklassade ämnet bromazepam i strid med reglerna för 

införsel. Tabletterna var sömntabletter som kvinnan köpt när hon var i Jugoslavien. Den 

tilltalade invände dock att hon inte känt till att tabletterna innehöll ett narkotikaklassat ämne. 

Tingsrätten konstaterade kort att kvinnan uppsåtligen infört tabletterna och övergick 

därefter till att göra en bedömning av om hennes villfarelse rörande ämnets 

narkotikaklassificering varit uppenbart ursäktlig. Tingsrätten anförde i denna del att fabrikatet 

på sömntabletterna och det narkotiska ämnet ifråga inte tillhörde de mer välkända. Tabletterna 

lämnades därtill ut receptfritt. På grund av detta fann domstolen sammantaget att kvinnans 

villfarelse varit uppenbart ursäktlig och att hon således inte insett att hon infört ett 

narkotikaklassat medel. Det fanns enligt tingsrätten inte heller någon anledning att anta att 

den tilltalade hade försökt att ta in tabletterna om hon känt till narkotikaklassningen av 

innehållet. Mot bakgrund av detta ogillades åtalet. 
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 Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom av den 24 maj 2010 i mål nr B 1021-10. I detta mål åtalades en 

man för narkotikasmuggling men invände att han inte känt till att de säckar med khat han fört in innehöll 

narkotika; han trodde att det var grönsaker. Tingsrätten fann dock att den tilltalade måste ha förstått att säckarna 

mycket väl kunde innehålla narkotika men förhållit sig likgiltig till detta samt till rådande införselförbud. Detta 

medförde enligt tingsrätten både att mannen ansågs ha haft tillräckligt uppsåt till narkotikasmuggling, och att han 

inte kunde anses ha befunnit sig i ursäktlig villfarelse rörande att det han hanterat utgjorde narkotika. Hovrätten 

delade tingsrättens bedömning och fastställde domslutet. Jfr även Hovrätten för Nedre Norrland, dom av den 22 

mars 2013 i mål nr B 1069-12. 
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tingsrättens resonemang i Svea hovrätt, dom av den 17 juni 2009 i mål nr B 2525-09. 
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Rådmannen var dock skiljaktig och ansåg att kvinnan borde dömas för narkotikasmuggling. 

Till stöd för detta anförde rådmannen att den tilltalades hantering rört sömntabletter, i vilka 

typiskt sett narkotikaklassade preparat kommer till användning. Mot denna bakgrund fann 

rådmannen att kvinnans villfarelse inte framstod som uppenbart ursäktlig, och ansåg till följd 

av detta – märkligt nog – att den tilltalade ”därför haft uppsåt” till den åtalade gärningen. 

Hovrätten instämde i rådmannens ursäktlighetsbedömning och dömde på grund av detta 

kvinnan för narkotikasmuggling. 

 

5.2.3.1 Kommentarer 

 

Rörande det här målet kan först konstateras att tingsrätten här till skillnad från i målet RH 

1997:50, trots liknande omständigheter, finner att kvinnan haft uppsåt till hanteringen av ett 

narkotikaklassat preparat. Det är dock oklart på vilken grund detta görs. Flera omständigheter 

är desamma i de båda målen. Precis som hovrätten i RH 1997:50 tar tingsrätten i det här målet 

hänsyn till att tabletterna lämnats ut receptfritt och finner också att den tilltalade inte kan 

anses ha haft någon anledning att fatta misstanke om innehållet i tabletterna. Medan hovrätten 

i RH 1997:50 tycks ha lagt dessa omständigheter till grund för bristande uppsåtstäckning, 

anser tingsrätten i det här fallet i stället att samma omständigheter grundar ansvarsfrihet på 

grund av straffrättsvillfarelse. Eftersom tingsrätten i sin ursäktlighetsbedömning hänvisar till 

RH 1997:50, tycks tingsrätten dock anse att även det målet rör straffrättsvillfarelse. 

Den skiljaktige rådmannen gör en annan bedömning av ursäktligheten utifrån det faktum att 

sömntabletter typiskt sett innehåller narkotikaklassade substanser. Resonemanget kan enligt 

min mening tolkas som en bedömning av (likgiltighets)uppsåt hos kvinnan till att tabletterna 

ifråga innehållit narkotika av något slag. Möjligen kan det förklara den kryptiska 

formuleringen som rådmannen – och hovrätten – gör; att den så att säga otillräckliga 

ursäktligheten hos kvinnans villfarelse gör att hon ”därför haft uppsåt” till 

narkotikasmugglingen. Slutsatsen skulle då vara att kvinnan åtminstone misstänkte att det 

fanns en risk att sömntabletterna innehöll narkotikaklassade preparat men förhöll sig likgiltig 

till detta. Resonemanget liknar det som hovrätten gör i RH 1997:50, med skillnaden att 

hovrätten i det fallet fann att uppsåt saknades till innehållet i tabletterna. 

Frågan är varför hovrätten i sådana fall i det här målet använder begreppet ”uppenbart 

ursäktlig”, som aktualiseras vid bedömningar av straffrättsvillfarelse. Svaret skulle eventuellt 

kunna vara att kvinnan i hovrätten inte invänt mot åklagarens yrkande om ansvar för 

narkotikasmuggling, dock med reservationen att hon inte döms till strängare påföljd än böter. 

Hovrätten utgår därmed från att uppsåt föreligger och konstaterar, efter att ha gjort sin 
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ursäktlighetsbedömning och funnit att den tilltalades (straffrätts)villfarelse inte är uppenbart 

ursäktlig, att kvinnan kan hållas straffansvarig eftersom uppsåtstäckning föreligger. 

Domstolen formulerar dock detta på ett slarvigt sätt. Denna tolkning förklarar emellertid inte 

rådmannens resonemang. 

 

5.2.4 Den ovetande lastbilschauffören
211 

 

Här bör först noteras att detta mål avgjordes efter att SSL trätt i kraft och att kravet på 

uppsåtstäckning vid smugglingsbrott därmed utvidgats till att omfatta även bakomliggande 

bestämmelser till SSL. 

I det här målet stod en nederländsk medborgare åtalad för grov narkotikasmuggling efter att 

han fört in över 200 kilo khat till Sverige utan att anmäla införseln till tullbehandling samt i 

strid med rådande införselregler. Den tilltalade invände med straffrättsvillfarelse. Mannen 

anförde att han inte känt till att det var förbjudet att föra in khat till Sverige och uppgav att 

han aldrig skulle ha gjort detta om han haft denna kunskap. 

Enligt den tilltalade hade han låtit sin flickvän söka information om khat på internet efter att 

han påbörjat sin färd med lasten, eftersom han fått en ”dålig känsla”. Enligt information som 

flickvännen skulle ha hittat på hemsidan till ett känt nederländskt institut stod khat upptaget 

på samma lista som koffein och nikotin och uppgavs ha en uppiggande effekt. Det framgick 

också av informationen på hemsidan att khat importerades till Nederländerna och kunde 

köpas i grönsaksaffärer. Denna information lugnade mannen och han utgick ifrån att khat 

även var lagligt i Sverige eftersom det var tillåtet i Nederländerna. 

Tingsrätten noterade att det av förarbetena till bestämmelsen om straffrättsvillfarelse uttalas 

att ansvarsfrihet kan bli aktuellt i ett fall där en utlänning kommer till Sverige och bryter mot 

en straffbestämmelse som för honom framstår som helt främmande mot bakgrund av 

rättsuppfattningen i hans hemland. Domstolen konstaterade vidare att det av förarbetena dock 

även framgår att det för frihet från straffansvar krävs att gärningsmannen inte kan lastas för att 

han inte kände till den aktuella bestämmelsen, och att det av den som för in varor i landet är 

rimligt att förutsätta kunskap rörande regler om tull och införsel. 

Därefter övergick tingsrätten till ursäktlighetsbedömningen. Av bland annat mannens egna 

uppgifter om att han haft en dålig känsla och att en för honom okänd person hört av sig under 

transporten för att kontrollera var lasten befann sig, framgick enligt tingsrätten att den 

tilltalade varit medveten om eller haft särskild anledning att anta att det var narkotika eller 

något annat illegalt i lasten. Mannen hade vidare trots sina egna tvivel kring lasten 
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överhuvudtaget inte undersökt om det var tillåtet att föra in khat till Sverige. De kontroller 

han låtit göra rörde endast införsel till Nederländerna. Mot denna bakgrund fann tingsrätten 

vid en samlad bedömning att den tilltalades villfarelse inte varit uppenbart ursäktlig, och 

dömde honom för grov narkotikasmuggling. 

Hovrätten konstaterade inledningsvis att mannen känt till att det var khat i lasten, samt att 

den villfarelse som den tilltalade gjort gällande rörde förekomsten av ett införselförbud mot 

khat, alltså en bakomliggande bestämmelse till straffbudet i SSL. Enligt hovrätten utgjorde 

villfarelsen därmed inte straffrättsvillfarelse. Frågan i målet var enligt domstolen i stället 

huruvida den tilltalades uppsåt måste täcka existensen av ett införselförbud. Hovrätten 

besvarade denna fråga jakande mot bakgrund av uttalanden i förarbetena till SSL samt HD:s 

avgörande NJA 2003 s. 268. Domstolen övergick därefter till att göra en uppsåtsbedömning. 

I denna del konstaterade hovrätten att den tilltalade blivit upplyst om att lasten var dyrbar 

och att en okänd person kontrollerat var lasten befann sig under transporten. Mot bakgrund av 

detta måste den tilltalade enligt hovrätten ha börjat misstänka att transporten inte var laglig. 

Att mannen bett sin flickvän att kontrollera vad khat var för något visade enligt domstolen att 

den tilltalade också fattat en sådan misstanke. 

Hovrätten noterade vidare att uppgifterna om khat hämtats från ett institut som sysslade 

med frågor rörande ungdomar och narkotika. Med hänsyn bland annat till detta ansåg 

hovrätten att mannen genom flickvännens uppgifter inte haft anledning att anta att khat var 

lagligt i Sverige. Sammantaget fann hovrätten mot denna bakgrund att den tilltalade insett 

risken för att khat var belagt med införselförbud i Sverige. 

Trots insikten om denna risk förde den tilltalade in khat till Sverige, enligt hovrätten utan 

att på något verksamt sätt – exempelvis hos svensk myndighet – undersöka om det fanns ett 

införselförbud och utan att anmäla lastens innehåll till tullen. Härigenom fann domstolen det 

ställt utom rimligt tvivel att mannen varit likgiltig inför förverkligandet av risken att det fanns 

ett införselförbud och således haft i vart fall likgiltighetsuppsåt. Mot bakgrund av detta 

fastställde hovrätten tingsrättens domslut. 

 

5.2.4.1 Kommentarer 

 

I det här målet går tingsrätten direkt över till att göra en bedömning av eventuell 

straffrättsvillfarelse. Tingsrätten finner alltså att mannens påstådda villfarelse är irrelevant för 

uppsåtsbedömningen. Eftersom den tilltalade varit medveten om att han hanterat khat, vilket 

är narkotikaklassat i Sverige, är uppsåtskravet till omständigheten att ämnet som hanterats är 

narkotika uppfyllt. Så långt ter sig tingsrättens resonemang korrekt. Vid smugglingsbrott 
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krävs dock även uppsåt till införselförbudets existens, vilket mannen nekat till. Hans 

villfarelse i denna del är därmed att anse som relevant för uppsåtsbedömningen.  

Möjligen resonerar tingsrätten här som så att uppsåt hos gärningsmannen till 

omständigheten narkotika också rimligen innebär att uppsåt föreligger till exsistenen av ett 

införselförbud. Det är enligt min mening emellertid ett felaktigt resonemang. Eftersom 

uppsåtsreglerna ser olika ut för omständigheten narkotika respektive förekomsten av ett 

införselförbud, måste uppsåtsbedömningen vid narkotikasmuggling så att säga delas upp. Om 

kravet för uppsåt till omständigheten narkotika även innefattat ett krav på uppsåt till den 

formella narkotikaklassificeringen hade en sådan ”uppdelning” av uppsåtsbedömningen 

emellertid inte blivit nödvändig i mål om narkotikasmuggling. Uppsåt till 

narkotikaklassificering av ett ämne medför nämligen – rimligen – även uppsåt till existensen 

av ett införselförbud mot ämnet. Eftersom uppsåtskravet för narkotikabrott emellertid inte är 

konstruerat på det sättet är det märkligt att tingsrätten sett mannens villfarelse rörande 

införselförbudet som irrelevant för uppsåtsbedömningen. 

Vidare tyder tingsrättens uttalande om att den tilltalade var medveten om eller hade särskild 

anledning att anta att det var narkotika i lasten, på att domstolen snarare gör en sedvanlig 

uppsåts- och oaktsamhetsbedömning, vilket förvirrar ytterligare. Det är även värt att notera att 

tingsrätten hänvisar till uttalanden i förarbetena till bestämmelsen om straffrättsvillfarelse som 

numera får anses irrelevanta för gällande rätt. Uttalandet i förarbetena att alla förutsätts känna 

till tullregler kan nämligen inte längre anses relevant, eftersom uppsåtskravet vid 

smugglingsbrott därefter utvidgats till att även omfatta bakomliggande bestämmelser till SSL. 

Hovrätten finner, till skillnad från tingsrätten, att mannens villfarelse rörande 

införselförbudet är relevant för uppsåtsbedömningen, vilket är korrekt. Hovrättens uttalande i 

denna del om att det inte rör sig om straffrättsvillfarelse på grund av att villfarelsen rör en 

bakomliggande bestämmelse till SSL, görs dock redan innan domstolen besvarat frågan 

huruvida uppsåt krävs till införselförbudets existens, vilket blir missvisande. Om uppsåt inte 

krävdes till införselförbudets existens skulle ju villfarelse rörande detta i ställes anses 

irrelevant för uppsåtsbedömningen och straffrättsvillfarelse aktualiseras. 

 

5.2.5 De okunniga beställarna av narkotika
212

  

 

I det här målet stod en kvinna och en man åtalade för grovt narkotikabrott respektive 

narkotikasmuggling. Mannen hade enligt åklagaren importerat det narkotiska preparatet 
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mefedron från Storbritannien till Sverige men i den medåtalade kvinnans namn, medan 

kvinnan förvarat substansen metedron hemma hos sig efter att hon beställt det från en svensk 

leverantör. 

Kvinnan förnekade uppsåt till innehav av narkotika. Hon anförde som grund att metedron 

inte var narkotikaklassat när hon gjorde sin beställning av preparatet och att hon inte heller 

känt till att narkotikaklassning skett senare. 

Tingsrätten konstaterade angående kvinnan att frågan var huruvida hon varit okunnig om 

narkotikaklassificeringen, samt om denna okunnighet i sådana fall var ett ursäktligt misstag 

som befriade henne från ansvar för narkotikabrott. Därefter övergick tingsrätten till att göra en 

ursäktlighetsbedömning. I denna del uttalade domstolen att det företag från vilket kvinnan 

beställt metedronet informerat sina kunder om att metedron snart skulle komma att bli 

narkotikaklassat. Vid denna tidpunkt borde köpare av metedron ha fått klart för sig att 

substansen inom en snar framtid skulle betraktas som narkotika, ansåg tingsrätten.  

Domstolen fann vidare att kvinnan uppgett att hon trodde att hon gjort beställningen flera 

veckor innan företaget gick ut med den aktuella informationen. Mot detta talade enligt 

tingsrätten dock att leveranser enligt företagets hemsida skedde inom fyra dagar med 

rekommenderat brev. Vidare hade den rekommenderade försändelsen skickats till kvinnan två 

dagar innan metedron narkotikaklassificerades och anlänt till utlämningsstället samma dag 

som narkotikaklassningen skedde. Tre dagar tidigare, en dag innan företaget lade ut sin 

information om den kommande narkotikaklassningen, betalade kvinnan in ett belopp som 

stämde väl med vad ett parti metedron av denna storlek kunde förmodas ha kostat. Tingsrätten 

konstaterade också att den tilltalade inte lämnat någon alternativ förklaring till vad 

betalningen ifråga annars skulle ha avsett. 

Mot denna bakgrund fann tingsrätten sammantaget att kvinnan i samband med att hon köpt 

metedronet i vart fall hade kunnat få information om att preparatet skulle narkotikaklassas i 

nära anslutning till att hon gjorde sin beställning. Hennes eventuella bristande kunskap om att 

metedron var narkotikaklassat när hon mottog preparatet kunde därför inte anses ursäktlig och 

ansvarsbefriande. Tingsrätten dömde mot bakgrund av detta, och med hänvisning till 

hovrättens resonemang i RH 1997:50, kvinnan för grovt narkotikabrott.   

Även mannen nekade till uppsåt att hantera narkotika, och anförde att han inte känt till att 

mefedron varit narkotikaklassat samt att han försökt att ta reda på om så var fallet genom 

kontroller på internet.  

Tingsrätten fann i denna del att mefedron narkotikaklassats drygt ett halvår innan den 

tilltalade beställt preparatet. Vidare talade enligt domstolen mannens egna uppgifter för att 

han varit väl medveten om att narkotikaklassning skett efter hand av preparat besläktade med 
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mefedron. Han hade exempelvis kännedom om att metedron, en efterföljare till mefedron, 

narkotikaklassats. Mot denna bakgrund konstaterade tingsrätten att det på internet utan större 

besvär varit möjligt att få information om att mefedron var narkotikaklassat; att substansen 

varit att betrakta som narkotika i mer än åtta månader innan den tilltalade beställt drogen från 

England; samt att mannen själv uppgett att anledningen till att han beställde mefedron därifrån 

var att det blivit svårt att få tag på i Sverige.  

Utifrån detta fann tingsrätten att mannens påstådda okunnighet inte var sannolik och 

betraktade den som en efterhandskonstruktion. Domstolen tillade dock att även om den 

tilltalade mot förmodan inte känt till att den substans han hanterat var narkotika, kunde hans 

misstag rörande reglerna för införsel av narkotika inte anses ursäktligt, och hänvisade även 

här till hovrättens resonemang i RH 1997:50. Mot denna bakgrund dömde tingsrätten mannen 

för narkotikasmuggling. 

Hovrätten konstaterade angående kvinnan att frågan var om hon svävat i sådan villfarelse 

rörande att substansen utgjort narkotika att hon skulle anses sakna uppsåt. Hovrätten noterade 

att kvinnan uppgett att hon gjort sin beställning innan leverantören av metedronet meddelat att 

substansen snart skulle komma att narkotikaklassas, att hon varit ovetande om den kommande 

narkotikaklassningen samt att hon inte heller senare fått kännedom om denna. Domstolen fann 

det dock ställt bortom rimligt tvivel att kvinnan tidigast gjort sin beställning samma dag som 

informationen lades ut och redan då måste ha fått reda på att en narkotikaklassning var på 

gång. Dessutom hade hon inte vidtagit några åtgärder för att förvissa sig om att det var lagligt 

att inneha metedron. Mot denna bakgrund fann hovrätten att kvinnan innehaft metedron med i 

vart fall likgiltighetsuppsåt i förhållande till att det rörde sig om narkotika, och dömde henne 

för narkotikabrott. Brottet ansågs dock vara av normalgraden, då hovrätten gjorde en annan 

farlighetsbedömning än tingsrätten av den hanterade drogen. Till följd av detta mildrades 

påföljden för kvinnan. 

Angående mannen uttalade hovrätten endast kortfattat att mannen gjort sig skyldig till 

narkotikasmuggling. Hovrätten mildrade dock påföljden, även i detta fall på grund av en 

annan farlighetsbedömning av den hanterade drogen.  

5.2.5.1 Kommentarer 

 

I det här målet verkar tingsrätten behandla kvinnans påstådda villfarelse som irrelevant för 

uppsåtsbedömningen och övergår därför till en bedömning av straffrättsvillfarelse. Tingsrätten 

hänvisar dock inte till bestämmelsen i BrB 24:9 och använder inte heller uttrycket ”uppenbart 

ursäktlig”. Tingsrätten finner i denna del att kvinnan hade kunnat få information om 

narkotikaklassificeringen av metedron, det vill säga domstolen tycks anse att situationen faller 
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in under typfallet när någon påstår att det varit omöjligt att känna till gällande rätt. Man kan 

här notera att tingsrätten även i det här målet hänvisar till RH 1997:50, och alltså verkar se 

detta hovrättsavgörande som ett fall av straffrättsvillfarelse. 

Angående mannen verkar tingsrätten anse att hans invändning om okunnighet inte kan 

godtas och att någon bedömning av ursäktligheten i det fallet inte blir aktuell. Tingsrätten gör 

därefter ett svårtolkat uttalande om att även om den tilltalade varit okunnig om att han 

hanterat narkotika, så är hans misstag rörande förbudet mot att föra in narkotika inte ursäktligt 

och medför därför straffansvar för narkotikasmuggling. 

Tingsrättens resonemang i denna del är oklart. Domstolen tycks betrakta mannens påstådda 

okunnighet som en invändning om straffrättsvillfarelse; han har ju känt till vad han hanterat 

men uppgett att han varit okunnig om narkotikaklassningen av preparatet. Emellertid är 

villfarelse rörande tillåtligheten i att föra in en vara relevant för uppsåtsbedömningen och 

aktualiserar då inte någon ursäktlighetsbedömning. Dessutom måste både uppsåt till att man 

hanterat narkotika och uppsåt till införselförbudet föreligga för tillräcklig uppsåtstäckning vid 

narkotikasmuggling. Trots det har hovrätten ingenting att invända mot tingsrättens 

resonemang i denna del.  

När det gäller kvinnan finner emellertid hovrätten till skillnad från tingsrätten att det rör sig 

om villfarelse relevant för uppsåtsbedömningen. Det är svårt att förstå varför, eftersom 

kvinnan vet vilket preparat hon har hanterat, vilket är tillräckligt för uppsåtstäckning. 

Misstaget som hon gör gällande rör klassificeringen av preparatet som narkotika, vilket faller 

utanför kravet på uppsåtsäckning och därmed är irrelevant för uppsåtsbedömningen. 

Därefter gör hovrätten en bedömning av vad kvinnan har gjort och borde ha gjort för att 

skaffa sig kännedom om saken, en bedömning som påminner väldigt mycket om den som görs 

vid eventuell straffrättsvillfarelse. Hovrätten finner mot denna bakgrund dock att kvinnan haft 

likgiltighetsuppsåt till att hantera narkotika, genom ett resonemang som borde kunna tolkas 

som att kvinnan åtminstone insett risken för att det ämne hon hanterade var narkotikaklassat. 

Resonemanget påminner om det som hovrätten gör i det refererade fallet i avsnitt 5.2.3 ovan. 

Båda fallen visar också hur svår bedömningen kan bli av vilken form som villfarelse 

föreligger när likgiltighetsuppsåt aktualiseras vid narkotikabrottslighet.  

Värt att notera är även att det här målet illustrerar att det i praktiken är högst rimligt att 

inbegripa okunnighet i begreppet villfarelse. De tilltalades påstådda okunnighet består som 

synes i detta fall inte av en total frånvaro av föreställning, utan av en felaktig föreställning hos 

dem rörande den utförda gärningens tillåtlighet.  
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5.4 Sammanfattning 

 

Uppsåtsbedömning vid specialstraffrättsliga brott som narkotikabrott och narkotikasmuggling 

görs enligt samma regler och principer som gäller för brott enligt BrB. Dock aktualiseras vissa 

särskilda problem vad gäller uppsåtstäckning och villfarelse vid brott enligt NSL respektive 

SSL. Vid narkotikabrott gäller detta framför allt gärningsmannens uppsåt i förhållande till 

omständigheten att det hanterade ämnet utgör narkotika. Vid narkotikasmuggling aktualiseras 

förutom detta spörsmål även frågan om uppsåt i förhållande till de bakomliggande 

bestämmelser som blankettstraffbudet i SSL hänvisar till. 

För uppsåt till omständigheten narkotika räcker det att gärningsmannen har uppsåt till vilket 

narkotikaklassat preparat han har hanterat, alternativt att han har uppsåt till att ha hanterat 

något narkotiskt preparat. Hans uppsåt måste inte omfatta narkotikaklassningen och 

antagligen inte heller preparatets egenskaper eller effekter. Gränsen för kravet på 

uppsåtstäckning sätts genom likgiltighetsuppsåtet; det vill säga gärningsmannen måste minst 

ha misstänkt att det rör sig om narkotika och varit likgiltig inför detta. Vid 

narkotikasmuggling krävs även att uppsåtet täcker relevanta bestämmelser rörande införsel.  

Av detta följer att villfarelse hos gärningsmannen rörande vad han har hanterat är relevant 

för uppsåtsbedömningen vid narkotikabrottslighet. Detsamma gäller vid narkotikasmuggling 

angående villfarelse om regler för exempelvis införsel. Villfarelse rörande formell 

narkotikaklassning av eller narkotiska egenskaper och effekter hos ett preparat aktualiserar i 

stället en bedömning av straffrättsvillfarelse. 

En genomgång av några illustrativa rättsfall visar dock att bedömningen av när villfarelse är 

relevant för uppsåtsbedömningen respektive straffrättsvillfarelse kan bli tämligen komplicerad 

i mål rörande narkotikabrottslighet, särskilt vid bedömningar av eventuellt likgiltighetsuppsåt 

hos gärningsmannen till att hantera narkotika. Domstolarna gör ibland olika bedömningar av 

samma och liknande fall, och för oklara resonemang kring vilken form av villfarelse som 

egentligen föreligger samt var gränsen för uppsåtstäckningskravet går mer exakt när det gäller 

frågan om gärningsmannen har insett vad det är han hanterat. 

Sammantaget visar genomgången av praxis därmed tydligt svårigheterna att i praktiken – 

och särskilt vid narkotikabrottslighet – avgöra vad som är villfarelse relevant för 

uppsåtsbedömningen och när i stället straffrättsvillfarelse aktualiseras. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva när villfarelse hos gärningsmannen, vid 

narkotikabrottslighet, blir relevant för uppsåtsbedömningen och när det i stället blir fråga om 

straffrättsvillfarelse. Ett försök har gjorts att utifrån lagtext, praxis, förarbeten och doktrin 

klargöra vad som är gällande rätt avseende uppsåtstäckning, villfarelse relevant för 

uppsåtsbedömningen samt straffrättsvillfarelse vid narkotikabrott och narkotikasmuggling. 

Narkotika är ett juridiskt-tekniskt begrepp, och som beskrivits i denna uppsats riskerar 

denna typ av begrepp att leda till problem med så kallad subsumtionsvillfarelse; det vill säga 

att gärningsmannen klassificerar en omständighet på ett annorlunda sätt än vad som görs 

utifrån juridisk-teknisk synvinkel. Huvudregeln är att sådan villfarelse, när en gärningsman 

felaktigt tror att en gärning inte täcks av lagens ord, inte är relevant för uppsåtsbedömningen. 

Likväl kan det ibland vara så att en person som gjort en klassificering av något som sedan inte 

överensstämmer med den juridiska innebörden av begreppet, inte i den utsträckning som 

krävs för uppsåt har förstått vad det är som han eller hon har gjort. Det går inte heller att 

generellt säga när villfarelse som rör rättsliga klassificeringar eller villfarelse av annat slag 

blir relevant för uppsåtsbedömningen; det måste bedömas från brottstyp till brottstyp och det 

avgörande blir då vilka rekvisit i varje brottsbeskrivning som, enligt täckningsprincipen, ska 

vara täckta med uppsåt  

Vid uppsåtsbedömningen i narkotikamål är ett centralt krav att det finns täckning med 

uppsåt av brottsrekvisitet att det som hanterats är narkotika i straffrättslig mening. Detta krav 

på täckning kan formuleras som att gärningsmannen åtminstone måste ha likgiltighetsuppsåt 

till att han hanterar ett narkotiskt preparat. Gärningsmannen behöver dock inte ha uppsåt till 

preparatets formella klassificering som narkotika eller till dess narkotiska egenskaper och 

effekter. Villfarelse hos gärningsmannen rörande dessa rekvisit är därför irrelevanta för 

uppsåtsbedömningen och aktualiserar i stället en bedömning av straffrättsvillfarelse. 

I praktiken kan dock denna gränsdragning bli diffus och komplex, särskilt när det gäller en 

bedömning av eventuellt likgiltighetsuppsåt hos gärningsmannen. När domstolen ska bedöma 

om gärningsmannen misstänkt att han hanterar ett narkotiskt preparat kan eventuella 

föreställningar hos gärningsmannen om preparatets egenskaper och effekter faktiskt vara av 

betydelse, trots att dessa omständigheter egentligen är irrelevanta för uppsåtsbedömningen. 

Detsamma gäller gärningsmannens föreställningar om huruvida det hanterade preparatet 

formellt har narkotikaklassificerats. Att så är fallet framgår av några av de rättsfall som har 

analyserats närmare i denna uppsats. 

Vidare involverar narkotikabrottmål ibland bedömningar av kemisk-teknisk karaktär som 
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kan vara mycket komplicerade, inte minst för en lekman.
213

 Problemet blir inte mindre av att 

det ständigt utkommer nya preparat samt varianter av redan narkotikaklassade preparat på 

marknaden.
214

 Därmed uppstår, trots att vi i Sverige har en i princip uttömmande 

uppräkningsdefinition av narkotiska ämnen, ibland gränsdragningsproblem angående vilka 

preparat som faller in under ett visst narkotikaklassificerat ämnes beteckning.
215

 Det torde 

bidra till svårigheten att värdera och bedöma karaktären av en gärningsmans påstådda 

villfarelse vid narkotikabrottslighet.  

Djupdykningen i ett antal domstolsavgöranden visar också, även om vissa slutsatser har 

kunnat dras i denna uppsats angående vad som gäller vid villfarelse och narkotikabrottslighet, 

att rättstillämpningen av allt att döma är oklar. Domstolarnas avgöranden utmärks inte av 

tydlighet och konsekvens, och i flera fall verkar domstolarna blanda samman uppsåts-, 

ursäktlighets- och villfarelsebedömningar. 

I vissa fall kan man eventuellt tolka detta som att domstolarna, för att effektivt täcka in alla 

möjligheter på ett snabbt och effektivt sätt, så att säga börjar andra änden i sina domskäl. De 

inleder således med en uppsåtsbedömning i förhållande till exempelvis den formella 

narkotikaklassificeringen av ett visst ämne.  Denna klassificering är visserligen irrelevant för 

uppsåtsbedömningen, men om gärningsmannen kan anses ha insikt nog för uppsåt till 

narkotikaklassningen av det preparat han hanterat, följer av detta både att uppsåtskravet är 

uppfyllt och att ingen uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse föreligger. Även om detta sätt 

att resonera medför effektiv domskrivning blir det dock närmast ogörligt att då särskilja 

villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen från vad som är straffrättsvillfarelse. 

Generellt går inte heller att en gång för alla slå fast när den ena eller andra formen av 

villfarelse blir aktuell. Att försöka klargöra detta genom lagstiftning låter sig därmed inte 

göras.
216 

Bedömningen måste som sagt i stället göras brottstyp för brottstyp, med vägledning 

från bland annat förarbeten, doktrin och framför allt, praxis. Gällande narkotikasmuggling har 

förarbetena också gett viss vägledning gällande kravet på uppsåtstäckning avseende 

narkotikasmuggling. Så är emellertid inte fallet när det gäller rekvisitet narkotika vid vare sig 

narkotikasmuggling eller narkotikabrott. Det gör det än viktigare att utveckla en fast och 

tydlig domstolspraxis på området.  

Här finns dock som sagt en del att önska. Förutom nämnda problem i rättstillämpningen vid 

just narkotikabrottslighet, behandlar domstolarna relativt sällan frågor rörande 
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 Se till exempel NJA 1999 s. 485. 

214
 Jfr BRÅ-rapport 2000:21, s. 7 f; Hartelius 2007, s. 206 ff.  

215
 Jfr Hartelius 2007, s. 206 not 6, 213; prop. 2010/11:4, s. 44 f. 

216
 Jfr prop. 1993/94:130, s. 55. 
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uppsåtstäckning och villfarelse, och mer vägledning skulle generellt behövas från HD på detta 

område.
217 

En förklaring till att domstolarna undviker området skulle dock kunna vara just 

dess komplexitet;
218

 enligt Strömberg hör problemet med ”rättsvillfarelse” till de ”oklaraste 

och mest svårbemästrade i hela straffrättsläran”.
219

 

En bra början för att skapa större klarhet skulle dock kunna vara att domstolarna går mer 

metodiskt tillväga i sina avgöranden, och i tur och ordning gör först en uppsåtsbedömning och 

därefter en bedömning rörande eventuell straffrättsvillfarelse, i enlighet med det i denna 

uppsats använda brottsbegreppet. Om uppsåt saknas faller ju åtalet redan på det, och någon 

bedömning rörande straffrättsvillfarelse blir i sådana fall aldrig aktuell.  

Borgeke har utformat ett förslag till ett lösningsschema som kan ge viss vägledning för att 

undvika ologiska resonemang i domskälen.
220

 Borgeke föreslår att domstolen inleder med att 

pröva om täckning med uppsåt finns av de relevanta brottsrekvisiten. Brister det i 

uppsåtstäckningen ogillas åtalet. Är uppsåtskravet uppfyllt prövas sedan om gärningsmannen 

har misstagit sig om gärningens tillåtlighet på något annat sätt. Om så är fallet görs en 

bedömning av huruvida misstaget, straffrättsvillfarelsen, varit uppenbart ursäktlig. 

En annan sak som skulle öka kvaliteten på rättstillämpningen är konsekvens i terminologin. 

Nu används uttryck som ”ursäktlig” och ”klart ursäktlig” vid sidan av ”uppenbart ursäktlig” 

när straffrättsvillfarelse aktualiseras. Det är problematiskt eftersom dessa tre uttryck 

egentligen representerar olika aktsamhetskrav. Domstolarna brister dessutom i att använda det 

korrekta begreppet straffrättsvillfarelse och skriver ofta endast ”villfarelse” 

eller ”rättsvillfarelse”, trots att de avser straffrättsvillfarelse. Det förvirrar samt försvårar 

bedömningen av vad som är villfarelse relevant för uppsåtsbedömningen respektive 

straffrättsvillfarelse. Den i doktrinen förhärskande ”tudelningen” verkar tyvärr inte ha gjort 

sitt intåg i domstolarna. Kanske sker nu en bättring efter att HD nyligen genom avgörandet 

NJA 2012 s. 564 åtminstone tydliggjort vad som är rätt och relevant terminologi vid 

bedömningar av straffrättsvillfarelse. 

HD:s avgörande innebär emellertid inte att begreppsbildningen på området inte kan 

utvecklas vidare. Här återstår en del att göra för doktrinen. Man kanske inte måste gå så långt 

som Strömberg, som undrar om ”det inte döljer sig ett eller flera grundläggande fel i 
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 Jfr Borgeke 2009, s. 49 f.; Strömberg 1992b, s. 41. 

218
 Se Borgeke 2009, s. 49. 

219
 Strömberg 1992a, s. 396 f. 

220
 Se Borgeke 2009, s. 50 f. Angående hur oaktsamhetsbedömningen vid straffrättsvillfarelse bör göras, jfr Asp 

1998, s. 213. 
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doktrinens försök att komma till rätta med problemet [med rättsvillfarelse]”.
221

 Men 

uppdelningen mellan villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen och 

straffrättsvillfarelse bör endast ses som ett steg på vägen och inte som en slutstation. Denna 

uppsats har visat att uppdelningen mellan villfarelse, tveksamhet och okunnighet är en bra 

utgångspunkt för en analys, men att det är högst rimligt att sedan sammanföra dessa olika 

former av ”misstag” till ett enda villfarelsebegrepp när analysen görs.  

Flera av rättsfallen i min mer djupgående undersökning av praxis rör invändningar om 

okunnighet om en rättsregel. Detta är rimligen också den mest framkomliga vägen för den 

tilltalade; så fort någon har tagit del av en straffbestämmelse torde det bli avsevärt svårare för 

personen att hävda villfarelse rörande en viss gärnings tillåtlighet. Av rättsfallen framgår dock 

även att den totala frånvaro av föreställning som förutsätts vid okunnighet i inskränkt 

bemärkelse sällan blir aktuell. En gärningsmans okunnighet om exempelvis ett införselförbud 

är typiskt inte en frånvaro av föreställning, utan en felaktig tro om att hans handlande har varit 

tillåtet. Villfarelse får därmed även när den är relevant för uppsåtsbedömningen i praktiken 

samma bredare innebörd som vid straffrättsvillfarelse, eftersom även tveksamhet och 

okunnighet kan utesluta uppsåt. Detta faktum borde kunna underlätta både för analys och för 

rättstillämpning på området. Ett alternativ till villfarelse som är relevant för 

uppsåtsbedömningen skulle därmed kunna vara att i stället tala om misstag som är relevant för 

uppsåtsbedömningen.
222  

   

En fastare och tydligare domstolspraxis när det gäller att skilja mellan olika former av 

villfarelse, eller misstag, vid narkotikabrottslighet handlar till syvende och sist om 

rättssäkerhet. Om villfarelse bedöms vara relevant för uppsåtsbedömningen respektive om den 

anses utgöra straffrättsvillfarelse kan få olika konsekvenser i det enskilda fallet, eftersom 

straffrättsvillfarelse är tänkt att ursäkta en gärningsman endast i mycket speciella 

undantagsfall. Denna aspekt får än större vikt i ljuset av att narkotikabrottslighet straffas 

relativt hårt i vårt land. 

Detta leder även in på frågan om rimligheten i den stora återhållsamhet som svensk 

lagstiftning och rättstillämpning har intagit inför att fria från ansvar vid invändningar om 

straffrättsvillfarelse (och om villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen).  

Strahl anser att regeln ”att okunnighet om eller missförstånd av ett straffbud icke fritager 

från ansvar, kan tyckas sträng men är motiverad av att straffbuden alltför lätt skulle bli 

ineffektiva om de icke kunde tillämpas även mot den som icke förstått dem.”.
223

 Detta 
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 Strömberg 1992a, s. 397. 
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 Se Borgeke 2009, s. 50. 
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 Strahl 1974, s. 21. 
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effektivitetsargument är också det tyngst vägande mot att oftare fria från ansvar vid 

straffrättsvillfarelse. Eftersom brottets svårhetsgrad ska vägas in vid tillämpningen av 

bestämmelsen i BrB 24:9, och narkotikabrottslighet bedöms strängt i Sverige, blir 

effektivitetsargumentet än tyngre just vid narkotikabrottslighet.
224 

  

Det finns dock även argument för en generösare bedömning vid invändningar om 

straffrättsvillfarelse (och villfarelse relevant för uppsåtsbedömningen), och särskilt då vid 

narkotikabrottslighet. Just eftersom narkotikabrott bedöms strängt och straffas hårt kan man 

anse att det i sådana fall tvärtom ska ställas än högre krav på medvetenhet och insikt hos 

gärningsmannen för att fälla till ansvar för ett sådant brott. Även om det går utanför ramarna 

för denna uppsats bör här kort även nämnas att det finns all anledning att ifrågasätta den 

stränga syn på narkotikabrottslighet som är förhärskande i Sverige, bland annat med tanke på 

att det rör sig om brottslighet som ofta endast riktar sig mot gärningsmannen själv utan någon 

påtaglig skada för andra. Även den skada som brukare av narkotika åsamkar sig själva 

överdrivs inte sällan.
225

 

Ett ytterligare argument för generösare bedömningar av påstådd straffrättsvillfarelse är att 

narkotikabrott och narkotikasmuggling involverar straffbud av blankettkaraktär, vilka skapar 

särskilda svårigheter för medborgaren att skaffa sig en korrekt uppfattning om en gärnings 

tillåtlighet. 

Vidare talar de gränsdragningsproblem som nämnts ovan, angående vilka preparat som 

faller in under ett visst narkotikaklassificerat ämne, i samma riktning. Detta problem kan 

nämligen göra det svårare för enskilda att förutse vad som är otillåtet. Man kan i det 

sammanhanget enligt min mening diskutera om de tolkningar som domstolarna ibland gör vid 

avgöranden av huruvida en viss substans faller in under ett visst listat preparats namn och 

beteckning, egentligen inte utgör en form av – i straffrättsliga sammanhang otillåten – analog 

tolkning och definiton av narkotika.
226

  

Det är uppenbarligen ibland svårt för en enskild att avgöra vilket preparat han hanterar, vad 

det innehåller och huruvida det finns anledning att misstänka att det är av narkotisk karaktär. 

Härigenom uppstår i förlängningen också svårigheter att bedöma omfattningen av straffbuden 

gällande narkotikabrott och narkotikasmuggling. Av detta följer att det blir svårt att veta om 

och när man gör sig skyldig till narkotikabrottslighet, vilket även hamnar i konflikt med 

legalitetsprincipens krav på förutsebarhet samt med konformitetsprincipens krav på att 

människor ska ha möjlighet att anpassa sitt beteende efter lagen. Utifrån legalitetsprincipens 
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 Se prop. 1993/94:130, s. 58, 60; RH 2002:36. Jfr SOU 1984:15, 132 ff.; Strömberg 1992b, s. 35. 
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 Jfr Träskman 2005, s. 304 ff.; Träskman 2012, s. 243 f; Ulväng 2009, s. 243 f. 
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 Jfr till exempel NJA 1999 s. 485. Se om analog definition av narkotika prop. 1997/98: 183, s. 36. 
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krav på tydligt lagstöd för straffansvar kan man även ställa krav på en mer konsekvent och 

tydlig rättspraxis när det gäller narkotikabrottslighet och bedömningar av uppsåt, villfarelse 

och straffrättsvillfarelse.
227 

Mot detta skulle man kunna invända att den som är osäker om en gärnings tillåtlighet bör 

avstå från att utföra gärningen. Ett sådant resonemang låter emellertid sig svårligen förenas 

med den i ett liberalt och demokratiskt samhälle rådande, och grundläggande, principen att det 

som inte är uttryckligen förbjudet är tillåtet. 

Sammantaget kan de argument som tagits upp för en generösare bedömning vid 

invändningar om straffrättsvillfarelse (och villfarelse som är relevant för 

uppsåtsbedömningen) sammanfattas med att ökad tyngd bör ges för rättssäkerhet vid 

narkotikabrottslighet, i avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet. Tyvärr 

sammanblandas ibland rättssäkerhet; det vill säga skyddet mot godtycklig statlig 

maktutövning, med effektivitet eller rätt till statens skydd mot brottslighet.
228

 

Risken för minskad effektivitet i rättstillämpningen om man skulle godta exempelvis fler 

invändningar om straffrättsvillfarelse, ska heller inte överdrivas.
229

 I de allra flesta fall av 

sådan grov narkotikabrottslighet som rättssamhället framför allt vill stävja, borde det framgå 

tämligen klart och tydligt att gärningsmannen är väl medveten om vad han har gjort. 

Förarbetena till bestämmelsen i BrB 24:9 är tydliga med att blanka och opreciserade 

påståenden om straffrättsvillfarelse inte bör godtas.
230

 Detsamma gäller vid andra typer av 

invändningar, exempelvis om villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen; 

gärningsmannen behöver alltid kunna konkretisera sin invändning.
231

 

Mot denna bakgrund kan man konstatera att det finns god grund för att fullt ut ta 

konsekvenserna av att lagstiftaren när bestämmelsen i BrB 24:9 infördes argumenterade 

utifrån skuldteorin. Enligt Jareborg innebär detta att alla fall av klart ursäktlig 

straffrättsvillfarelse ska fria från straffansvar, och att lagstiftaren satt aktsamhetskravet alltför 

högt vid straffrättsvillfarelse.
232

 Jareborg anser att denna restriktivitet gör att svensk rätt här 

”strider klart mot konformitetsprincipen”, och fortsätter: ”Det är helt enkelt oanständigt att 

människor skall kunna dömas till fängelse t ex när de efter bästa förmåga kommit till samma 

juridiska bedömning – att ett förfarande inte är brottsligt – som två justitieråd i en HD-

                                                           
227

 Jfr Thornstedt 1994, s. 72 ff. 
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 Se till exempel SOU 1984:15, s. 128 ff.  
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 Jfr Jareborg 1986, s. 40. 

230
 Prop. 1993/94:130, s. 60. 
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 Se till exempel RH 2007:76; NJA 1980 s. 359 I. 
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 Jareborg 2001, s. 363 f. 
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minoritet”.
233

 

Man kan även tillägga att inte ens den mindre utvidgning av tillämpningen av 

straffrättsvillfarelse som lagstiftaren åsyftat verkar ha realiserats efter att bestämmelsen i BrB 

24:9 infördes. 

Generositeten bör enligt min mening även bli större när det gäller att godta invändningar 

om villfarelse som är relevant för uppsåtsbedömningen. Det är anmärkningsvärt att så centrala 

brott som narkotikabrott och narkotikasmuggling i praktiken fortfarande verkar ha oklara 

uppsåtstäckningskrav, och denna oklarhet bör i vart fall inte ligga gärningsmannen till last.  

En fråga som i det sammanhanget åtminstone förtjänar att diskuteras är var gränsen för 

erforderlig uppsåtstäckning bör gå vid narkotikabrottslighet. När den nya smugglingslagen, 

SSL, togs fram var ett argument för en förändrad bedömning av uppsåtstäckning och 

villfarelse att den borde vara densamma för SSL som för SkattebrottsL.
234  

Den nära 

kopplingen mellan SSL och NSL skulle mot denna bakgrund kunna tala för att villfarelse 

rörande en till NSL bakomliggande förteckning över narkotikaklassade preparat också bör 

utesluta uppsåt. I samma riktning talar att det centrala rekvisitet för att definiera ett preparat 

som narkotika är att det formellt klassificerats som narkotika genom att upptas på en dylik 

förteckning. 

                                                           
233

 Jareborg 1986, s. 40. Enligt Jareborg har det ökade antalet EG-författningar med straffrättslig påverkan också 

medfört att utrymmet vidgats för att bevilja ansvarsfrihet på grund av straffrättsvillfarelse, Jareborg 2001, s. 366.  
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 Ds 1998:53, s. 307 ff. 
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