
   

Lunds universitet 

Sociologiska institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelsens kriminalisering 

Hur relationen mellan avvikande beteende och kriminalisering kan förstås 

genom svensk drogpolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Mattias Dymling 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Vårterminen 2012 

Handledare: Klas Gustavsson 



   

Författare: Mattias Dymling 

Titel: Avvikelsens kriminalisering – Hur relationen mellan avvikande beteende och 

kriminalisering kan förstås genom svensk drogpolitik 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Klas Gustavsson 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse om de omständigheter som måste vara 

närvarande, för att ett avvikande beteende ska bli kriminaliserat. Denna uppgift undersöks 

genom att se till den svenska drogpolitiken, med fokus på alkohol och cannabis, som ska 

belysa problematiken med att utreda avvikelsens kriminalisering. Uppsatsens karaktär är 

teoretisk. En teoretisk utgångspunkt om hur avvikelse produceras har lagt grunden, mot vilken 

det utvalda forskningsmaterialet prövats, för att se vilken kunskap som genereras. Uppsatsen 

visar att objektiv skadeverkan mot samhälle och individ, samt individers inre egenskaper, är 

bristfälliga mått för förståelsen om hur avvikelse kriminaliseras. En mer användbar 

förklaringskraft ligger i de specifika sociala processerna, där avvikelser identifieras som 

moraliska övertramp, som leder till att kriminalisering blir resultatet. Denna process sker 

genom moraliska entreprenörers kampanjer, men relaterar i grunden till sociala gruppers 

maktförhållanden och olika regelverks legitimitet.  
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1. Inledning 

I vardagligt språk används avvikelse stundvis synonymt med kriminalitet. Påståendet att 

kriminalitet är ett avvikande beteende är inget uttalande som vanligtvis skapar kontrovers 

eller ifrågasättande. Denna uppsats behandlar relationen mellan avvikande beteende och 

kriminalisering. Uppsatsens anspråk ligger i att undersöka de olika omständigheter som måste 

vara närvarande, för att avvikande beteenden även blir kriminella. Dessa omständigheter 

undersöks genom att se till svensk drogpolitik, som belyser de olika relevanta aspekterna, för 

att förstå denna process. Förhoppningen med att ta reda på just omständigheterna för 

kriminaliseringen av avvikande beteende är att kunskap kan genereras, om såväl samhällets 

kriminaliseringsprocesser, som individers tendenser att kategorisera varandra utifrån deras 

egenskaper och handlingar. Uppsatsens karaktär är teoretisk, vilket innebär att ingen 

egenproducerad empiri insamlas genom intervjuer, observationer eller enkätundersökningar. 

En utvald teori om hur avvikelse skapas ligger istället som underlag, mot vilken det utvalda 

forskningsmaterialet prövas, och sätts i förhållande till frågeställningarna och syftet. I 

uppsatsen definieras kriminalitet som lagöverträdelser. Lagar är ett formaliserat regelverk som 

uttrycker vilka beteenden, handlingar och underlåtelser som är förbjudna, respektive tillåtna, 

inom staten. Definitionen av avvikelse och övriga teoretiska utgångspunkter, bland annat den 

begreppsapparat som är nödvändig för att uppnå uppsatsens syfte, hämtas från Howard S. 

Beckers studie om Outsiders.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan avvikande beteende och 

kriminalisering. För att möjliggöra insikter om denna relation, samt kunna bemöta de olika 

frågor som resulterar av att undersöka detta ämnesområde, behöver utgångspunkterna för 

resonemangen preciseras och förtydligas. Att undersöka förhållandet mellan avvikelse och 

kriminalisering, kräver delvis svar på frågan om hur avvikelse definieras, delvis hur 

samhällets kriminaliseringsprocesser ser ut. Avvikande beteende och kriminalitet ska inte 

sammankopplas till varandra som utgångspunkt, eftersom dessa beteenden får olika 

konsekvenser. För att uppnå uppsatsens syfte är det angeläget att belysa följande 

frågeställningar:  

 

 Hur kan man teoretiskt förstå relationen mellan avvikande beteende och 

kriminalisering? 
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 Hur kan ett avvikande beteende bli kriminellt, och hur kan ett kriminellt beteende bli 

avvikande? 

 Hur kan man förstå relationen mellan avvikande beteende och kriminalisering genom 

den svenska drogpolitiken? 

 

Drogpolitik ska för uppsatsen förstås genom drogerna cannabis och alkohol, som därmed 

involverar den lagstiftning (den politiska agendan), eventuell kriminalisering som förs mot 

dessa drogbruk, samt om bruket av substanserna gör en individ till avvikare eller 

konventionell. 

 

Uppsatsen inleds med att redogöra för tidigare forskning om relationen mellan avvikande 

beteende och kriminalisering, dessutom presenteras en kort skildring av cannabis och den 

svenska drogpolitiken under 1900-talet. Därefter presenteras uppsatsens metod och de olika 

teoretiska utgångspunkterna, samt en redogörelse för i vilken mån dessa används och på vilket 

sätt. Efter redogörelsen av de metodologiska och teoretiska grunderna, övergår uppsatsen till 

analysdelen. I uppsatsen sker analysen inom varje kapitel och förs i direkt samband med 

kapitlets teoretiska utgångspunkter. Frågeställningarna besvaras därmed fortlöpande från och 

med kapitel tre, men sammanfattas slutligen i ett avslutningskapitel. Hilte bidrar med en 

historisk skildring av de olika perspektiv som finns inom avvikarsociologin och används för 

att sätta in uppsatsen i ett mer specifikt sammanhang. För att besvara uppsatsens 

frågeställningar används Becker som främsta utgångspunkt, eftersom den teori och de 

begrepp som framläggs av honom i studien om Outsiders, förklarar relevanta aspekter om 

relationen mellan avvikande beteende och kriminalisering. Duff bidrar med en skildring av de 

olika anledningar och principer som motiverar kriminalisering och fungerar som en 

utgångspunkt för att förstå kriminaliseringsprocesser. Edwards används till frågan om hur 

avvikelser blir kriminella, samt hur kriminella beteenden blir avvikande, och diskuterar 

beteenden som är officiellt illegala, men socialt accepterade. Gällande frågeställningen om 

den svenska drogpolitiken tillämpas främst Christie och Bruun, som har kritiskt studerat 

nordens narkotikapolitik. Olsson, Träskmark och Törnqvist skildrar den svenska 

narkotikapolitikens olika aspekter och orsakerna till Sveriges politiska utformning på 

området. Lenke beskriver kort nykterhetsrörelsernas roll och deras bidrag till den svenska 

drogpolitiska agendan. Studier från bland annat Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN), World Health Organization (WHO) och Socialstyrelsen används 

för att granska hur droger används av den svenska befolkningen och i vilken omfattning.  
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1.1 Tidigare forskning 

Teoretiserandet om avvikelse har utgjort en central tyngdpunkt för sociologisk forskning 

sedan början av 1900-talet. Fenomenet avvikelse var vid denna tid dock maskerat i begrepp 

som social patologi och social oordning (Hilte 1996: 7). Sedan 1960-talet skedde något av ett 

paradigmskifte, då avvikelse började användas i ett bredare perspektiv, som utvidgade 

sociologisk forskning till att omsluta avvikelsens många olika ansikten. I dagens läge är 

forskning som bedrivs om avvikande beteende av varierad art, trots att kriminalitet är det mest 

fokuserade forskningsfältet (Ibid: 8). 1960-talets utvidgning av forskningsämnet medförde 

inte endast nya forskningsfält, utan även ett förändrat perspektiv. Sociologin fick tydligare 

kopplingar till symbolisk interaktionism och fenomenologin, där intresset låg hur individer 

själva uppfattade sina handlingar och tillskrev dem mening (Ibid: 8). I kontrast till tidigare 

teoribildningar hittas exempelvis Durkheim och funktionalismen, där avvikelsens funktion för 

samhället studerats. Ytterligare perspektiv kommer från marxistiskt influerade teoretiker, som 

ser till det kapitalistiska samhällets roll i skapandet av både avvikelser och brottslighet (Ibid: 

11). Genom 1960-talets teoretiker och deras introduktion av begreppet avvikande beteende, 

kunde sociologisk forskning om avvikelse bedrivas om relativt outforskade grupper av 

exempelvis homosexuella, handikappade och alkoholister. Att undersöka fenomenet 

avvikande beteende genom den svenska drogpolitiken med avseende på alkohol och cannabis, 

fortsätter i det spår som utvecklats sedan 1960-talet, där drogpolitiken analyseras i ljuset av 

Beckers interaktionistiska perspektiv på avvikelse.  

 

Den förförståelse som krävs för att förstå det utvalda forskningstemat är att alkohol är en 

lagligt och konventionell drog, vilket redogörs för utförligt i kapitel 6. Cannabis är däremot en 

illegal drog, vars bruk kan leda till att man blir sedd som avvikare1. Cannabis var historiskt en 

av de framträdande droger, som i norden motiverade politiska insatser mot narkotiska preparat 

i slutet av 1960-talet (Christie & Bruun 1985: 116). Från den här tiden och framåt kom 

narkotikastrafflagen att bli strängare och insatser mot bruken hårdare. 1972 höjdes maxstraffet 

för grovt narkotikabrott till tio års fängelse. Straffet för eget narkotikabruk tillkom 1988, och 

1993 ökades maxstraffet till sex månaders fängelse. I dagens läge kan eget narkotikabruk 

enligt 1 § i Narkotikastrafflagen (NSL) ge fängelse i högst tre år (Träskman 2011:57, 59-60, 

63). Cannabis omsluts således av en sträng lagstiftning, där även eget bruk av detta preparat 

strikt regleras. På dessa grunder utvärderas och kontrasteras alkohol mot cannabis till 

                                                
1 Detta tillhör en av de centrala problemformuleringarna, vilket diskuteras i senare kapitel.  
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varandra; drogerna sätts i förhållande till det politiska ställningstagandet om dem och kopplar 

detta till uppsatsens teoretiska insikter om avvikelse och kriminalisering. 

 

2. Teori och metod 

Uppsatsens karaktär är teoretisk, detta innebär viss problematik för de metodologiska 

aspekterna. Det finns viss oenighet gällande metodologin i teoretiska avhandlingar. Det är en 

relativt vanlig uppfattning att teoretiska uppsatser inte behöver redovisa för någon metod, 

medan vissa argumenterar att inte ens någon metod har används (Trost 2002: 23). 

Metodologin för en teoretisk uppsats bör rimligtvis inte förstås som strikt hållen till etablerade 

forskningsparadigm, om hur vetenskaplig metod ska genomföras. Det är lämpligare att förstå 

metodavsnittet, som en redogörelse för olika överväganden som varit relevanta för 

utformningen av uppsatsen. Bland de främsta av dessa överväganden tillhör urvalet av 

litteratur, samt de teoretiska ansatser som valts ut och varför (Ibid: 24). Att redogöra för 

metoden som används, innebär således att motivera grunderna på vilka litteratur och teori 

valts ut, samt visa i vilken utsträckning dessa används och på vilket sätt. Urvalet har skett 

genom att se till frågeställningarna och syftet, där olika teoretiker används för att belysa olika 

aspekter av relationen mellan avvikelse och kriminalisering. En negativ aspekt som har varit 

oundviklig, är att materialet insamlats någorlunda godtyckligt. Materialet om avvikelse, 

kriminalisering och droger är enormt och processen där material väljs ut blir svårligen 

vetenskapligt. Gällande drogpolitiken har ett svenskt och nordiskt perspektiv varit riktlinjerna 

för urvalet, där fokus ligger på aspekter om hur utformningen av den politiska agendan 

formuleras, samt orsakerna till detta. Det är genom dessa riktlinjer som kriminologen Christie 

och Bruun (nordens drogpolitik) och sociologen Olsson (svensk narkotikapolitik) valts ut. 

Uppsatsens analys sker fortlöpande och i ständig koppling till de teoretiker som används; 

varje kapitel innehåller delvis teoretiska utgångspunkter, delvis ett analytiskt resonemang om 

dessa i förhållande till syftet och frågeställningarna. 

 

Varför människor betraktas som avvikare undersöker Becker i hans sociologiska studie om 

Outsiders, vilken används som dominerande teoretisk grund. Beckers ansats är att avvikelse 

skapas som en produkt av sociala gruppers regelskapande och individers överträdelser av 

dessa regler (Becker: 1997). Detta tankemönster kopplas tydligt till lagstiftning och 

rättsapparaten, som är ett formaliserat regelverk för mänskligt beteende. Relationen mellan 

avvikelse och kriminalisering, förstås lämpligen genom en teori om avvikelse, som 
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uttryckligen berör diskussioner om regelverk och regelöverträdelser. Becker utgår ifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv på avvikande beteende. Utgångspunkten för en interaktionistisk 

förståelse av avvikelse är att se avvikelsen som konstruerad mellan olika samhällsaktörer, som 

därmed inte existerar oberoende av människors samspel. Uppsatsens resonemang sker i 

enlighet med Beckers teoretiserande, som är utgångspunkten för att förstå avvikande 

beteende. 

 

Grunderna till samhällets kriminalisering av diverse beteende utreds genom straffrättsteori 

och filosofiska grenar av juridiken. Duff är en straffrättsfilosof, som valts för att undersöka 

grunderna på vilka lagstiftning motiveras. Duff (2010) skildrar olika kriterier för att 

kriminalisera, och svårigheterna med att tillämpa en enhetlig princip som kan motivera all 

kriminalisering. Förhoppningen genom att förstå kriminaliseringsprinciper generellt, är att 

insikter skapas om avvikelsens kriminalisering. Duff används för att problematisera och 

skildra de olika perspektiv och principiella grunder, som motiverar lagstiftning, och möjliggör 

förståelsen för när kriminalisering blir aktuell; en väsentlig förutsättning för att besvara 

uppsatsens tre frågeställningar. 

 

Edwards är professor i juridik, som genom sin konstruktion av begreppet Parameters of 

acceptable deviance (PADs), undersöker förhållandet mellan beteenden som är formellt 

illegala, alltså kriminella handlingar, men som anses vara socialt acceptabla. Denna 

infallsvinkel är relevant för frågeställningarna om hur relationen mellan avvikelse och 

kriminalisering kan förstås, samt hur avvikelsen blir kriminell, och hur kriminella beteenden 

blir avvikande. Edwards används därmed främst till frågeställningen om hur avvikande 

beteenden blir kriminella, och hur kriminella beteenden blir avvikande. 

 

Att göra kopplingen mellan drogpolitik, gällande cannabis och alkohol, i en uppsats om 

kriminaliseringen av avvikande beteenden kan verka problematisk. Dock kan tre anledningar 

identifieras, till varför svensk drogpolitik används för att exemplifiera detta syfte. Den första 

anledningen är av rent historiska skäl, där agendan för drogers användning varierat enormt 

under det senaste århundradet. Christie & Bruun (1985: 58) skriver att de flesta droger från 

början var läkemedel, vilket gav droger ett allmänt och erkänt stöd genom en respekterad 

vetenskap. Sedan några decennier tillbaka har storskaliga krig förts mot droger, vilket visar på 

förändringar i riktningen av den politiska agendan. Drogbruk av olika slag blev identifierade 

som en seriös samhällsproblematik; användningen av droger blev därmed en potentiell 



 

  6 

anledning till att någon skulle bli sedd som avvikare. Den andra anledningen bygger på den 

första, nämligen att den politiska agendan om drogers status är varierad, droger har olika 

roller inom samhällsorganisationen. Genom att föreställa motpolerna legala handlingar och 

illegala handlingar, samt ett spektrum av konventionella (icke-avvikande beteende) till 

avvikande beteende, skapas en översiktlig teoretisk modell, där drogbruk av olika slags kan 

appliceras. Droger verkar genom både motpolerna och spektrumet. Legala droger (exempelvis 

alkohol) ställs mot illegala droger (exempelvis cannabis). Brukandet av olika droger gör en 

individ till antingen avvikare eller konventionell (icke-avvikare). Den tredje anledningen är 

att svensk drogpolitik, fungerar som ett välvalt exempel, då detta forskningstema belyser de 

olika teoretiska överväganden som måste göras, då resonemang om både avvikelse och 

kriminalisering förs. 

 

Christie och Bruun (1985) för en kritisk granskning av nordens syn på narkotika och den 

drogpolitik som är resultatet av denna syn. De menar att den stränga utvecklingen av de 

narkotikapolitiska åtgärderna inte rimligtvis kan motiveras i proportion till den farlighetsgrad 

som drogerna utgör. Framförallt hålls en kritisk granskning av de varierande uppfattningarna 

om droger inom samhället, samt identifieras orsakerna för hur den drogpolitiska agendan 

utformats. 

 

Olsson, Träskmark och Törnqvist (2011) skriver om den svenska narkotikapolitiken och 

skildrar historiskt hur denna tillkommit, vilken lagstiftning som är gällande samt orsakerna till 

att narkotika blivit identifierat som ett av samhällets stora sociala problem. Lenke skildrar i 

koppling till denna utveckling nykterhetsrörelsernas roll i Sverige, som bidragande aktörer för 

hur det politiska förhållningssättet till alkohol utvecklats. 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), World Health Organization 

(WHO), Socialstyrelsen samt drogforskning av Nutt et al. används för att både kvalitativt 

skildra drogers olika skadeverkningar, men även statistiskt undersöka i vilken omfattning 

droger används och dess samhällskostnader. 
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3. Avvikelse 

Förståelsen om vilka avvikande beteenden som kriminaliseras och förutsättningarna för att 

detta ska ske, kräver en redogörelse för definitionen av avvikelse. Genom att belysa vad ett 

avvikande beteende är, begränsas resonemangen till de kriminaliseringsprocesser som förs 

mot beteenden som faller under denna definition. Avvikelse kan definieras genom olika 

perspektiv; en inledande diskussion om avvikelsens definition utgör grundpelaren för vidare 

resonemang. 

 

3.1 Beckers definitioner av avvikelse 

Becker (1997: 4-8) särskiljer mellan den statistiska, den patologiska (den medicinska 

analogin), samt den regelorienterade åskådningen av avvikelse2. Den statistiska definitionen 

syftar till att allting som särskiljer sig för mycket från medelvärdet klassas som avvikande: 

mördare, vänsterhänta, pedofiler, rödhåriga, narkomaner och så vidare. Denna åskådning 

grundas på en matematisk uträkning, där det som faller för långt utanför medelvärdet är 

avvikande (Ibid: 4). En positiv aspekt med denna definition är att den inte är direkt kopplad 

till en social process, utan enkelt förstås som värderingsfri till sitt innehåll. En problematik 

med denna åskådning är att avvikelse som kategori, följaktligen består av en extremt blandad 

skara individer. Individerna som faller inom denna ram kan svårligen teoretiseras om som en 

enhetlig grupp och begreppet avvikelse blir, som bäst, deskriptivt, men innehållslöst. Den 

patologiska åskådningen, som antar en medicinsk analogi, menar istället att samhället kan ses 

som en organism, där vissa individers beteenden identifieras som funktionella respektive 

dysfunktionella för samhällsorganisationen (Ibid: 5). Att identifiera vissa beteenden genom att 

hänvisa till samhällets sjukdomstillstånd möter emellertid problematik: att identifikationen av 

vissa beteenden som funktionella och andra dysfunktionella, antar en enighet om vad som 

faller inom definitionen för funktionellt och dysfunktionellt, därigenom sker ett misslyckande 

att identifiera dessa som definitionsfrågor (Ibid: 6). Vad som är funktionellt (positivt) och 

dysfunktionellt (negativt) för ett samhälle är en åsiktsfråga mellan olika samhällsgrupper, som 

bland annat beror på de politiska åskådningarna samhällsmedborgarna har. Huruvida 

drogbruk i form av cannabis kan identifieras som ett dysfunktionellt samhällsproblem, eller är 

ett uttryck för liberala värderingar om individuell frihet och självbestämmande, relaterar till 

värderingar och politiska ställningstaganden. Den regelorienterade definitionen ser istället 

avvikelser som misslyckandet att följa gruppregler, en produkt av förhållandet mellan 

                                                
2 Svensk översättning av Hilte (1996: 9) 



 

  8 

handlingar och utvärderingar av dessa handlingar (Ibid: 7-8). Styrkan med denna definition är 

att avvikelse kan talas om, utan att referera till statiska egenskaper eller tillstånd, men istället 

som en dynamisk process inom mellanmänskliga relationer. Problemet denna definition 

möter, är att visa vilka sociala grupper som har möjlighet att skapa regler som andra måste 

följa, vilket problematiseras i senare kapitel. Det är dock denna senaste definition, som 

Becker ligger närmast, som även fortsättningsvis kommer vara utgångspunkten för vidare 

resonemang.  

 

Anledningen till att det regelorienterade perspektivet, som identifierar avvikelse som 

misslyckandet att följa sociala gruppers regler, är utvald som den dominerande definitionen 

för uppsatsen, beror på att den har möjligheten att, i viss mån, omsluta de andra definitionerna 

av avvikelse. Misslyckandet att följa sociala gruppers regler kan, åtminstone i princip, syfta 

till beteenden och egenskaper som grundas på statistiska oregelbundenheter, eller på 

beteenden som identifieras och uppfattas som funktionella eller dysfunktionella för samhället. 

En annan motivering är att regelskapandet och dess överträdelse starkt relaterar till samhällets 

rättsapparat, genom lagar och lagöverträdelser (kriminalitet). Detta skapar en förutsättning för 

sammankopplingen mellan avvikelsens produktion och samhällets kriminaliseringsprocesser. 

 

3.2 Regelorienterad avvikelse 

Avvikelse förstås i uppsatsen genom den regelorienterade definitionen; att sociala grupper 

skapar regler, där avvikelse är resultatet av individers misslyckande att följa dessa regler. 

Detta kan motiveras genom att exemplifiera att statistiska avvikelser, så som rödhåriga eller 

vänsterhänta, inte har varit utsatta för samhällets kriminaliseringsprocesser, vilket kan verka 

vara en självklarhet. Dock har exempelvis homosexualitet genom historien varit en avvikelse, 

som inom ett svenskt ramverk varit såväl illegalt (fram till 1944), som en psykisk sjukdom 

(fram till 1979) (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 2005: 1). Detta exempel 

försöker visa att avvikelser i en statistisk mening: homosexualitet, vänsterhänthet eller 

rödhårighet, inte är tillräckligt för att formella sanktioner ska tillämpas mot detta beteende. 

Det existerar underliggande sociala processer bakom identifieringen av avvikande beteenden 

och en bedömningsprocess, där sanktioner som anses rimliga mot detta beteende fastställs. 

Det gäller att undersöka vilka komponenter det är som måste tillföras, för att en 

kriminaliseringsprocess ska ske mot beteenden som identifieras som avvikande.  
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3.3 Värderingar som grund för regelskapande 

Becker (1997:131) menar att man ska se till värderingar som grund för regelskapandet. Det är 

först när en värdering anammas, som regler kan skapas utifrån värderingen. Värderingar är 

dock ofta vaga och opreciserade, vilket leder till att en mängd regler kan hämtas från samma 

värdering, samt att människor ofta håller värderingar som kan resultera i regler, som står i 

direkt motsättning till varandra. I föregående kapitels exempel om homosexualitet, är diverse 

religiösa värderingar en förklaringsmodell till varför detta är en sexuell orientering som starkt 

reglerats. Liberala värderingar om individers rätt till frihet och självbestämmande fungerar 

som en motvikt till detta perspektiv. Det är åtminstone teoretiskt möjligt att hålla båda dessa 

värderingar, trots att de kan motivera regler, som till sitt innehåll står i direkt paradox till 

varandra. För förståelsen om när beteenden, handlingar eller egenskaper kan anses vara 

avvikande eller inte, behövs kunskap om det regelverk som används, men även vilka 

värderingar som ligger till grund för detta regelskapande. I kapitel sex och sju undersöks 

dessa aspekter i relation till den svenska drogpolitiken. 

 

3.4 Stämpling 

Becker anlägger ett interaktionistiskt perspektiv, av andra klassat som ett stämplingsteoretiskt 

perspektiv (Hilte 1996: 118). En positiv aspekt av att anamma ett interaktionistiskt perspektiv 

ligger i dess styrka att diskutera hur ett avvikande beteende definieras och blir till genom en 

process i det sociala samspelet. Det är den mellanmänskliga interaktionen och, i Beckers 

teoretiserande, mellanmänsklig interaktion i förhållande till de regelverk som ställs upp, som 

kan förklara hur avvikelse produceras (Becker 1997). Förståelsen av avvikelse som en 

produkt av handling och utvärdering av handlingen, problematiserar 

kriminaliseringsprocesserna mot detta beteende. Om uppfattningen är att en avvikelse trotsar 

”naturens lagar”, motiveras kriminalisering enkelt. Är avvikelsen däremot relativ och saknar 

konkret koppling till mänskliga egenskaper eller beteenden, blir det emellertid svårare att 

motivera varför avvikelsen ska vara illegal. Om avvikelse inte kan etableras som en mätbar 

och konkret enhet i samhället, utan är resultatet av en process av regelskapande och dess 

överträdelse, behöver motiveringen till dess kriminalisering vara mer välgrundad. En av 

uppsatsens utmaningar är att försöka visa att kriminaliseringen av avvikande beteenden inte 

nödvändigtvis relaterar till enkla förklaringsmodeller om objektiv skadeverkan mot samhället, 

eller är produkten av individers inre egenskaper, utan istället bygger på ett samspel mellan en 

mängd sociala krafter i samhällsorganisationen. Ett interaktionistiskt synsätt möjliggör en 

förståelse om orsakerna till avvikande beteendes kriminalisering, och dess koppling till hur 
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avvikelse åskådas, utan att falla tillbaka på förklaringsmodeller som identifierar beteenden 

som av naturen onda eller objektivt farliga.  

 

4. Beckers teori om outsiders 

För att en teoretisk utgångspunk ska fungera som ett lämpligt underlag till en utvald 

frågeställning, krävs det att teorin skapar insikter om uppsatsens frågeställningar. Becker 

(1991: 9) menar att sociala grupper producerar avvikelse genom att skapa regler, vars 

överträdelse utgör avvikelsen. Becker använder således den regelorienterade definitionen av 

avvikelse. Av detta följer att avvikelsen inte är ett resultat av individers inre egenskaper, utan 

är en produkt av hur sociala grupper reagerar mot individer som anses ha begått ett regelbrott. 

Huruvida en handling kommer betraktas som avvikande, är därmed delvis beroende på 

handlingens natur, delvis på hur andra reagerar gentemot handlingen (Ibid: 14). 

 

Följande är Beckers (Ibid: 20) modell för olika typer av avvikande beteende3: 

   

Regelrätt beteende Regelvidrigt beteende 

 

Uppfattad som avvikare  Felaktigt anklagad Äkta avvikare 

 

Icke uppfattad som avvikare Konformist  Hemligt avvikare4 

 

Ovanstående modell förklarar avvikelse genom relationen mellan handlingens natur och 

omgivningens reaktioner. Denna modell ska förstås med utgångspunkten att sociala grupper 

skapat regler, vilket är vad regelrätt beteende och regelvidrigt beteende reflekterar. Detta i 

kombination med huruvida någon uppfattas som avvikande eller inte, producerar olika typer 

av avvikelse.  

 

Det skulle kunna ligga nära till hands att åskåda avvikelse som någonting negativt. En sådan 

åskådning kan emellertid endast göras med referens till sociala gruppers regelskapande. 

Huruvida avvikelse är negativt eller eventuellt positivt, beror på hur sociala grupper bedömer 

                                                
3 Svensk översättning av Hilte (1996: 117). 
4 Becker (1997: 187-188) vidareutvecklar, efter kritik,  resonemanget om begreppet hemlig avvikare, eftersom 

detta begrepp, implicit, föreslår att begreppet avvikelsen existerar oberoende av processen där människor blir 

medvetna om beteendet. Då hemliga avvikare inte är föremål för uppsatsen, behövs detta resonemang inte 

skildras. 
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och utvärderar avvikelsen. Utgångspunkten är att avvikelse är ett värdeladdat begrepp, endast 

i relation till olika sociala grupper, deras regelskapande och utvärderingen av individers 

regelöverträdelser. Denna uppsats kommer att resonera om avvikande beteende och fastställa 

vissa specifika sådana; tolkningen av dessa som negativa är reserverad till de sociala 

grupperna som skapat reglerna och utvärderar beteendet eller handlingen. I strikt teoretisk 

benämning är avvikelse alltså endast deskriptivt, och det faktum att vissa beteenden kommer 

att fastställas som avvikande, reflekterar inte från min sida en utvärdering av beteendet som 

positivt eller negativt. 

 

4.1 Alkohol och cannabis som avvikelse 

Hur bruket av cannabis respektive alkohol, som är för uppsatsen den definierade svenska 

drogpolitiken, appliceras inom denna modell, verkar relativt uppenbart. Alkohol är en lagligt, 

samt konventionell, drog som de flesta svenskar använder. WHO:s rapport från 2011, 

fastställer att cirka 9 % av den svenska befolkningen över 15 år avstår helt från alkohol 

(Global Status Report on Alcohol and Health: 20115). Då alkoholbruk enligt de flesta är ett 

regelrätt beteende, blir en individ svårligen uppfattad som avvikare genom bruket av denna 

drog6. Cannabisstatistik är betydligt svårare att fastställa, det finns en begränsad tillgång till 

internationell och nationell statistik, förmodligen beroende på att detta är en illegal drog och 

bruket är svårt att mäta. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

(rapport 105 2006: 19, 83) visar emellertid i en svensk undersökning om mönstrandes 

drogvanor, att drygt 10 % av dem som mönstrade 2006 hade använt cannabis i varierad 

omfattning. Då denna statistik svårligen generaliseras till den övriga befolkningen, ger den en 

indikation på hur utbredd cannabisanvändning är, som visar sig avsevärt mindre än alkohol7. 

Cannabisbruk placeras lämpligen som regelvidrigt beteende, beroende på dess illegalitet. 

Möjligheten att en individ uppfattas som avvikande är därmed relativt aktuell, med tanke på 

att det, utifrån det nyss presenterade forskningsmaterialet, är en minoritet som brukar 

preparatet; risken att bruket anses som en regelöverträdelse är därmed större.  

 

 

 

                                                
5 Siffrorna är hämtade ifrån ett tilläggsmaterial på WHO:s hemsida för rapporten, där länders olika profilering 

skildras i pdf-dokument (WHO:s webbplats för Global Status Report on Alcohol and Health: 2011 - Europe: 45).  
6 Det faktum att alkoholbrukare relativt enkelt skulle kunna betraktas som avvikare, genom att bruka för mycket, 

bruka vid fel tidpunkt eller tillfälle, relaterar emellertid till hur ”regelvidrigt” och ”regelrätt” förstås. 

Ovanstående exempel syftar strikt till regelöverträdelser enligt lagtext, där dessa dimensioner inte är relevanta. 
7  År 2006 avstår endast 13.2% av de mönstrande helt från alkohol (rapport 105 2006: 23). 
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4.2 Problemen med den regelorienterade definitionen av avvikelse 

Det är mer problematiskt och komplicerat att applicera denna modell, än hur den nyss 

tillämpades. Att använda Beckers modell på detta sätt, att tolka regelrätt och regelvidrigt 

beteende genom att se till huruvida individer följer ett lands lagar, uppmärksammar en 

grundläggande problematik för modellen: att redogöra för vilka regelverk människor följer, av 

vilka anledningar och hur dessa regelverk får legitimitet och allmänt erkännande. Det 

konstateras att regler inte är universella (Becker 1997: 8, 18). Människor tillhör en mängd 

sociala grupper samtidigt, där det är fullt möjligt att agera i enlighet med en grupps regler, 

medan man bryter mot en annans. Ett exempel på detta är att cannabisbrukare agerar bland 

andra cannabisbrukare normativt och avviker inte till sitt beteende i förhållande till denna 

sociala grupp, och bryter således inte heller mot någon relevant gruppregel. Om människor 

styrs av olika regelverk och är reglerade av varierande sociala grupper, blir kategorin 

regelvidrigt endast ett begrepp som reflekterar överträdelserna av regler, som anses vara 

relevanta för vissa grupper. Cannabisbruk eller andra kriminella handlingar kan självklart, 

rent teoretiskt, kategoriseras som regelvidrigt, eftersom alla samhällsmedborgare är 

underkastade landets lagar. Detta resulterar i frågan om lagöverträdelser är tillräckliga för att 

fastställa avvikelse8. Genom föregående modell och exempel kan det dock konstateras, att 

avvikelse kan produceras utan referens till mänskliga egenskaper. Avvikelsen är relativ och 

beror på vilka sociala regler som överträds, och vilka individer som bedömer 

regelöverträdelsen. 

 

Beckers avvikarmodell förklarar dock inte uppsatsens syfte, hur relationen mellan avvikande 

beteende och kriminalisering kan förstås, utan modellen visar att avvikelsens produktion är 

resultatet av sociala gruppers regelreglerande, och följaktligen vilka typer av avvikelse som 

skapas. Om en individ ska klassas som avvikande beror på huruvida beteendet är regelrätt 

eller regelvidrigt, och utvärderingsprocessen av beteendet som avvikande eller inte. 

Lagstiftning är exempel på ett regelverk som tydligt fastställer vad som faller inom regelrätt 

och regelvidrigt beteende, vilket relativt enkelt uttolkas genom formell lagtext. Becker (Ibid: 

131) menar att lagstiftning är en idealtyp för en viss regel, eftersom den redogörs för utförligt 

och lämnas inte åt individuell tolkning. Anledningarna till att föregående applicering av 

cannabis och alkohol inom modellen är bristfällig, beror på att lagtext endast uttrycker ett, av 

                                                
8 Att agera laglydigt kan anses normativt i sig självt (Edwards 2006: 55), vilket resulterar i att lagöverträdelser 

producerar avvikelse. Detta är en aspekt som problematiseras då riktningsproblematiken, hur ett avvikande 

beteende blir kriminellt och hur ett kriminellt beteende blir avvikande, diskuteras i avsnittet om 

riktningsproblematiken. 
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många varierande regelverk. Att använda lagtext som grundpelare, för vilka beteenden som är 

regelrätta och regelvidriga, är en utgångspunkt som misslyckas med att redogöra för två 

viktiga poänger: Den första poängen är att individer och sociala grupper tillskriver olika 

regelverk olika betydelser, samt iakttagandet att man kan tillhöra flera grupper, och därmed 

följa ett flertal regelverk, samtidigt (Ibid: 8, 18). Den andra poängen är att lagar inte förklarar 

sin egen legitimitet. Hur lagtexten producerats och kommit till stånd, måste nödvändigtvis 

förstås som en social process i sig självt. Lagar existerar inte oberoende av sociala processer, 

utan är ett resultat av regelskapande, som sedan upphöjts till en nivå som berör alla 

medlemmar av ett statsskick. Att nöja sig med utgångspunkten att cannabis är regelvidrigt 

beteende, beroende på dess illegalitet, misslyckas med att redogöra för viktiga aspekter om 

processerna där beteenden, även avvikande sådana, blir kriminaliserade. Beckers modell för 

avvikande beteende ska därmed fungera som grundpelaren för att förstå avvikelse, medan 

processerna där avvikelser blir kriminella, kräver ytterligare förklaringsmodeller och vidare 

resonemang.  

 

4.2.1 Makt och konsensus 

Problematiken som uppmärksammats genom föregående resonemang, har alltså att göra med 

vilka sociala grupper det är som bestämmer, vilka sociala grupper som har möjligheten att 

sätta reglerna för andra att följa. Becker menar att maktskillnader mellan sociala grupper, 

utgör underlaget för konflikten om vilka regler som bör följas, vilket i helhet är en del av 

samhällets politiska process. Sociala gruppers maktskillnader anspelar på frågor om klass, 

kön, ålder och etnicitet. Dessa faktorer är relevanta för utsträckningen en grupp kan skapa 

regler, som övriga samhällsgrupper måste följa (Ibid: 18). Detta perspektiv bör emellertid inte 

tolkas som att sociala grupper med makt definierar avvikelsen i strikt benämning, utan istället 

att dessa grupper har de medel som möjliggör att överträdelsen av deras regler betraktas som 

värre, än överträdelsen av regler skapade av andra sociala grupper.  

 

Denna insikt skulle kunna bidra till att förklara varför, exempelvis, narkotikabrott är mer 

allvarligt betraktat än miljöbrott. Individer med makt kan definiera den politiska agendan, 

exempelvis genom ”krig mot droger”, där dessa lagöverträdelser anses som mer allvarliga, än 

lagöverträdelserna som definierats av individer med mindre makt, exempelvis gällande 

miljöbrott. Maktaspekter kan självklart förklara hur olika regler påtvingas 

samhällsmedborgarna, dock kan ett regelverks legitimitet alternativt grundas i mänskligt stöd. 

Ytterligare en aspekt handlar därmed om ett regelverks legitimitet och stöd genom 
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mellanmänsklig konsensus. Ju fler individer som anammar ett regelverk, desto större 

sannolikhet är det att regelverket erkänns, accepteras och anses som legitim; vilket ökar risken 

att en individs överträdelser av regelverket får resultatet att denne betraktas som avvikande. 

Maktaspekten bör därför även kompletteras till antalet människor som följer regeln av egen 

vilja, för att bättre förstå hur avvikelse produceras.  

 

4.3 Moraliska entreprenörer 

Becker bidrar med begreppet moralisk entreprenör, för att undersöka aspekten hur ett 

avvikande beteende får allmänt erkännande. Denna aspekt förklarar istället den process, där 

egenskaper eller avvikande beteenden identifieras i ett större samhällsperspektiv och blir 

föremål för eventuell kriminalisering. Moraliska entreprenörer är sociala aktörer (individer 

eller organisationer), som identifierar en upplevd samhällelig problematik, en utvald 

samhällsfråga som behöver utvärderas av samhället i ett större sammanhang. Enligt Beckers 

(Ibid: 162) teoretiserande blir ett beteende klassat som avvikande, först när en moralisk 

entreprenör är involverad i att identifiera en problematik för samhället. Den moraliska 

entreprenören är regelskaparen, som urskiljer ett samhällsproblem och ser ett etiskt ansvar att 

åtgärda problemet för samhällets bästa. Denna samhällsproblematik identifieras konkret, 

exempelvis i frågor som gäller cannabisanvändning eller homosexuellas rättigheter. Uppgiften 

för den moraliska entreprenören blir, efter identifikationen av samhällsproblematiken, att 

utveckla en social rörelse som tar frågan på allvar, som hittar stöd från intresseorganisationer 

och använder media för att sprida sitt budskap. Utan en sådan utvecklingsprocess och utan 

stöd, misslyckas den moraliska entreprenören med sin sakfråga och den identifierade 

samhällsproblematiken får inget erkännande (Ibid: 145-146).  

 

4.4 Insikter från den regelorienterade definitionen av avvikelse 

Inledningsvis i uppsatsens teorikapitel utvärderades drogerna alkohol och cannabis i Beckers 

avvikarmodell, vilket visade anledningar till varför alkohol är konventionellt medan 

cannabisbruk är avvikande. Dessa slutsatser togs, delvis i relation till det regelverk som 

användes, nämligen lagtext, delvis om regelverket stöds av en bredare allmänhet. Detta 

exempel belyser två viktiga faktorer för att fastställa avvikelse: förmågan att definiera vad 

som är en relevant regelöverträdelse, relaterar delvis till sociala gruppers maktförhållande, 

och delvis att denna regelöverträdelse kräver en viss form av konsensus och stöd bakom 

regelverkets legitimitet. Ett exemplifierande av detta är införandet av fildelningslagen IPRED 

(International Property Rights Enforcement Directive) i Sverige 2009, vars legitimitet var 
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omdebatterat9, speciellt bland yngre individer. Överträdelsen av denna lag skulle sannolikt, 

trots dess formella maktställning, inte orsaka att avvikelse konstateras, eftersom den saknar 

stöd hos en stor del av befolkningen. 

 

Denna tankegång finns även hos Edwards (2006: 49), som presenterar en relevant åskådning 

som berör avvikelse och kriminalisering, genom att föreslå att lagen bör åskådas genom 

uttrycket parameters of acceptable deviance (PADs). Genom detta begrepp skapar Edwards en 

dynamisk bild av förhållandet mellan lagöverträdelsen och det avvikande beteendet. 

Utgångspunkten för förståelsen av begreppet PADs, är att normer uttrycker en kollektiv 

moraluppfattning inom det mellanmänskliga samfundet, som ger upphov till lagar. Normer 

hjälper till att skapa och upprätthålla lagar, medan lagar samtidigt hjälper till att skapa och 

upprätthålla normer, ett system beroende av varandra (Ibid: 55). PADs innebär att det 

existerar beteenden som är formellt avvikande (kriminella handlingar), men normativt 

acceptabla och orsakar inget regelgenomdrivande (Ibid: 56). Lagöverträdelser (kriminella 

handlingar) klassas alltså som formellt avvikande, men delas alltså i praktiken upp som 

oacceptabelt samt acceptabelt avvikande, beroende på normativa ställningstaganden av 

samhällsmedborgarna och regelgenomdrivarna. Att inte bli betraktad som avvikare, trots att 

en individ bryter mot IPRED-lagen, skulle därmed kunna förklaras genom att detta är ett 

acceptabelt avvikande beteende. 

 

Det faktum att Beckers modell om avvikelsens produktion inte endast kräver en 

regelöverträdelse, utan även människors utvärdering av beteendet, föreslår implicit att 

konsensus gällande regelns legitimitet är viktig. Becker (1997: 18) menar dock att den större 

förklaringskraften kan tillskrivas grupper, vars sociala position ger dem vapen och makt10, 

dessa har möjligheten att definiera överträdelsen av deras regler som värre, än dem skapade 

av andra sociala grupper. En problematik gällande svensk drogpolitik blir att visa varifrån 

legitimiteten bakom en drogs kriminalisering hittas; vilka värderingar som har lagt grunden 

till att cannabis kriminaliserats, medan alkohol är lagligt, och vad som motiverar detta. Detta 

leder även till frågan om mellanmänsklig konsensus är en adekvat förklaringsmodell, eller om 

man snarare bör se till sociala gruppers maktställning i samhället, för att kriminalisering ska 

ske. Dessa aspekter kommer att undersökas delvis teoretiskt, genom att se till hur värderingar 

                                                
9 Bland politiska partier var även ställningstagandet om införandet av denna lag omdebatterad, vilket visar att ett 

regelverk vars legitimitet inte åtnjuter stöd hos en bred allmänhet, blir problematisk då avvikelse ska talas om 

(Sternberg: 1) 
10  Vilket även relaterar till frågor om klass, kön, ålder och etnicitet. 
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kan forma det ramverk som lägger grunden för att regler blir aktuella för en moralisk 

entreprenör. Delvis undersöks detta konkret, hur svensk drogpolitik ser ut gällande dess 

utformning och motiveringar bakom vissa drogers kriminaliserande och andras legalitet. För 

att besvara dessa frågor krävs inledningsvis en redogörelse av grunderna på vilka beteenden 

och handlingar kriminaliseras. 

 

5. Kriminalisering 

Att undersöka de olika grunder, som motiverar lagstiftning, kriminalisering och straff är en 

komplex rättsvetenskapligt uppgift, som knappast kan utredas i en uppsats om avvikelsens 

kriminalisering. Att undersöka varför avvikelse lagstiftas mot och blir kriminell, kräver dock 

viss kunskap och insikt om de generella dragen för kriminalisering. Avvikelse har konstaterats 

relatera till vilka regelverk som är aktuella för sociala grupper. Att undersöka hur olika 

regelverk används och tillkommer, kan därmed bidra till förståelsen om kriminalisering mot 

avvikande beteende. 

 

5.1 Duffs kategorisering av kriminaliseringsgrunderna 

Duff (2010: 19) särskiljer mellan tre olika historiska perspektiv gällande 

kriminaliseringsprocesserna, som försöker fastställa kriminaliseringens legitimitet genom 

hänvisningen till en axiomatisk princip. Det första perspektivet som exemplifieras är 

skadeprincipen: de beteenden som orsakar, eller hotar att orsaka, skada gentemot andra. Ett 

andra perspektiv fastställer en legal moralism: att kriminalisera alla moraliska felaktigheter. 

Det sista perspektivet är suveränitetsprincipen: att kriminalisering är tillämpbar om beteendet 

överträder någon annans suveränitet. Duff uttrycker det problematiska med sökandet efter en 

enhetlig princip, mot vilken all kriminalisering kan motiveras. Denna blir antingen för snäv 

och kan inte motivera alla former av beteenden, som det finns goda anledningar att 

kriminalisera, eller blir den för bred, vag och oprecis till sitt innehåll och kan motivera 

kriminalisering av det mesta. För att kontrastera en eventuell enhetlig princip, påpekas att 

olika beteenden kriminaliseras av olika anledningar, och kriminaliseringsprocesserna ska 

istället sammanställa och förtydliga de överväganden som är relevanta i olika kontexter (Ibid: 

19-20).  

 

Duff (Ibid: 23) hänvisar sedan, efter skildringen av dessa generella och historiska perspektiv, 

till tre mer konkretiserade kriterier för kriminalisering: Det första föreslår att det finns 
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offerskapande handlingar, vars genomförande bryter mot statsskickets, eller 

samhällsmedlemmarnas, värderingar. Misslyckandet att fördöma felaktigheterna, samt hålla 

subjekten ansvariga, är att ha bedragit dessa värderingar. Det andra kriteriet menar att det 

existerar handlingar som endast berör statsskicket, eller samhällsmedborgarna kollektivt, 

genom att handlingen påverkar allmänheten utan ett identifierbart brottsoffer, exempelvis 

skattebrott, att inte följa säkerhetsanvisningar, samt vissa typer av trafikbrott. Slutligen menar 

Duff att det finns handlingar inom kategorin ”malum prohibitum”, gärningar som bryter mot 

samhällets överenskommelser (Hilte: 1996:7), som utgörs av att överträda regleringar som 

bestämts för olika verksamheter inom statsskicket, exempelvis licenser av olika slag, som 

legitimerar en viss typ av sysselsättning. Med dessa kriterier syftar Duff (2010:24) naturligtvis 

inte att fastslå några axiomatiska principer, som kan kategorisera och motivera anledningar 

bakom all kriminalisering, utan istället exemplifiera hur kriminaliseringsprocesser bör gå 

tillväga: genom att identifiera typer och paradigm av kriminellt beteende, förstå grunderna till 

varför det finns anledning att kriminalisera dem, och hantera problematiska fall genom att 

jämföra och kontrastera dem i förhållande till dessa paradigm.  

 

Att ingen enhetlig princip kan åskådliggöras bakom all kriminalisering, öppnar för 

möjligheten att de flesta beteenden kan kriminaliseras och att motiveringen för 

kriminalisering sker på varierande grunder. Detta leder till inriktningen att söka efter de 

specifika omständigheterna för kriminalisering av diverse beteenden, istället för de generella 

sådana. Denna uppgift blir inte särskilt problematisk, då exempelvis anledningarna bakom 

kriminaliseringen av sexualbrott motiveras på vissa grunder, medan grunderna till miljöbrott 

stöds av andra anledningar. Dock blir en sådan uppgift betydligt svårare när man rör sig inom 

en specifik kategori av beteende, exempelvis drogbruk, där anledningarna för att kriminalisera 

vissa droger men inte andra, kräver en mer detaljerad redogörelse. Detta beror på att droger 

har i grunden en fundamental gemensam nämnare som bryter mot en gemensam värdering, 

genom dess sinnesförändrande effekt. Det är således inte lika tydligt vad som avgör en drogs 

status som legal eller illegal. Anledningar till varför cannabisbruk har blivit kriminaliserad, 

förväntas kunna förklaras genom faktorer, som gör denna drog värd att upphöjas till en 

kriminaliserad status. Ett angreppssätt gentemot avgörandet om vilka droger som ska vara 

legala respektive illegala, skulle därmed rimligtvis kunna dras genom skillnaderna i dess 

skadeverkningar mot individ och samhälle. Detta ska utvärderas genom att i följande kapitel 

undersöka en lagligt och konventionell drog: alkohol. 
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6. Grunder till lagstiftning och kontroll 

Antagandet att drogers skadeverkningar ligger till grund för dess legala status, visar sig mer 

problematisk än vad som först skulle kunna föreställas, då det existerar forskning som visar 

att drogers skadeverkningar knappast överensstämmer med huruvida drogen är legal eller 

illegal. Nutt et al. (2007: 1050) presenterar i The Lancet (2007), en redogörelse av 20 

farligaste substanserna. Rapporten visar att de lagliga drogerna alkohol (rank 5) samt tobak 

(rank 9), får högre skadeeffekter än både cannabis (rank 11), LSD (rank 14) och ecstasy (rank 

18); alla illegala droger. Att skadeeffekter skulle vara anledningen till ens drogs status som 

legal eller illegal, verkar därmed inte fullständigt rimlig i relation till denna forskning. Det blir 

därmed lämpligt att utforska andra anledningar bakom varför, till synes, likvärdiga 

beteenden11, får olika legal status. 

 

Ett annat alternativ är att undersöka de samhällskostnader för droger, som bättre 

förklaringsmodell till dess status som legal eller illegal. Ett exempel på detta är åter igen 

alkoholbrukande, där viss forskning pekar på att denna lagliga drogs objektiva skada mot 

samhället, överstiger illegala drogers kostnader. Uppskattningen av illegala drogers 

skadeverkan är ytterst svårt att precisera, främst av anledningar att det är svårt att införskaffa 

empiriskt material om illegal verksamhet. Socialstyrelsen sammanfattar internationell 

forskning, som visar att alkoholens direkta och indirekta kostnader för samhället är större, än 

kostnaden för narkotika. År 2003 i Sverige uppskattades kostnaderna för alkohol mellan 24-

73 miljarder, medan narkotikans kostnader uppges ligga mellan 12-32 miljarder, siffror som 

ska tolkas med extrem försiktighet12 (Socialstyrelsen 2010: 11).  

 

6.1 Alkohol i perspektiv 

Genom att vidare granska alkohol, en av de mest konventionella och utbredda drogerna i 

dagens samhälle, kan denna drog konstaterats inte ha undgått kontroll och lagstiftande. 1917 

                                                
11 Att skildra en jämförelse av skadeeffekterna mellan alkohol och cannabis är inte oproblematiskt. Det kan dock 

konstateras att det inte finns några rapporterade dödsfall från användning av cannabis, på friska personer har 

cannabis obetydliga eller övergående verkningar, samt att det verkar finnas ett samband mellan cannabis och 
icke-våldsamt beteende. Både cannabis- och alkoholbruk är ohälsosamt, dock verkar alkoholens skadeeffekter 

överväga dem från cannabis ur ett individperspektiv (Christie & Bruun 1985: 182-186). 
12 Att resonera om objektiva samhällskostnader är högst problematiskt av flera anledningar, speciellt vid 

internationella jämförelser. En av anledningarna är att länder särskiljer sig i alkohol- och narkotikabruk avsevärt, 

dock sammanställer rapporten denna problematik tydligare (Socialstyrelsen 2010: 11). En viktig poäng är 

emellertid att cannabis omsluts av narkotikakostnaderna, och om föregående resonemang om cannabis 

skadeverkningar är ens någorlunda korrekta, är endast en liten del av kostnaderna för narkotikans skadeeffekter 

kopplade till cannabisbruk. Detta skulle utöka trovärdigheten att alkoholens skadeeffekter överstiger dem från 

cannabis. 
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infördes ett totalförbud mot alkohol i Finland och Norge, samtidigt som Sverige införde 

Brattsystemet13. Anledningarna till att dessa åtgärder vidtogs, tillskrivs nordens 

nykterhetsrörelsers influenser på den politiska agendan (Christie & Bruun 1985: 52-54). 

Motiveringarna som låg till grund för att alkohol ansågs som ett problem, härleds till etiska 

krav på självkontroll, vilket därmed gör det förkastligt för en människa att försätta sig i ett 

rubbat sinnestillstånd genom drogbruk, vilket motiverar att drogbruk generellt bör förespråkas 

mot, inte endast alkohol. Lenke (1992: 56) delar in nykterhetsrörelserna i den radikala, 

respektive moderata nykterhetsrörelsen. Till den radikala rörelsen hörde främst folkliga 

massrörelser, ofta med frikyrkliga kopplingar, vilket gav dem en stark bas för att förespråka 

mot alkoholen enligt en etisk renlevnadsfilosofi. Genom de radikala nykterhetsrörelserna, 

kunde det alkoholpolitiska klimatet föras i den riktning som dessa moraliska entreprenörer 

förespråkade, med förbud och restriktioner. Det faktum att Brattsystemet avskaffades år 1955 

under slagorden: ”frihet under ansvar”, leder inte till slutsatsen att alkoholproblematiken var 

över, utan att fokus skiftades och andra intressen prioriterades, exempel sådana som frihet och 

självbestämmande. Den moderata nykterhetsrörelsen var en bidragande faktor till att 

Brattsystemet med motboken avskaffades. Den moderata rörelsen hade en annan agenda än 

renlevnad och total nykterhet, och var mer intresserad av att minska droganvändningens 

negativa konsekvenser (Lenke 1992: 59).  

 

6.2 Alkoholens särställning 

Att alkohol inte kriminaliseras, kan förklaras på ett antal historiska och kulturella nivåer. 

Några anledningar är att alkohol brukas av en majoritet människor, att det finns stora 

intresseorganisationer bakom alkoholens förekomst, samt att det existerar en enorm industri 

omkring det. Becker (1997: 18) menar att sociala gruppers maktskillnader utgjorde i vilken 

utsträckning regler kunde produceras för andra att följa, vilket väl stämmer in på alkoholen. 

Christie & Bruun (1985: 51, 58, 63-65) talar om lämpliga fiender, där alkohol skildras som en 

stark, farlig och olämplig fiende. Detta kan kontrasteras till cannabisbrukare, som vid tiden av 

dess kriminalisering i USA, saknade intressegrupper, var maktlösa och oorganiserade (Becker 

1997: 145). I Christies & Bruuns terminologi skulle dessa individer, och denna substans, 

passa bättre in som en lämplig samhällsfiende.  

 

                                                
13 Ett system för alkoholdistribution som baserades på individuell kontroll genom en motbok, som avgjorde om 

en individ fick införskaffa alkohol och även hur mycket alkohol personen fick köpa varje månad (Christie & 

Bruun 1985: 54). 
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Föregående resonemang visar att beteenden, som trots deras innehåll tekniskt sett skulle 

kunna likställas, alkohol och cannabis14, får olika legal status. Detta är inte beroende på 

verklighetens omständigheter, mätt i skadeeffekter och samhällskostnader, utan istället att 

olika individer och grupper har möjligheten att definiera vilka regler som bör följas, som 

baseras på, bland annat, aspekter om makt och inflytande.  

 

Detta problematiserar även Duffs kriminaliseringskriterier ytterligare, vilka sammanställde att 

ingen enhetlig princip kan fastställas, bakom vilken all kriminalisering grundas. Exemplet om 

alkohol i relation till cannabis, visar att det inte ens är tillräckligt att en specifik 

kriminaliseringsprincip anammas, som exempelvis motsätter användningen av psykoaktiva 

substanser, utan att övriga faktorer och sociala processer måste involveras. Olsson (2011: 23-

24) stödjer denna tankegång, då han menar att man inte kan se till objektiva, empiriska 

förhållanden, då man undersöker vad som definieras som sociala problem. Omständigheterna 

där beteenden blir kriminaliserade, kommer skildras i följande kapitel om avvikelsens 

kriminalisering, genom att återkoppla kriminalisering till avvikelser och moraliska 

entreprenörer. Oundvikliga följdfrågor blir: är cannabisbruk ett avvikande beteende och 

varför? Den första frågan besvaras relativt simpelt, genom att hänvisa till regelverk och dess 

legitimitet, om folk i allmänhet uppfattar det som en regelöverträdelse (det är trots allt i 

dagens läge illegalt), då kommer även bruket av substansen leda till att individer klassar 

cannabisbrukare som avvikare. Att besvara frågan varför bruket är kriminaliserat, vilket inte 

enligt presenterad forskning kan härledas till individuella eller samhälleliga skadeeffekter, har 

istället att göra med moraliska entreprenörer och samhällsutveckling i övrigt. 

 

7. Avvikelsens kriminalisering 

Avvikelse har i föregående kapitel problematiserats och skildrats som en process av 

regelskapande, där individers misslyckande att följa sociala gruppers regler är orsaken till att 

ett avvikande beteende produceras. Denna process föreslår en relativistisk syn på avvikande 

beteende, vars ursprung inte kan lokaliseras genom att endast se till beteenden eller 

egenskaper, utan till den sociala process, där ett beteende utvärderas i förhållande till ett 

socialt regelverk, som i sin tur härstammar ifrån värderingar. I föregående kapitel 

utvärderades drogen alkohol, vilket gjordes i relation till de kriminaliseringsperspektiv och 

kriterier som Duff sammanställde. Resultatet av denna utvärdering kan konstateras vara att det 

                                                
14 Utifrån föregående kapitels resonemang kan det argumenteras att alkohol har värre skadeeffekter, både på 

individ- och samhällsnivå. 
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är bristfälligt att se till objektiva förhållanden i bedömningen om ett beteende ska vara 

kriminellt, eftersom forskning som presenterats tidigare antyder att drogen alkohol har fler 

negativa effekter än cannabis. Att alkoholen är lagligt och konventionellt, medan 

cannabisbruk är en kriminell avvikelse, kan inte motiveras genom vetenskapliga utsagor 

(Christie & Bruun: 1985: 185). En förklaring måste istället undersöka maktaspekter och 

konsensus om beteendets legitimitet. Uppgiften härifrån blir att försöka visa hur 

kriminalisering av cannabis, motiveras genom den svenska drogpolitiken. 

 

7.1 Narkotika och cannabis i perspektiv 

Olsson (2011b: 32-34) skildrar utvecklingen av synen på narkotika i Sverige. Olika 

narkotikapreparat användes under 1950- och 1960-talet främst inom redan kriminella kretsar, 

vilket gjorde att den moraliska åskådningen av gruppen som kriminell, fördes över till deras 

beteende och därmed även bruket av olika narkotiska preparat. Olsson (2011c: 240) påstår att 

narkotikabruk som offentligt och socialt problem grundade sig i större utsträckning i vem som 

använde preparaten, än att preparaten i sig skulle vara farliga. Kopplingen mellan 

narkotikamissbruk gjordes via ungdomar och deras cannabisbruk under 1970- och 1980-talet. 

Trots att detta bruk skedde i liten omfattning, kunde en hotbild om cannabis och andra 

narkotiska preparat skapas, främst genom att ungdomar var en riskgrupp. Detta låg som en av 

grundpelarna för att bruket av narkotiska preparat, även cannabis, skulle betraktas som ett 

offentligt, socialt och rättsligt problem. Då problemen under 1960-talet främst ansågs som 

medicinska, var en rättslig reglering genom kriminalisering inte aktuell, eftersom man inte 

ville kriminalisera en sjukdom (Olsson 2011b: 31). Övergången till att missbruk ansågs 

tillhöra subkulturella grupper, bland annat ungdomar, förde bort sjukdomsperspektivet och det 

blev möjligt att identifiera bruket av dessa preparat som moraliskt förkastligt och brukaren 

som subjektivt ansvarig. Moraliska entreprenörer kunde bli verksamma genom detta skifte, 

deras mål om ”ett narkotikafritt Sverige”, konstaterades till och med av regeringen, som en 

princip som styrt utformningen av narkotikapolitiska åtgärder (Olsson 2011c: 244-245).  

 

7.2 Narkotikapolitikens moraliska entreprenörer 

En av de centrala moraliska entreprenörerna under 1960- och 1970-talet var  

läkaren Nils Bejerot, som genom mediala forum uttryckte att ansvaret för drogproblematiken 

låg hos missbrukarna. Hasselarörelsen; som betonade disciplin, skötsamhet och 

ordningsamhet var en annan av 1970-talets aktörer. Under 1980-talet skulle 

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 
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synas i media, som förespråkare för skarpare angreppsmetoder mot narkotikabruket 

(Törnqvist 2011: 189, 191, 194). Hur moraliska entreprenörer lyckades identifiera 

cannabisbruk och övriga narkotiska preparat som ett samhällsproblem, kan tydliggöras genom 

ett väletablerat argument mot cannabis: ”inkörsport-hypotesen”. Detta perspektiv menar att 

bruket av vissa droger leder till bruket av starkare droger, ett omdebatterat argument15. 

 

Ett skifte kan därmed konstateras, från att narkotikamissbruk tillhörde ett medicinskt 

offerperspektiv, till att under 1980- och 1990-talen åskådas ur ett perspektiv med anknytning 

till moraliskt ansvar och som ett offentligt socialt problem. Debatten handlade vid denna 

period om ungdomars drogbeteende, och målet att motverka dessa, vilket bäst åtgärdas genom 

hårdare juridiska metoder, som skulle förmedla budskapet hur moraliskt fel det är att bruka 

narkotika (Törnqvist 2011:199, 204). Detta bidrar till att belysa en viktig aspekt för hur 

avvikelser konstateras och kriminaliseras. Även om en viss värdering, exempelvis mot att 

bruka sinnesförändrande preparat, anammas, kan det kräva att individer hålls moraliskt 

ansvariga för sina beteenden, vilket är vad de moraliska entreprenörerna anspelade på. Att 

kriminalisera människor som åskådas som offer av en hemsk substans, går emot värderingar 

som hålls av många, medan att kriminalisera ett kalkylerat destruktivt beteende, inte skapar 

lika många samvetskval. En sådan tolkning skulle föreslå att en regelöverträdelse, bör inte 

endast vara kopplad till värderingar inom samhället, för att avvikelse ska kunna produceras. 

Beteendet bör ha genomgått en social process av de moraliska entreprenörerna, för att kunna 

fastställa vilka mänskliga beteenden som är moraliskt riktiga respektive felaktiga (Becker 

1991: 145). Det är först när beteendet är moraliskt förkastligt, som ansvar enkelt kan sägas 

föreligga, och eventuell kriminalisering blir produkten. Detta visar på att förutsättningarna för 

att ett fenomen ska identifieras som ett socialt problem, inte nödvändigtvis reflekterar 

verklighetens förhållanden, utan istället hur väl en problematik kan argumenteras för, samt det 

stöd en social rörelse får av olika samhällsaktörer, lagstiftare, politiker, organisationer och 

mediala forum. 

 

 

                                                
15 Christie & Bruun (1985: 89-93) menar att användningen av tobak är ett av de mest centrala kännetecknen hos 

blivande cannabisbrukare, det andra kännetecknet är bruket av alkohol. Det är många som emellertid stannar vid 

dessa typer av bruk, vilket dock även gäller för cannabisbrukande. Genom att hänvisa till österrikisk forskning 

på ämnet av Falk (1980: 64), sammanställs en någorlunda paradoxal slutsats: en människa som röker hasch, kan 

man med stor säkerhet säga, aldrig kommer använda heroin. Det är först när man vet att individen brukar heroin, 

som man, med ganska stor säkerhet, kan säga att denne rökt hasch.  
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8. Riktningsproblemet 

Ett alternativt förhållningssätt gentemot uppsatsens inriktning ska introduceras, av 

anledningen att ett avvikande beteende möjligtvis först identifieras och skapas, då beteendet 

blir en lagöverträdelse. Någon som tidigare inte betraktats som avvikare, blir det i egenskap 

av att utföra ett kriminaliserat beteende. Ett problem för avvikelseprocessen kan konstateras: 

Hur kan ett avvikande beteende bli kriminellt, samt hur kan ett kriminellt beteende bli 

avvikande? Becker berör denna problematik, då han talar om lagstiftandet mot marijuana i 

USA under 1937, genom ”The Marijuana Tax Act”.  Becker (1997: 145-146) illustrerar hur 

lagstiftningen mot marijuanaanvändare skapade en ny klass av avvikare. Eftersom det tidigare 

inte fanns någon etablerad regel mot detta beteende, skapades avvikelsen först genom 

kriminaliseringen. Denna process sker, rent teoretiskt, i enlighet med uppsatsens skildring av 

avvikelsens produktion, genom överträdelsen av en social grupps regelskapande. Frågan man 

dock måste ställa är om detta innebär att kriminalisering är tillräcklig grund, för att ett 

beteende ska betraktas som avvikande. Denna fråga leder oss in på är att försöka förena två 

åtskilda åskådningar som presenterats i uppsatsen hitintills. Första åskådningen om att 

avvikelse är en produkt av överträdelsen av regler, som härstammar ur värderingar, skapade 

av sociala grupper. Den andra åskådningen att grunderna på vilka beteenden kriminaliseras, 

beror på en mängd motivationer och olika principiella grunder och inte alltid uttrycker 

etablerade värderingar och normer.  

 

Denna sammankoppling blir alltså inte möjligt utan att konstatera en diskrepans, mellan 

avvikelsens definition och kriminaliseringens grunder. Om avvikelse var produkten av 

kriminalisering, då borde rimligtvis alla kriminaliserade beteenden åskådas som avvikelser, 

ett antagande som är högst problematiskt. Detta skulle nämligen innebära att då en person 

begår brott, som exempelvis mord eller våldtäkt, blir detta ur ett avvikarperspektiv likställt 

med individen som bryter mot en upphovsrättslag eller trafikbrott. Denna tankegång blir 

felaktig och underminerar vår förståelse om avvikelsens produktion, genom att bortse från att 

överträdelsen av regler, som är kopplade till värderingar, är högst relativistiskt och beror på 

vilka regler som antas vara av relevans, och för vem.  

 

Det är av vikt att komma ihåg att trots att avvikelse produceras genom överträdelsen av socialt 

överenskomna regelverk, är dessa regelverks legitimitet inte ett uttryck för konsensus genom 

hela samhällsorganisationen. Människor drivs av olika regelverk, och kriminalisering är i 
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slutändan huvudsakligen resultatet av att de med politisk makt kan göra specifika handlingar 

och beteenden kriminella (Becker 1997: 18). En kriminaliseringsprocess kan således ske, utan 

att avvikelse blir resultatet av regelns överträdelse. Detta skulle kunna förklara varför det 

finns skillnader i åskådningen av individers avvikelse, mellan dem som begår trafikbrott, eller 

skattebrott, jämfört med dem som begår våldsbrott eller sexualbrott. Våldsbrott och 

sexualbrott är ett tydligare övertramp mot regler som baseras på starkt hållna värderingar av 

en majoritet inom samhället, medan trafikbrott är en lagöverträdelse, som inte är lika 

sammankopplad till en viss värdering16. En bättre formulerad förklaringsmodell är att 

kriminaliseringens grunder bör vara starkt kopplade till människors konsensus om värderingar 

eller deras moraliska ramverk, för att avvikelse ska fastställas genom lagöverträdelsen, och att 

kriminaliseringen i sig, är en svag grund för avvikelsens produktion.  

 

En viktigt poäng som detta belyser, är att avvikelse inte ska förstås som polariserat, utan 

förstås bättre genom ett spektrum, där avvikelsen kan graderas på en skala. Det är således 

inom rimlighetens ramar att påstå att kriminalisering producerar avvikelse, men endast i en 

liten grad. Vad som huvudsakligen avgör ett beteendes status som avvikande, är inte 

lagstiftningen i sig självt, utan hur regelöverträdelsen åskådas i ett bredare mellanmänskligt 

perspektiv, vilken värdering lagöverträdelsen relaterar till och huruvida konsensus om denna 

regels legitimitet är stark. Om avvikelsen ska vara en produkt av överträdelsen av 

värderingsbaserade regler, krävs det att även kriminalisering sker på grunder som stöds av 

redan etablerade moraliska, normativa eller värderingsbaserade ställningstaganden. Om 

kriminaliseringen misslyckas med denna koppling, är sannolikheten att avvikelse konstateras 

liten, vilket leder till insikten att kriminalisering, endast producerar avvikelse om 

anledningarna till det kriminaliserade beteendet överensstämmer med redan etablerade 

värderingar hos sociala grupper. Sannolikheten är således större att processen är omvänd, att 

avvikelse konstateras först, för att sedan leda till dess kriminalisering. Kriminaliseringens 

förhållande till avvikelse, blir snarare den att formalisera regelgenomdrivandet, som gör att en 

eventuell avvikelse definieras mer konkret och precist, än vad den tidigare gjorts genom dess 

informella sanktioner. 

 

 

 

                                                
16 Dessa brott är endast teoretiska exempel, Becker (1997:16) menar att det existerar stor variation även inom 

etablerade och överenskomna regler. 
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8.1 Parameters of acceptable deviance (PADs) 

Genom sin konstruktion av begreppet PAD, har Edwards försökt (2006: 57-58) illustrera att 

formella avvikelser i form av lagöverträdelser, inte nödvändigtvis resulterar i 

regelgenomdrivande, utan att det finns faktorer i praktiken som influerar 

regelgenomdrivandet. Detta beror på att regelgenomdrivarna är influerade av normer som inte 

uttrycks genom den formella lagstiftningen. Edwards (2006) menar att avvikelse bör åskådas 

som antingen acceptabel eller oacceptabel, där den oacceptabla avvikelsen producerar 

regelgenomdrivande i form av sanktioner. Denna modell är överordnad kriminalisering, alltså 

kan ett kriminellt beteende vara såväl acceptabelt avvikande, som oacceptabel avvikande. Det 

är den oacceptabla avvikelsen som i praktiken i är föremål för regelgenomdrivande.  

 

Denna uppdelning exemplifieras genom en undersökning om förhållandet mellan 

regelgenomdrivare och lagstiftning, genom att se till lagen om att fastighetsägare måste hålla 

sin del av trottoaren fri från snö och is. Undersökningen är från 2006 och skedde i Madison, 

Wisconsin, USA. Vad som visades genom undersökningen var att regelgenomdrivare 

bedömde lagöverträdelsen olika, beroende på ett flertal faktorer och inte endast den relevanta; 

huruvida det fanns snö och is på fastighetsägarens del av trottoaren eller inte. 

Regelgenomdrivaren hade normativa tillvägagångssätt för bedömning. Dessa exemplifieras i 

undersökningen i termer av att en ”mormors” lagöverträdelse inte krävde något 

regelgenomdrivande, en ”icke-mormor” (exempelvis företag) som visat försök att rätta sig var 

ett ”tough call”, medan en ”icke-mormor” (exempelvis företag) som inte visat något försök att 

rätta sig var en ”no brainer” för regelgenomdrivande. Det finns således influenser bortom 

lagstiftningens ramverk, som är avgörande i processen av regelgenomdrivande, i detta fall 

beroende vem man var och vilket försök man gjort för att vara laglydig (Ibid: 51-52). 

Exemplet om snöskottning visar att relationen mellan avvikande beteende och kriminalisering 

handlar även om ett utbyte mellan normativa värderingar och lagstiftning. Det finns således 

en acceptabel avvikelse, även inom formellt sanktionerade lagöverträdelser, som regleras av 

regelgenomdrivarna normativa värderingar.  

 

8.2 Omständigheter för regelgenomdrivande 

Becker (1997: 156, 161) porträtterar en liknande bild av detta scenario. Han beskriver förvisso 

regelgenomdrivare som ofta distanserade från normativa och värderingsbaserade influenser, 

som istället genomför deras åtagande som en plikt. Dock menar han att regelgenomdrivande 

inte sker automatiskt på grund av en regelöverträdelse, utan att regelgenomdrivande är 
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selektivt och beroende av, bland annat, vilka individer som begått regelöverträdelsen, men 

även vilken situation och vilken kontext som är aktuell (Ibid: 133). Han visar således på en 

skillnad mellan regelskaparen och regelgenomdrivaren. Becker (Ibid: 162-163) menar att 

regelgenomdrivande är en essentiell part i förhållandet mellan lagöverträdelser och dess 

produktion av avvikande beteende; utan regelgenomdrivande, kan inte avvikelse produceras. 

Detta motiverar Becker (Ibid: 161) till att undersöka de olika anledningar, som professionella 

regelgenomdrivare (exempelvis polis) ger för deras regelgenomdrivande. Dessa anledningar 

grundas, enligt Becker, på faktorer bortom regelbrytarens faktiska beteende; exempelvis kan 

regelgenomdrivande istället baseras på om den regelöverträdelse som personen begått är av 

prioritering för regelgenomdrivaren. Detta exempel bidrar till förståelsen att oavsett om de 

formella kriterierna för kriminalitet uppfylls eller inte, är detta inte nödvändigtvis det 

väsentliga kriteriet för om regelgenomdrivande sker. (En kritik mot detta kan sägas vara att 

detta endast gäller lindriga brott, exempelvis om snöskottning, och att hårdare brott inte berörs 

av samma normativa dilemma). Det är emellertid inte av huvudsakligt fokus att undersöka de 

praktiska dimensionerna när avvikande beteenden blir kriminella, dock är det en aspekt värd 

att belysa då den problematiserar frågeställningen. Personliga motiveringar kan ligga till 

grund för hur regelgenomdrivare agerar, där det som tekniskt sett är relevant för 

regelöverträdelsen, inte nödvändigtvis är tillräckligt. 

 

Människor kan enligt Edwards (2006: 73) verka laglydiga, när de egentligen är kriminella, 

men inom ramen för acceptabel avvikelse och därigenom undvika regelgenomdrivande och 

sanktioner. Att kriminalisering producerar avvikelse blir, inom Edwards teoretiserande, en för 

enkel förklaringsmodell. Lagöverträdelser får olika konsekvenser beroende på deras innehåll, 

samt hur detta innehåll svarar gentemot normer hållna av samhället och regelgenomdrivarna, 

alltså huruvida beteendet är acceptabelt eller oacceptabelt avvikande. Det är således inte 

felaktigt att påstå att kriminalisering skapar avvikelse, men att avvikelsen kanske bäst delas in 

i kategorierna acceptabelt och oacceptabelt. Avvikelsen måste undersökas i förhållande till 

normer för att förstå vilka sanktioner beteendet får, oavsett om beteendet eller handlingen 

tekniskt sett är kriminell. Detta skulle styrka föregående resonemang om att lagstiftning inte 

alltid uttrycker mellanmänsklig konsensus och därmed varierar graden av avvikelse som 

produceras, beroende på vilken värdering lagöverträdelsen härstammar ifrån. Ett 

uppmärksammande, som vid detta läge börjar liknar en truism, är den ofrånkomliga relativitet 

gällande värderingsbaserade regler människor håller, och vad som klassas som avvikande. 

Denna problematik löses endast temporärt och teoretiskt genom att hänvisa till konsensus 
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mellan samhällsmedborgarnas åsikter, men som Becker betonade, är detta en fråga som ska 

utredas genom empiriska undersökningar, inte teoretiserande (Becker 1997: 202).   

 

9. Avslutning 

Inledningsvis presenterades tre problemformuleringar, dessa ska nu behandlas genom att 

återkoppla till de insikter som genererats av forskningsmaterialet.  

 

 Hur kan man teoretiskt förstå relationen mellan avvikande beteende och 

kriminalisering? 

 

Genom användningen av Becker, kunde en teoretisk grund för avvikelsens produktion läggas. 

Denna fastslog definitionen av avvikelse som individers överträdelser av sociala gruppers 

regler, eller annorlunda uttryckt: som ett misslyckande att följa gruppregler. Sociala gruppers 

olika maktstatus är avgörande för hur allvarlig en regelöverträdelse kommer att bli betraktad. 

Det är de sociala grupperna med stor politiskt och ekonomisk makt som besitter de medel för 

att definiera en viss regelöverträdelse som förkastligt. Det tydligaste exemplet för detta är 

politisk lagstiftning, där individer med makt skapar ett regelverk för samhällsmedborgarna att 

följa. För att en individ ska bli sedd som avvikare, krävs dock även en viss konsensus mellan 

människor, om vilka regelöverträdelser som anses vara förkastliga, och vilka regelverk som är 

legitima. Människor tillhör många olika sociala grupper, som skiljer sig till sina sociala regler 

för hur man bör bete sig. Att olika sociala grupper har olika regelverk för vilka beteenden som 

är regelrätta eller regelvidriga, är grunden för att avvikelse är ansedd som ett relativistiskt 

begrepp, utan direkt koppling till mänskliga egenskaper eller beteenden.  

 

För att förstå kopplingen mellan avvikelse och kriminalisering, behövdes grunderna för 

kriminalisering undersökas. Till denna uppgift användes Duff, som belyste olika perspektiv 

och principer som kan motivera kriminalisering. Dessa fastställdes vara särskiljande beroende 

på vilket beteende som berördes. Sexualbrott är lagstiftade på vissa grunder, medan miljöbrott 

är lagstiftade på andra. Ingen enhetlig princip, bakom vilken all kriminalisering motiveras, 

kunde hittas. Istället menade Duff att det gäller att identifiera typer och paradigm av brott och 

undersöka varför det finns anledningar till att kriminalisera dessa. Det kunde i kapitlet om 

avvikelse konstateras att identifieringen av en avvikelse inte är tillräcklig för att 

kriminalisering ska ske. En avvikelse måste identifieras som en moralisk problematik, som 
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bryter mot hållna värderingar inom samhällsinstitutionen (alltså av dem med politisk och 

ekonomisk makt, men även baserat på faktorer om mellanmänsklig konsensus). 

Kriminaliseringen av avvikelser sker, när regelverk utformats, om vilka beteenden som är 

regelrätta respektive regelvidriga. Att misslyckas följa en gruppregel, kommer att producera 

avvikelse om regelverket anses legitimt, samt om dess existens kan kopplas till värderingar 

och moraliska ställningstaganden. Detta visades genom att en regelöverträdelse i sig självt är 

bristfällig för att avvikelse ska konstateras, utan kräver även en bedömningsprocess av 

beteendet som moraliskt förkastligt. 

 

 Hur kan ett avvikande beteende bli kriminellt, och hur kan ett kriminellt beteende bli 

avvikande? 

 

Denna problematik definierades som ett riktningsproblem, eftersom det inte nödvändigtvis är 

avvikelser som kriminaliseras, utan att det är möjligt att ett beteende blir avvikande, först när 

det blir kriminellt. Att kriminaliseringen av ett beteende producerar avvikelse, kan teoretiskt 

stödjas genom föregående definitioner och slutsatser om avvikelsens produktion. Becker 

(1997: 145) uttryckte detta genom att ”The Marihuana Tax Act” i USA skapade en ny klass 

av avvikare. Lagstiftning sker av dem med politisk makt, dessa individer har de maktmedlen 

för att skapa ett formellt regelverk som resulterar i avvikelse, om individer misslyckades 

agera i enlighet med regelverket. Detta perspektiv visade sig bristfälligt, av anledningarna att 

avvikelse även involverar en bedömningsprocess. Om ett regelverk inte anses legitimt, då 

kommer inte heller individers överträdelse av regelverket resultera i att de blir sedda som 

avvikare. Edwards tog upp detta genom sin konstruktion av Parameters of acceptable 

deviance (PADs), som menar att även lagöverträdelser, som är formella avvikelser, kan vara 

socialt accepterade sådana. Exemplifieringen av detta faktum, skedde genom en undersökning 

om snöskottning i USA, där faktorer utöver den relevanta, huruvida det fanns snö på ens 

egendom eller inte, avgjorde om formella sanktioner blev tillämpliga. Det kunde genom stöd 

av det utvalda forskningsmaterialet föreslås, att lagöverträdelser bör vara starkt kopplade till 

värderingar hållna av samhällsmedborgare, för att avvikelse ska kunna resulteras. En 

kriminell handling motiverar därmed svårligen avvikelsens produktion, om den inte kan 

legitimeras genom stöd hos människor, baserat på deras värderingar och moraliska 

ställningstaganden. Avvikelse bör utifrån detta perspektiv förstås genom ett spektrum och inte 

som motpoler. Kriminaliseringen av ett beteende kan producera en viss grad av avvikelse om 

beteendet utövas, men denna gradering relaterar delvis till mellanmänsklig konsensus om 
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regelverkets legitimitet, delvis vilka typer av värderingar som beteendet bryter mot och fästet 

dessa värderingar har i samhället.  

 

 Hur kan man förstå relationen mellan avvikande beteende och kriminalisering genom 

den svenska drogpolitiken? 

 

Svensk drogpolitik undersöktes genom alkoholbruk och cannabisbruk, för att belysa den 

problematiken och de överväganden som måste göras, vid studiet av avvikande beteende i 

relation till kriminalisering. Att fastslå ett beteende som avvikande görs i relation till uppsatta 

regelverk och om dessa följs eller inte. Av denna anledning kunde cannabisbruk anses vara ett 

kriminaliserat avvikande beteende, medan alkoholbruk är både konventionellt och lagligt. 

Detta konstaterades dock i förhållande till lagstiftning; ett redan etablerat regelverk. Det 

krävdes därmed förklaringar till hur detta regelverk tillkommit, varför cannabisbruk är illegalt 

och avvikande medan alkoholbruk är lagligt och konventionellt. Då dessa bruk bryter mot en 

gemensam värdering, att inte använda sinnesförändrande substanser, letades efter faktorer 

som kunde motivera skillnaderna mellan alkohol och cannabis olika legala status. På varken 

individuella eller samhälleliga skadeverkningar kunde grunder hittas, som motiverade 

cannabis kriminalisering och alkoholens legala status. Denna insikt möjliggjorde en förståelse 

om kriminalisering som ett resultat av moraliska entreprenörers kampanjer, hur cannabisbruk 

kunde identifieras som ett hot först när det kopplades till ungdomar. Detta lyckades genom 

aktörer som Nils Bejerot, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och Riksförbundet 

Narkotikafritt Samhälle (RNS). Alkohol har däremot en ställning som, i Christies termer, en 

stark och olämplig fiende. Det gick således inte att förlita sig på empiriska eller objektiva 

förhållanden, för att förstå kriminaliseringen av diverse substanser. Kriminaliseringen av 

avvikelser förstås bättre genom att se till hur samhälleliga problem identifieras, hur dessa 

befästs till olika sociala grupper, vilket skapar en etablerad samhällsproblematik. 

Avslutningsvis är det av vikt att konstatera att drogbruk både kan vara ett avvikande, och 

konventionellt, beteende. Som alla andra avvikande beteenden skapas avvikelsen i en process 

av individers regelöverträdelser, och bedömningen av dessa regelöverträdelser. För att förstå 

avvikelsens relation till kriminalisering, måste kunskap genereras om vilka regelverk som 

skapas av vilka grupper, varifrån legitimiteten bakom dessa härstammar, samt processen där 

moraliska entreprenörer skapar samhällets moraliska ramverk om riktigt och felaktigt 

mänskligt beteende. 
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