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Abstract 

The question of drug policy is a controversial and much debated issue in the political sphere. 

It is my view that any judicial policy has to be based in an ethical idea about the individual, 

and that the connection and analysis between ethical perspectives on the individual and the 

enforcing of laws with regards to the actions of individuals has to be a well-established one. 

In this paper I will start from the assumption that this is not the case when it comes to drug 

laws, and I will therefore review two popular ethical theories about the individual, and then 

argue that philosophical liberalism, rather than communitarianism, is the superior ethical 

theory because of the inherent problems of relativism within communitarianism. I will then 

review some common arguments for and against the prohibition of drugs, to see how well 

they will fare, in terms of being compatible with philosophical liberalism. I will then return to 

communitarianism to look at its most valuable critique of the liberal position, to then offer a 

compromise position between the two theories that is fully compatible with philosophical 

liberalism, but that also takes into account the most valuable objection from 

communitarianism. It is my hope that the solution I offer will be grounded in ethical theories 

about the individual, and in fact, manages to be based in philosophical liberalism while also 

incorporating the strongest objection from the communitarianist position, thereby taking the 

strengths offered by both theories into account.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 

Individen inom liberalismen ....................................................................................................... 7 

Med utgångspunkt i John Rawls ............................................................................................ 7 

Mer om individen inom liberalism – Skorupski och liberalismens tre lärosatser .................. 8 

En invändning mot liberalismens objektivism och universalitet.......................................... 10 

Värde och individen inom kommunitarismen .......................................................................... 12 

Invändningar mot kommunitarismen ....................................................................................... 16 

Kort om terminologin ............................................................................................................... 19 

Paul Smith och en genomgång av argument ............................................................................ 21 

Liberala argument för rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger .................... 22 

Argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger ............................... 25 

Drogbruk skadar personen som använder drogerna ......................................................... 26 

Drogbruk skadar andra ..................................................................................................... 28 

Peter de Marneffe och The Burdens Principle ................................................................. 30 

En kommunitaristisk invändning ............................................................................................. 38 

En kompromiss: ”The Centralized-Use Compromise” ............................................................ 41 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 43 

 

 



4 
 

 

 

Inledning 
Den här uppsatsen kommer att handla om etiska perspektiv på individen utifrån två filosofiska 

teorier – kommunitarismen och den filosofiska liberalismen –  för att titta närmare på vad 

respektive teori kan ge för underlag för att hantera den rättsliga frågan om huruvida individer 

bör vara fria att ha rätten att använda potentiellt farliga droger. Jag hoppas kunna visa att 

liberalismens etiska idéer om individen är att föredra då kommunitarismen oundvikligen 

hamnar i en sorts relativism, då det etiskt riktiga för individen är bundet till kollektivistiska 

intressen, och således finns det inget som logiskt motsäger exempelvis att en slavstat skulle 

kunna uppstå och förbli förenlig med kommunitarismen. Då liberalismens etiska 

individualism är universell, i termer av värde, moral och rättigheter, så förblir den densamma i 

synen på individen och faller därför inte offer för samma arbiträra relativism som 

kommunitarismen, med tillhörande hot om moraliskt förkastliga samhällen . Det betyder i sin 

tur att, om liberalismens etiska och politiska syn på individen är att föredra, så bör också 

samhällets hantering av droger utvärderas med detta som utgångspunkt. 

Därefter undersöks olika argument för och emot rätten att vara fri att använda potentiellt 

farliga droger utifrån den filosofiska liberalismens etiska perspektiv på individen, för att 

utvärdera huruvida dessa argument är förenliga med densamma. Min slutsats är att inga av 

argumenten mot förbuden att vara fri att använda potentiellt farliga droger är förenliga med 

den filosofiska liberalismen, även om det rent principiellt inte innebär att det med 

nödvändighet inte går att formulera övertygande argument för förbuden som är förenliga med 

den filosofiska liberalismen. Det är däremot min uppfattning att dessa antagligen hade behövt 

vara grundade i (vad jag tror är) falska empiriska antaganden om drogers konsekvenser för att 

fungera rent filosofiskt. Detta tvingar mig att konstatera att om det är så att lagar bör vara 

grundade i våra starkaste etiska teorier om individen, och om det är så att jag är framgångsrik 

i att visa att det etiska perspektivet på individen inom den filosofiska liberalismen är att 

föredra, så är det min uppfattning att ett förbud mot potentiellt farliga droger är moraliskt 

felaktigt. Med det här sagt så är det även min uppfattning att kommunitarismen har något 

viktigt att säga och bidra med som går förlorat inom den filosofiska liberalismen, och därför 
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föreslår jag en idé om en kompromiss som är lånad från Jeffrey Glick, där den viktigaste 

kommunitaristiska invändningen tas på allvar, och där förslaget som presenteras 

förhoppningsvis kan erbjuda en lösning som är baserad på den sammanlagda styrkan hos båda 

teorierna, men utan att någonsin bli oförenlig med den filosofiska liberalismen.   

Bakgrund 
Ett stort problem i dagens moderna politiska klimat är frågan om samhällets hantering av 

olika problem kopplade till droger. Det är en fråga med flera dimensioner, såväl praktiska 

som filosofiska. Vad som däremot inte går att komma ifrån är hur den politiska lösningen 

hänger ihop med den filosofiska synen på individen. Den etiska synen på individen är en 

central faktor i varje politisk teori för hur ett rättvist samhälle ser ut, och politisk 

implementering bottnar alltid i – frivilligt eller inte – filosofiska ställningstaganden. Det finns 

inom den politiska filosofin många olika perspektiv på vad som är rättvisa och rimliga krav att 

ställa på medborgare, och med dessa följer också etiska utgångspunkter kring individen. 

Dessa idéer genomsyrar i sin tur inte bara teorier om rättvisa utan även teorier om ekonomi, 

om marknaden, om bestraffning, om sexualitet, med mera. 

Den inflytelserike politiske filosofen John Rawls menar att det praktiska syftet med politisk 

filosofi är att analysera djupt omtvistade politiska frågor, för att undersöka huruvida konflikter 

är mer ytliga än de kan verka initialt, och om försoning i någon form i så fall är möjlig efter 

att dessa missförstånd utretts. Om detta trots allt visar sig omöjligt så kan den politiska 

filosofin fortfarande spela en lika viktig roll i att åtminstone precisera problemet till den grad 

att ömsesidigt samarbete och ömsesidig respekt i enlighet med demokratiska principer om ett 

fritt och jämlikt samhälle förblir möjligt.1 Eftersom jag delar Rawls syn på syftet med politisk 

(såväl som etisk) filosofi så är mitt mål med den här uppsatsen att visa hur etiska och politiska 

perspektiv på individen spelar en avgörande roll för hur samhället bör hantera frågan om 

huruvida människor bör ha rätt att vara fria att använda potentiellt farliga droger. Jag hoppas 

kunna åstadkomma en större klarhet i länken mellan filosofisk teori och praktisk 

implementering av samhälleliga åtgärder, och genom detta visa att denna länk ibland förblir 

inkonsekvent.  

Den moderna politiska och samhälleliga debatten om droger präglas ofta av polarisering, och 

domineras mest av diskussioner om olika praktiska åtgärder medan det filosofiska 
                                                 
1 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Belknapp Press of Harvard University Press 2003, 
s. 2. 
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perspektivet lämnas åt sidan. Det är dessutom min bild att frågan om droger sällan fått mycket 

utrymme inom modern politisk eller etisk filosofi, och att detta är beklagligt då den är intimt 

förknippad med den etiska och politiska synen på individen, och är således en viktigare fråga 

än vad den sparsamma litteraturen tycks vittna om. Denna bild verkar delas av filosofen 

Douglas N. Husak, som säger att en väldigt anmärkningsvärd aspekt med hela drogfrågan är 

dess närmast totala negligering från filosofer.2 Husak går sedan vidare med att även 

konstatera att om det är så att lagarna kring droger är obefogade, så representerar dessa 

”among the most serious legal injusticies in American history”, och detta till trots så får den 

eventuella felbehandlingen av människor dömda för drogbrott i stort sett ingen 

uppmärksamhet från filosofer.3 

Därför är det min uppfattning att det behövs en tydligare bild kring hur dessa moderna 

politiska och etiska idéer om individen faktiskt är avgörande för hur ett samhälle, om målet är 

ett koherent agerande i enlighet med en viss samling principer, bör hantera frågan om droger.4 

Inom ramen för den här uppsatsen kommer två centrala teorier om individen att diskuteras, 

liberalism och kommunitarism, för att förhoppningsvis kunna visa vad dessa får för respektive 

implikationer på hur frågan om rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger bör 

hanteras rent juridiskt. Målet är alltså först och främst att visa vad dessa olika teorier säger om 

individen, och vad det i sin tur får för konsekvenser för hanteringen av droger.  

Jag har valt att inte definiera exempelvis ”legalisering”, ”förbud” och andra juridiska begrepp 

närmare, trots att jag är medveten om att det finns olika sätt att förstå dessa termer på, samt att 

dess implementering kan se olika ut. Jag har också valt att inte ge någon närmare definition av 

termen ”droger” (även om jag motiverar mer utförligt varför jag valt denna term i ett senare 

avsnitt), och fäster heller ingen vikt vid exempelvis en distinktion kring medicinsk och icke-

medicinsk användning då en sådan inte är relevant i det här sammanhanget (även om den kan 

vara relevant i andra sammanhang). Dessutom, som Kalle Grill konstaterar i sin recension av 

boken The Legalization of Drugs (av Douglas N. Husak och Peter de Marneffe), så kommer 

även en sådan distinktion med sina egna problem och utmaningar, då medicinsk användning 

                                                 
2 Douglas N. Husak,  “Recreational Drugs and Paternalism”, Law and Philosophy: 8:353-381, 1989, s. 354. 
3 Idem, s. 355. 
4 Målet är främst den filosofiska undersökningen. Någon uttömmande diskussion kring optimala praktiska 
implementeringar av dessa principer kommer inte att diskuteras här, annat än nödvändigt.  
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idag skulle innefatta allt från lättare depression eller ökad sömnighet till exempelvis 

erektionsproblem.5  

 

Individen inom liberalismen 

Med utgångspunkt i John Rawls 

Det verkar idag vara rimligt och förhållandevis icke-kontroversiellt att påstå att den 

filosofiska idén om liberalism har en dominerande ställning i de flesta moderna demokratiska 

stater, åtminstone i västvärlden. Det är en idé som går hand i hand med idéer om mänskliga 

fri- och rättigheter, idéer om jämlikhet och rättvisa, samt med idén om den fria och 

demokratiska medborgaren. John Rawls skrev att en viktig faktor för liberalismens uppkomst 

var religiösa oroligheter under 1500- och 1600-talet, och den protestantiska reformation som 

följde därefter. I och med denna splittring så aktualiserades frågor som rätten till motstånd och 

åsiktsfrihet, och en slags princip om tolerans var formulerad, och (måhända något motvilligt) 

accepterad.6 Denna idé om tolerans, åsiktsfrihet, yttrandefrihet har utvecklats sedan dess, och 

i dagens moderna pluralistiska och demokratiska samhällen är den ofta en stöttepelare i varje 

konstitutionellt dokument och regelverk. Den är dessutom utgångspunkten i John Rawls 

klassiska verk A Theory of Justice, där den politiske medborgaren är både fri och jämlik. 

Vidare betonar Rawls att ”the idea of the person, when specified into a conception of the 

person, belongs to a political conception”, och att denna definition av en individ alltså är 

normativ och politisk, snarare än metafysisk eller psykologisk.7 Detta är ett viktigt 

klargörande även för den här texten. Det är också viktigt att redan här betona att det Rawls 

skriver om individen är del i ett projekt som går ut på att identifiera rättvisa principer för ett 

samhälle som det är rimligt för rationella personer att välja bakom en slöja av okunnighet i en 

väldigt specifik valsituation, och att individen som beskrivs alltså är en del av denna 

hypotetiska situation.8 Men med detta sagt så är det min bild att individen Rawls beskriver 

och talar om som fri och jämlik också representerar synen på individen inom liberalismen på 

ett bra sätt, och att hans utgångspunkt förblir relevant även i det här sammanhanget. Så när 

                                                 
5 Kalle Grill, recension av The Legalization of Drugs av Douglas N. Husak och Peter de Marneffe, Theoria 
73:248-255, 2007, s, 249. 
6 Rawls, s. 1. 
7 Idem, s. 19. 
8 ”Justice as Fairness is a political conception of justice for the special case of the basic structure of a modern 
democratic society”, Rawls, s, 14. 
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Rawls beskriver varje individs ”conception of the good” som en moralisk förmåga och en 

central aspekt av att identifiera principer för rättvisan så är det på samma gång ett viktigt 

klargörande för hur liberalismen uppfattar individen, som ett politiskt och etiskt koncept, och 

som en idé: 

Such a conception is an ordered family of final ends and aims which specifies a person’s 

conception of what is of value in human life, or alternatively, of what is regarded as a fully 

worthwhile life.9 

Rawls kan dessutom sägas sammanfatta den liberala grundtanken på ett utmärkt sätt, när han 

beskriver synen på individer som ”self-authenticating sources of valid claims”.10 Ett 

samhälles uppgift blir alltså, om medborgare är att betrakta som fria enligt ovan, att värna om 

denna rätt.  

 

Mer om individen inom liberalism – Skorupski och liberalismens tre lärosatser 

Den politiska och etiska synen på individen inom liberalismen har ingen enhetlig vedertagen 

definition, men genom att titta på olika begrepp så är det tydligt att vissa centrala idéer 

återkommer gång på gång. Dessa idéer ryms alla inom begrepp som till exempel moral 

individualism, eller ethical individualism, och även liberal universalism. Det centrala är en 

samling värden som tydligt kan sägas prägla den etiska och politiska idén om individen, som 

på ett klart sätt skiljer sig från hur idéer om individen ser ut inom kommunitarismen. Någon 

som på allvar undersöker och sammanfattar vad filosofisk liberalism faktiskt innebär är John 

Skorupski, i en text som går ut på att identifiera kommunitarianistisk och konservativ kritik 

mot denna idé. Det blir därför relevant att redogöra för Skorupskis sammanfattning, för att 

använda denna som en slags utgångspunkt och sammanfattning även för diskussionen som 

följer i den här texten.  

Till att börja med skiljer Skorupski på liberalism som en intellektuell idé å ena sidan, och på 

liberalism som en politisk och praktisk idé å andra sidan, för att sedan förklara att det senare 

kommer att lämnas därhän då det är den filosofiska definitionen som är i fokus. Precis som 

Rawls så diskuterar Skorupski liberalismen historiskt, och menar att den vilar på en lång 

tradition inom filosofin (med rötter i teorier kring naturrätt – i form av filosofer som Locke 

och Montesquieu), men att det som i texten verkligen kan kallas för filosofisk liberalism 

                                                 
9 Rawls, s. 19. 
10 Idem, s. 23. 
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uppkom i enad form först efter franska revolutionen, som ett sätt att distansera sig från de 

politiska farorna både från höger och från vänster. Detta kom inte minst att visa sig på 1800-

talet då den första riktiga kritiken mot liberalismen började dyka upp. Det är också viktigt att 

redan här påpeka att för Skorupski – något som dessutom kommer att vara sant för den här 

texten – så har begreppet liberalism i det här sammanhanget ingenting att göra med någon 

ekonomisk teori om fria marknader, utan det handlar istället om en syn på individen som fri, 

jämlik och autonom som auktoritet. Idén bygger alltså på en historisk och teoretisk förfining 

av dessa idéer, och ur denna så hittar Skorupski tre centrala och sammanlänkade lärosatser för 

den filosofiska liberalismen:11  

i. Individualism in ethics. This is the view that all value and right reduces to value of or 

for individuals, or to the rights of individuals. 

ii. A doctrine of equal respect for all human beings based on the belief that all are equally 

capable of self-governance. 

iii. A doctrine of liberty of thought and discussion based on belief in the unrestricted 

autonomy of reason – that is, the rational capacities of individual people –as the sole 

sufficient canon of objective truth. 

Dessa tre kan tyckas låta som floskler, men utgör tillsammans en stark filosofisk doktrin 

menar Skorupski (något som verkligen är värt att betona redan nu, för detta får viktiga 

konsekvenser senare om denna filosofiska doktrin ska tas på allvar).  

Den filosofiska liberalismens grundteser ovan är alltså själva kärnan i synen på individen, och 

liberalismens universella dimension är helt central, då det är en fundamental skillnad 

gentemot kommunitarismen, där den senare skulle mena att liberalismen bara är rätt – i den 

mån den är rätt – i egenskap av att vara konvention: 

[Communitarianism] may well simply regard the three liberal theses as what we have come to 

accept, our historically-arrived-at consensus, the tenets that have come to form the cementing 

allegiances of our society. This anti-universalistic stance will reject or at least eschew the third 

thesis in its unrestricted liberal version. It is skeptical or agnostic about the claims of natural 

reason as a canon of truth. In so far as it defends liberal order it will endorse freedom of thought, 

but not the epistemological underpinnings a philosophical liberal provides for it.12 

 

                                                 
11 John Skorupski, ”The Conservative Critique of Liberalism” i Stephen Wall (red) Cambridge Companion to 
Liberalism, Cambridge University Press, 2015, s. 403. 
12 Skorupski, s. 404f. 
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Detta starka ställningstagande för den filosofiska liberalismens universalitet får Skorupski att 

mena att objektivism om sanningen skulle kunna läggas till som en explicit fjärde lärosats, 

men att detta följer implicit av den trejde och att det därför inte är nödvändigt. Det är hur som 

helst viktigt att notera detta starka ställningstagande för objektivism när det kommer till 

sanning och individen, och det kan återigen vara värt att påminna om Rawls formulering om 

individer som ”self-authenticating sources of valid claims”   

 

En invändning mot liberalismens objektivism och universalitet 

Innan vi går vidare med att redogöra för kommunitarismen så kan det vara läge att redogöra 

för en invändning mot just nämnda objektivism och universalism, då det förhoppningsvis ger 

en bra introduktion kring centrala skillnader och hur dessa tar sig form. Därefter så kommer 

ett svar på denna invändning att diskuteras, innan uppsatsen alltså går igenom centrala idéer 

kring individen inom kommunitarismen i mer samlad form, för att på så sätt bana väg för 

själva diskussionen kring hur dessa olika perspektiv spelar roll för frågan om droger. 

Det är antagligen inte särskilt kontroversiellt att idag anta att majoriteten av alla västerländska 

filosofer skulle anse att ett bra politiskt styre är ett styre där makten ligger hos folket i första 

hand, trots att det historiskt varit så att filosofer verkat ansett att makten bör ligga hos till 

exempel en grupp filosofer, upplysta despoter, ett råd av äldre, eller en kombination av dessa 

olika idéer. Demokrati verkar alltså inte ha varit en självklarhet rent historiskt och givet 

liberalismens objektivism i frågor om värde så blir den retoriska frågan hur vi förklarar att det 

är först under de senaste tvåhundra åren som dessa tänkare verkar ha slutit sig till 

uppfattningen att alla människor förtjänar jämlikhet och samma mått av respekt? Eller att ett 

bra politiskt styre är synonymt med demokrati och grundläggande liberala värderingar? Den 

här frågan ställer sig den brittiske moralfilosofen Bernard Williams:     

[L]iberal universalism holds that if certain human rights exist, they have always existed, and if 

societies in the past did not recognize them, then that is because either those in charge were 

wicked, or the society did not, for some reason, understand the existence of these rights. […] If 

liberalism is correct and universal […] why did they not have better ideas?13 

                                                 
13 BernardWilliams, “Human rights and relativism,” In the Beginning was the Deed, Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2005, s. 48f. 
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Williams menar att om den filosofiska liberalismen är sann – att objektivism i frågan om 

sanning existerar och är uppenbar – så krävs en teori om hur det är möjligt att ha så här fel 

historiskt. Williams fortsätter: 

So if liberalism is correct, it must apply to all those past people who were not liberals: they 

ought to have been liberals, and since they were not, they were bad, or stupid, or something 

along those lines.14 

Williams menar att i avsaknad av en “story about the subject matter and about these past 

people’s situation which explains why those people got it wrong about that subject matter” så 

blir konsekvensen onekligen att liberalismen saknar en rimlig förklaring på en fråga som 

sannerligen skriker efter ett svar, såvida det inte är en acceptabel konsenvens att nöja sig med 

att det var något fundamentalt annorlunda (i termer av exempelvis kognition eller motivation) 

hos dessa människor som gjorde att de inte anslöt sig till liberalismens lärosatser.15 Detta 

förkastas av Williams, av förklarliga skäl, men kvar blir alltså uppmaningen om kravet på en 

förklaring.  

Denna uppmaning bemöts av George Tsai, som argumenterar för just en error theory av detta 

slag. Tsais förklaring har att göra med sociohistoriska villkor, och att det trots en brist på 

logiska hinder för människor att anamma liberalismen i historiska samhällen, så var ändå 

villkoren dessa människor levde under tillräckliga för att göra det till en icke-plausibel idé.16 

Så, idén går helt enkelt ut på att ”social conditions can place moral considerations closer to 

and farther away from cognitive and motivational reach” och en error theory kan alltså 

hänvisa till särskilda och konkreta villkor i historiska situationer för att visa hur liberalismens 

idéer a) har gjorts epistemologiskt otillgängliga, och/eller b) misslyckas med att 

tillgängliggöra anledningar för varför liberalismens idéer är eftersträvansvärda:17  

Certain social conditions better enable the human achievement of liberal thought and practice; it 

was only relatively recently that the complex of social conditions upon which this achievement 

depends came into existence. Call this explanatory option the appeal to socio-historical 

conditions.18 

 

                                                 
14 Idem, s. 50. 
15 Ibid. 
16 George Tsai, “An Error Theory for Liberal Universalism, The Journal of Political Philosophy 21:305-325, 
2013, s, 312. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Huruvida hänvisningen till sociohistoriska villkor är övertygande för att förklara tidigare 

samhällens tendenser eller oförmåga att anamma liberalismens principer är övertygande eller 

inte lämnar jag därhän för stunden. Tsai utvecklar dessutom sitt resonemang långt mer än vad 

som vore relevant eller motiverat att redogöra för inom ramen för den här uppsatsen, men den 

relevanta poängen är att sociohistoriska villkor alltså har föreslagits som error theory, och att 

det fortfarande är möjligt att hålla fast vid den filosofiska liberalismens universella principer 

med detta som förklaring. Tsai menar också att samma förklaring gäller samtida samhällen, 

och att “details of the situation in question and our judgment as to whether relevant social 

factors are imposing significant constraints on that person’s access to liberal values” spelar en 

roll.19 Det centrala här är egentligen att notera vad den filosofiska liberalismens 

universalitetskrav innebär, och hur detta både kan kritiseras och försvaras.  

Värde och individen inom kommunitarismen 
Det börjar nu bli dags att redogöra för kommunitarismen, innan vi slutligen tittar närmare på 

frågan om droger, för att se hur alla dessa idéer och argument hänger samman med varandra. 

Förhoppningsvis kommer även den filosofiska liberalismen bli än mer tydlig, med den 

kommunitarianistiska positionen redogjort för; och det kommer också att bli än mer tydligt 

vilken vikt liberalismens universalism spelar för synen på individen, och det kommer 

förhoppningsvis också bli tydligt att synen på individen är avgörande för hur olika positioner i 

drogfrågan kan motiveras. 

En sammanfattning av kommunitarismen låter sig antagligen göras bäst genom att återigen 

titta på den filosofiska liberalismens universalism, för att se hur denna har kritiserats av 

kommunitaristiska filosofer. Alasdair MacIntyre menar till exempel att rationalitet alltid har 

sin grund inom en viss kultur och kontext, och att det inte existerar någon allmängiltig 

rationalitet över och bortom varje historiskt och kulturellt sammanhang: 

 
[I]t is an illusion to suppose that there is some neutral standing ground, some locus for 

rationality as such, which can afford rational resources sufficient for enquiry independent of all 

traditions.20 

 

                                                 
19 Idem, s. 319. 
20 Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1988, 
s. 367. 
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Denna idé beskrivs på ett bra sätt av en metafor, som här lånas av Andrew Jason Cohen (i en 

text som går igenom den kommunitaristiska kritiken, för att sedan försvara liberalismens 

universalitet). Cohen sammanfattar kritiken som att på samma sätt som vi alla befinner oss på 

en specifik plats på jorden, och med nödvändighet råkar vara inneslutna i denna (samt dess 

”moraliska landskap”), och därför omöjligen kan veta vad som pågår i världens alla hörn 

samtidigt, så kan vi omöjligen fälla omdömen som är universellt sanna (det vill säga, som är 

sanna för, eller från, varje plats). Det finns ingen plats i världen hög nog för att se och ta in 

helheten, och den sortens perspektiv förblir en omöjlighet på samma sätt som universalism 

förblir en omöjlighet av samma anledning. Idén om universalism är en del av, och kommer 

ifrån, en specifik plats (eller ett specifikt ”moraliskt landskap”) bland flera. Cohen fortsätter: 
 

There is an additional problem with the view from the top of the mountain (the view from “on 

high”). This is simply that it is not our view, which is somewhere down below in the valley of 

daily life. That is, even if there were a mountain high enough, the view it would afford is not 

ours. Similarly, critics of universalism claim that the view required for universalism is not ours – 

that ours is a view from the nitty-gritty of daily life. Here the situation is worse than the physical 

analog: in the physical realm, we can climb a tall mountain; in the moral realm, the critic claims, 

we cannot divorce ourselves from our partialities to get anywhere “above” them. Thus, even if 

there were a “moral mountain” to be climbed to attain a more expansive view of the moral 

terrain, we would be unable to climb it because unable to step out of our place in the world.21 

 

Så, kommunitarismens invändningar mot den här sortens universalism får den att förkasta 

liberalismen till förmån för en idé om både värde och rationalitet som är kontextuellt grundad. 

Alasdair MacIntyre illustrerar vikten av ett sammanhang i sin diskussion om dygder och 

hjältesagor, och menar att frågan om varför karaktärerna i Illiaden följer reglerna de följer, 

eller hedrar dygderna de hedrar, blir en icke-fråga eftersom ”it is only within their framework 

of rules and precepts that they are able to frame purposes at all”, och fortsätter dessutom med 

att konstatera att ”[a]ll questions of choice arise within the framework; the framework itself 

therefore cannot be chosen”.22 Så idén om en position utanför specifika kulturer och 

värdesystem, om en obunden och evig rationalitet (jämför med Williams invändning ovan), 

förblir en omöjlig idé för kommunitaristerna. Invändningen handlar alltså om att individen i 

och med detta enbart blir en tom abstraktion, till skillnad från den holistiska kvalitet som 

individen får inom ett samhälle eller inom en grupp (”community”), och alltså först inom 

                                                 
21 Andrew Jason Cohen, “On Universalism: Communitarians, Rorty and (‘objectivist’) ‘Liberal 
Metaphysicians’”, The Southern Journal of Philosophy 38:39-75, 2000, s, 40f. 
22 Alaisdair MacIntyre, After Virtue: Third Edition, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2007,  
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detta aktualiseras som något reellt. John Skorupski beskriver denna kommunitaristiska 

position enligt följande:  

 
Human beings are social animals. They gain their actuality and satisfaction from social identities 

which confer obligation, standing and fullness of life. Communal obligations arise from the 

collectivities to which a human being belongs – family, church, corporation, ‘platoon’ – 

certainly nation and state. Crucially, they are inherently and essentially agent-relative – you 

have obligations to your family, or your state, I have obligations to mine. So to know what 

communal obligations you have you need to know who you are, in the sense of where and how 

you belong.23 

 

Konsekvensen blir således att rationalitet, såväl som frihet, dygder, plikter eller etiska 

lärosatser, aldrig kan vara legitima i ett vakuum, utan det är först i relationen med gruppen 

och rådande sociala normer som dessa begrepp kan utvärderas. Så att uppnå frihet utifrån ett 

sådant perspektiv är att ”be at home in a community with whose structure of obligations you 

can be rationally at one”; skyldigheter som i sin tur förblir “irreducicbly communal”.24 Det är 

viktigt eftersom den filosofiska liberalismen har individualism som sin första lärosats, alltså 

ett perspektiv där värde bara är relevant i den utsträckning det innebär värde för och av 

individer. Andra värden blir därför relativa det eventuella värde dessa innebär för, av, eller 

hos en individ, och detta agent-neutrala (snarare än agent-relativa), opartiska, universella och 

individualistiska etiska perspektiv är fundamentalt annorlunda från det inom 

kommunitarismen. Det är också viktigt att poängtera att skillnaden är etisk, snarare än 

empirisk. Det är den fundamentala etiska skillnaden som är relevant – politiska, psykologiska 

och empiriska diskussioner om vad som driver och motiverar människor, samt hur detta tar 

sig uttryck kulturellt och socialt, kommer inte att diskuteras här. 

Så, givet att kommunitarismen förkastar den individualistiska och universella synen på värde 

(där värde är relevant i den mån det betyder värde för, av, eller hos, en individ) så kan det 

vara värt att säga lite mer om synen på värde inom kommunitarismen. Som redan beskrivits så 

uppstår och definieras värde i relationen till sådant utanför individen som också har värde, till 

exempel samhället och det ”moraliska landskap” som individen råkar vara en del av. Det 

innebär i sin tur att om något utöver individen har värde, till exempel familjen (och då alltså 

inte bara i egenskap av att ha värde för, av eller hos individerna som utgör familjen), så 

uppstår också en skyldighet hos individen gentemot familjen. Konsekvensen blir alltså att 
                                                 
23 Skorupski, s. 407f. 
24 Idem, s. 408. 
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värdet i dessa olika kollektiv (familjen, samhället, nationen och så vidare) är både agent-

relativt och ovillkorligt: 

  
The demands placed on me by my membership of a family are agent-relative – yet at the same 

time they are unconditional (they do not arise from a promise on my part, for example) and non-

instrumental (they do not arise, for example, because if everyone fulfills such duties general 

well-being will be served).25   
 

Synen på värde som både ovillkorlig och agent-relativ är  vad som gör den omöjlig att förena 

med den etiska individualismen inom den filosofiska liberalismen – eftersom värde nu alltså 

är någonting mer än bara värde för, av och hos individer. Så att ansluta sig till 

kommunitarismen är alltså att också försvara påståendet att olika institutioner och kollektiv 

har värde som är intrinsikalt och icke-instrumentalt relativt sina medlemmar. Detta synsätt 

kallar Skorupski för ethical holism (till skillnad då från individualism).26 Det kan också vara 

viktigt att påminna om att kommunitarismen alltså inte förnekar individuellt värde eller 

individuell självuppfyllelse, men menar istället att detta uppnås bäst genom att vara en del i 

dessa agent-relativa kollektiv, för att dessa alltså i sig själva är ovillkorligt värdefulla. Cohen 

sammanfattar kommunitarismens kärna på ett liknande sätt: 

 
Communitarians argue that there are some ends that are constitutive of who we are as persons, 

ends from which we cannot, and should not be able to, stand back – ends from which we are not 

independent. This leads communitarians to reject individualism and universalism in favor of a 

defense of and reliance on conventionalism.[…] According to the communitarian, all value 

would best be seen as authoritatively determined by the practice in which it is embedded, as 

carried out within a community.27 

 

Cohen använder aldrig termen ethical holism, men idén är densamma. Individen definieras 

och aktualiseras genom sin relation till sitt sammanhang, sitt kollektiv och sitt moraliska 

landskap, och denna kvalitet är en förutsättningen för att individen ska vara en individ, 

snarare än just en tom abstraktion . Det är först inom detta ramverk som andra koncept som 

rationalitet, plikter, dygder, etik med mera, går att begripa.   

 

                                                 
25 Idem, s.409. 
26 Ibid. 
27 Cohen, s. 41ff. 
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Invändningar mot kommunitarismen 
Givet att kommuntarismen och dess etiska holism nu är redogjord för så kan det vara läge att, 

innan diskussionen om droger, titta på en typisk invändning mot kommunitarismen, för att 

ånyo kontrastera mot den filosofiska liberalismen och förhoppningsvis verkligen illustrera var 

den fundamentala skillnaden ligger, och framförallt visa hur detta blir relevant i kommande 

diskussion. Denna diskussion utgör förhoppningvis en lämplig grund vidare in i själva 

slutdiskussionen, och blir på så sätt en lämplig övergång vidare mot argument och problem 

kopplade till individens bruk av potentiellt farliga droger. 

Givet att värde inom kommunitarismen utgår ifrån en idé där olika kollektiv som individen 

ingår i också har, eller åtminstone kan ha, (intrinsikalt) värde, och att den här relationen säger 

något substantiellt om hur individen aktualiseras rationellt och moraliskt, så blir frågan om 

vad som har värde oundvikligen bundet till vilken konvention som råder i det sammanhang 

som individen tillhör eller befinner sig i. Detta är något som filosofiska liberaler, till exempel 

Cohen, ser som ett stort problem eftersom det plötsligt gör värde, eller rationalitet, eller etik, 

till relativa frågor. Om vad som har värde, eller vad som är rationellt, eller vad som är etiskt 

riktigt, bara kan besvaras utifrån vad som också är konvention – hur det moraliska landskapet 

i de olika kollektiv som individen är en del av ser ut – så har frågan inte längre ett korrekt 

svar. Istället öppnar det upp för att dessa frågor dels kan ha olika svar, och framförallt 

ömsesidigt uteslutande svar, eftersom något är rätt eller fel i egenskap av att vara del av en 

viss konvention inom ett visst kollektiv. På samma sätt gäller att något har värde i egenskap 

av att till exempel ha värde inom en familj, eller ett samhälle, och denna familj eller detta 

samhälle har i sin tur intrinsikalt värde i egenskap av att vara en del av vad som aktualiserar 

en individ (och ger ett ramverk för till exempel dennes rationalitet). Problemen med den här 

sortens relativism är välbekanta för alla som också är bekanta med moralfilosofi rent 

generellt, och när Cohen skriver att ”communities (or nations or cultures) often have value 

commitments that they should not”28, så har jag svårt att inte hålla med. Ett väldigt uppenbart 

exempel är hur så många kulturer historiskt haft slaveri som en del av konventionen, och där 

det även är lätt att tänka sig att slaveri blev en instrumental del av familjens välmående och 

upprätthållande, såväl som nationens och samhällets i övrigt. Det verkar med det här i åtanke 

inte helt uppenbart hur det går att begripa frågan om huruvida synen på slaveri borde varit 

annorlunda inom dessa kollektiv, eftersom värde och rationalitet är relativt sina sammanhang 

                                                 
28 Cohen, s. 42. 
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(agent-relativa), och slaveri trots allt var något som verkar varit värdefullt för familjen – 

familjen som alltså har intrinsikalt värde. 

Tidigare nämnda Alasdair MacIntyre, men även filosofer som Charles Taylor, har försökt att 

formulera vägar ur denna potentiella kulturrelativism, utan att för den sakens skull överge den 

kommunitaristiska idén om mening, värde, rationalitet och etik som något kontextuellt 

betingat. Resultatet blir vad Cohen kallar för historico-cultural relativism, och bygger på J.L. 

Mackies moralfilosofiska idéer från boken Inventing Right and Wrong, där värde ”is 

determined by conventions that arise within communities”, och där denna (historiska) process, 

i egenskap av att vara en del av konventionen, är större än enskilda individer och idéer.29 Det 

betyder alltså att till exempel värde inom ett kollektiv (community) får sin legitimitet genom 

konventionen, men där konventionen är ständigt föränderlig i en process som är större än 

varje enskild individ eller varje enskild idé som tillsammans utgör konventionen. Den viktiga 

frågan för att undkomma relativism är alltså i så fall huruvida detta utgör en tillräcklig grund 

för att på ett trovärdigt sätt möjliggöra en kritisk utvärdering av olika kulturer (till exempel en 

som fortfarande praktiserar slaveri). MacIntyre menar att en kulturs samlade idéfundament 

(”conception of rationality and truth”) systematiseras och organiseras inom kulturen för att 

med tiden bli ett teoretiskt ramverk att basera metafysiska och praktiska principer på – 

principer som ständigt är föremål för omvärdering – och att kulturkritik av den anledningen 

blir möjlig genom ”the historical process of dialectical justification”.30 MacIntyre fortsätter:  

 
But such first principles themselves, and indeed the whole body of theory of which they are a 

part, themselves will be understood to require justification. The kind of rational justification 

which they receive is at once dialectical and historical. They are justified insofar as in the history 

of this tradition they have, by surviving the process of dialectical questioning, vindicated 

themselves as superior to their historical predecessors.31  

 

MacIntyres idé verkar helt enkelt vara att kritik av en kultur är möjlig, och blir legitim, i 

egenskap av att kulturer överger metafysiska och praktiska principer konstant, i takt med att 

nya, och bättre, principer tycks träda fram eller åtminstone överleva den dialektiska 

processen. Något som åtminstone möjliggör för en inomkulturell kritik av exempelvis slaveri. 

Så även om idén om universella, eller utomkulturella, svar på frågor som rör till exempel 

värde, etik eller rationalitet avvisas inom kommunitarismen, så finns det ändå ett sätt att 
                                                 
29 Cohen, s. 42. 
30 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, s. 360. 
31 Ibid. 
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åminstone delvis göra frågan om huruvida slaveri borde vara korrekt inom vissa kollektiv 

begriplig. Om en kultur, eller ett kollektiv, nått en punkt där dess primära sanningar – dess 

metafysiska och praktiska principer – i ett skede av denna historiska dialektiska process 

övergivits till förmån för idéer som inte längre innefattar slaveri som en etiskt försvarbar 

tradition, ja då borde slaveri inte heller vara en del av traditionen. Implicit i den här tanken 

verkar finnas någon slags idé (eller kanske rentav förhoppning) om att varje samhälle, kultur, 

grupp eller kollektiv ständigt förbättras i och med denna dialektiska process (även om det i så 

fall blir oklart exakt hur, eftersom vad som är bättre i så fall bara kan definieras i termer av 

vad som blivit konvention, vid varje givet tillfälle), men precis som Cohen också påminner 

om så finns det ingenting i detta som logiskt skulle utesluta ett scenario där Nazityskland 

lyckades med sina planer om att ta över världen, och att nazism i så fall blev konvention hos 

de överlevande.32 Det är alltså enligt mig inget övertygande försök att verkligen komma ur 

hotet om relativism, och ett mer rimligt svar på frågan om huruvida slaveri borde förbjudas, 

eller på frågan om huruvida metafysiska och praktiska principer i nazistisk anda är djupt 

problematiska vore helt enkelt ja – men i egenskap av att dessa är fel. George Tsai, som på ett 

liknande sätt refererade till kontextuella villkor (sociohistoriska) i försöket att förklara en viss 

– vad vi idag skulle kalla felaktig – inomkulturell historisk moral, samt bemöta kravet på en 

error theory ovan, menar snarare att:  

 
I believe there are aspects of the situation of distant people that are best appreciated by applying 

our own liberal values in moral assessments of their practices and institutions. For example, 

judging that Greek slavery involved violations of people’s rights or entitlements might force us 

to get clear about the features of the Greeks’ epistemic and social situation that prevented them 

from seeing clearly this fact that is now obvious to us. […]By applying liberal moral judgments 

to distant others, we are compelled to understand their cultural-historical situation in a way we 

would otherwise be unable or unlikely to do, if we refrained from applying those judgments to 

them.33     
 

Jag håller med Tsai, och jag vill mena att universalismen inom den filosofiska liberalismen är 

vad som överhuvudtaget möjliggör en syn på värde som inte också också blir relativ. Att 

därför försvara en kommunitaristisk syn på individen, en syn där alltså värde blir något 

relativt och av omgivningen givet, blir detsamma som att också mena att något är fel i 

egenskap av att inte vara en del av konventionen, snarare än att det är fel i någon 

                                                 
32 Cohen, s, 44. 
33 Tsai, s, 325. 
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utomkulturell mening. Givet att denna position inte i någon logisk mening är oförenlig med 

vare sig slaveri eller nazityska värdegrunder så är det min uppfattning att kommunitarismen 

har problem med att hantera frågan om varför något är fel på ett sätt som utgör en allvarlig 

svaghet för teorin. Den filosofiska liberalismen kan enkelt peka på att den individuella 

autonomin inom exempelvis en slavstat är begränsad på ett förkastligt sätt, och att 

förutsättningarna för att bejaka det goda livet – hur det än må se ut så länge det inte hindrar 

någon annans rätt att göra samma sak – inte existerar inom ett sådant system, vilket gör det till 

ett etiskt oacceptabelt alternativ. Det finns inget inneboende i den kommunitaristiska tanken 

som garanterar exempelvis autonomi som ett värde, tvärtom finns det ofta skäl att inom den 

kommunitaristiska tanken begränsa individuell autonomi till förmån för skyldigheter 

gentemot det kollektiv (till exempel familjen) som utgör en del av den helhet som aktualiserar 

varje given individ – åtminstone i den mån detta gynnar kollektivet. Denna svaghet gör att jag 

ansluter mig till den filosofiska liberalismen, där det trots allt finns ett inneboende logiskt 

skydd mot exempelvis en slavstat (givet att individuell autonomi är garanterad), och kommer 

att föra diskussionen om droger med utgångspunkt i denna. Därefter kommer jag att ta upp en 

kommunitaristisk invändning mot den filosofiska liberalismen som jag trots allt tycker är 

viktig och allvarlig, för att sedan låna en kompromiss som jag tycker tar den 

kommunitaristiska invändningen på allvar utan att bli oförenlig med den filosofiska 

liberalismen. 

Kort om terminologin 
Givet frågans politiskt kontroversiella natur så har jag varit noga med att försöka undvika att 

använda en politiskt laddad term. Av den anledningen har jag valt att inte använda termen 

”narkotika”, då den konventionella (icke-medicinska) svenska definitionen är juridisk, och 

motsvarar ungefär det amerikanska begreppet ”controlled substance”. En juridisk definition 

riskerar således att, utöver att vara politiskt laddad till sin natur, bli fullkomligt arbiträr givet 

att vad som kan klassas som narkotika i så fall blir allt det som det är förbjudet för 

medborgare att använda eller innehava vid varje givet tillfälle. Det betyder i sin tur att vid 

varje given lagändring så kan en substans gå från att vara narkotika till att inte längre vara 

narkotika, och således hamna utanför en diskussion om till exempel huruvida en 

kriminalisering är korrekt, givet att diskussionen rör en kriminalisering av människor som 

använder narkotika. Cannabis exempelvis hade således slutat att vara narkotika, enlig 

ovanstående definition, om dess status som illegal substans hade ändrats, vilket också hade 
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gjort att den exkluderats från en diskussion om hur samhället bör hantera narkotika. Jag har 

istället valt att använda mig av termen ”drog”, eftersom dess denotation är en kemisk 

substans, en substans som alltså förblir densamma oavsett dess legala status. Om diskussionen 

således utgår ifrån termen ”drog”, snarare än ”narkotika”, så undviker vi den oönskade 

konsekvensen att vad något är, till sin natur, avgörs helt av dess juridiska status vid varje 

given tidpunkt, och vi undviker också problemet med att förutsätta vad som ska undersökas, 

enbart genom användandet av vissa termer. En konsekvens av att använda ordet drog, snarare 

än narkotika, blir också att till exempel alkohol eller tobak inkluderas i diskussionen som 

följer, eftersom definitionen inte längre blir juridisk, och därför inte heller utgår ifrån en 

arbiträr historisk och politisk distinktion.34 Dessutom, givet att målet är en filosofisk 

undersökning så läggs ingen vikt vid historiska eller politiska attityder gentemot specifika 

droger, vilket i sin tur innebär att jag inte kommer att göra några antaganden om nödvändiga 

samband mellan en drogs legala status och dess eventuella skadeverkan eller effekt. Jag vill 

istället avsluta den här sektionen med en observation från Husak på samma tema, där Husak 

redogör för en observation som sammanfattar den här poängen och som är viktig att bära med 

sig i diskussionen som följer:  

 
What properties must a drug possess so that there could be no reasonable basis for criminalizing 

or even discouraging its use? These inquiries may have some surprising results in that the 

arguments for criminalization of some legal substances might be more persuasive than those for 

some illegal substances. But the fact that these results are surprising is surely not a good reason 

to disqualify the theory or principle that gives rise to them. It cannot be emphasized too strongly 

that our so-called intuitions about the acceptability or unacceptability of the results to which a 

theory or principle gives rise are greatly influenced by our familiarity with those results. A 

principle or theory that calls for punishment for the use of alcohol will immediately be 

dismissed; our national experience with criminalization is widely recognized as disastrous. 

Similarly, a principle or theory that calls for the decriminalization of hallucinogens will offend 

many people’s “common sense”. But are these attitudes defensible?35  

 

                                                 
34 Ett potentiellt problem med detta är att diskussionen också i så fall innefattar sådant som koffein, olika sorters 
örter, eller till och med vanligt bordssalt. Men givet tillägget ”potentiellt farliga” så hoppas jag att termen 
fungerar tillräckligt bra för ändamålet. 
35 Douglas N. Husak,  “Recreational Drugs and Paternalism”, Law and Philosophy: 8:353-381, 1989, s. 361. 
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Paul Smith och en genomgång av argument 

Med terminologin (och tankarna bakom den) avhandlad så är det läge att titta på själva 

debatten, och en sammanfattning av centrala argument, för att i sin tur visa hur dessa hänger 

ihop med synen på individen beskriven ovan. Givet att jag tycker att den filosofiska 

liberalismen är den starkare teorin så kommer jag att att utgå ifrån den i den huvudsakliga 

prövningen av argument för och emot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger, 

för att sedan diskutera vad jag bedömer vara den viktigaste kommunitaristiska invändningen 

mot den filosofiska liberalismen, i frågan rörande droger. Därefter så kommer jag att ansluta 

mig till Jeffrey Glicks förslag om en kompromiss, som i min mening tar den 

kommunitaristiska kritiken på allvar, utan att bli oförenlig med den filosofiska liberalismen. 

Paul Smith har sammanställt och gått igenom centrala och relevanta argument för och emot 

förbuden mot olika droger. Smith berör tidigt en viktig poäng som aktualiserar en än viktigare 

distinktion: 

 
Legalization of illegal drugs has been advocated by some philosophers on grounds of liberty 

rights, by some economists who advocate free markets, and by some journalists on 

consequentialist grounds of harm-minimization. Even some senior police officers and judges 

have floated the idea. But governments refuse to entertain the idea.36  

 

Det är alltså av yttersta vikt att hålla isär empiriska argument från filosofiska argument, eller 

åtminstone tydligt redogöra för hur olika argument är beroende av en viss sorts empiri för att 

fungera. Det kan exempelvis finnas filosofiska argument utifrån en idé om hur positiv frihet 

bäst garanteras genom förbud av droger, men huruvida det är sant eller inte att droger har en 

negativ effekt på positiv frihet (genom att till exempel begränsa autonomi eller rationalitet hos 

individen) är en rent empirisk fråga. Empiriska frågor av den här sorten kommer att diskuteras 

i minsta möjliga mån. Vad som kommer att diskuteras är istället hur olika argument för och 

emot droger  hänger ihop med den filosofiska synen på individen, där förhoppningen är att 

kunna visa i vilka avseenden dessa argument är förenliga med i första hand den filosofiska 

liberalismen (inte minst för att det mest uppenbara problemet är huruvida ett förbud mot 

droger kan vara förenligt med individuell autonomi, ett värde som är centralt inom den 

filosofiska liberalismen). När genomgången av argument är färdig så kommer vi att 

återkomma till kommunitarismen, och dess starkaste invändning mot svaren från liberalismen. 

                                                 
36 Paul Smith, “Drugs, Morality and the Law”, Journal of Applied Philosophy 19:233-244, 2002, s. 233. 
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Men låt oss först börja med att gå igenom argumenten för eller emot som Paul Smith 

diskuterar.   

 

Liberala argument för rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger  

Paul Smith diskuterar i huvudsak två olika huvudfrågor. Den första handlar om huruvida 

vuxna människor har en moralisk rätt till friheten att använda potentiellt farliga droger, och 

den andra frågan handlar om hur samhället bäst minimerar skadorna från droger. Den senare 

frågan kommer vi att återkomma till i slutet, under diskussionen om en kompromiss mellan 

den filosofiska liberalismen och kommunitarismen, men i den här delen så kommer den i allt 

väsentligt att lämnas åt sidan, dels för att det är en rent empirisk fråga (den utgår ifrån rent 

empiriska påståenden, som antingen är sanna eller falska), men också för att det är en fråga 

som rör samhället snarare än individen, och beroende på vilken syn på individen som 

accepteras så riskerar det också att vara en fråga som överhuvudtaget inte är relevant. Om den 

kommunitaristiska synen på individen, där värde och rationalitet är kontextuellt definierade, 

är den accepterade modellen så betyder det också att det bästa sättet för ett samhälle att 

hantera frågan om droger på är det sätt som samhället hanterar frågan på vid det givna 

tillfället, givet att det där och då är en del av det samhällets primära sanningar och 

metafysiska och praktiska principer, och blivit det genom en historisk dialektisk process. Så 

samhällets sätt att alltså hantera frågan på, oavsett hur detta ser ut, är korrekt givet att det är 

en del av konventionen, och slutar att vara rätt när det slutar att vara en del av konventionen. 

Så frågan om huruvida vuxna människor har en moralisk rätt till friheten att använda droger är 

alltså relativt konventionen i det kollektiv individen tillhör, vid varje givet tillfälle, så frågan 

om hur skadorna bäst minimeras är beroende av ett synsätt där skador från droger bör 

minimeras. Men det verkar inte uppenbart att det inom kommunitarismen alltid är så att 

skadorna bör minimeras (även om det nog är rimligt att anta att detta ofta skulle visa sig vara 

sant), givet det faktum att bör gör det till ett preskriptivt påstående (men utan möjligheten att 

referera till en universell moral); bör blir således relativt konventionen. Detta fortsätter att 

vara sant för kommunitarismen under resten av den här diskussionen, vilket gör att jag, som 

nämnt tidigare, ser en allvarlig brist hos kommunitarismen som jag inte hittar inom den 

filosofiska liberalismens syn på individen. Med detta sagt så finns det ändå gott om moderna 

kollektiv, till och med hela stater, där en minimering av skada från droger uppenbart är en del 

av det samhällets primära sanningar, och således finns ett värdefullt kommunitaristiskt 

perspektiv att ta del av, men mer om det här senare.  
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Så med detta sagt kan vi återgå till att titta på Paul Smiths första fråga, och diskussionen som 

följer ur den. Det är förmodligen rimligt att anta att varje version av ett liberalt försvar av den 

moraliska rätten att använda droger i någon form grundar sig i John Stuart Mills klassiska 

princip om att undvika skada: 

 
That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, 

in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only 

purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, 

against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a 

sufficient warrant.37 

Idén är alltså simpel, och handlar om att frihet aldrig kan inskränkas, annat än för att skydda 

andra medborgare. Att exempelvis begränsa min frihet av rädsla för att jag kan använda den 

för att skada mig själv är inte ett tillräckligt skäl, utan det är i så fall min fulla rätt att använda 

min frihet på sätt som eventuellt kan riskera att skada mig själv. Paul Smith menar att denna 

rätt till frihet utan inskränkning ofta har blivit missförstådd, och att den inte på något sätt 

innebär rätten att skada andra (till exempel genom att köra under påverkan av olika droger 

som kan ha en negativ inverkan på förmågan att köra bil), eller rätten att förolämpa andra 

(genom att till exempel bete sig olämpligt under påverkan).38 Det handlar alltså bara om rätten 

att vara fri att använda droger som potentiellt kan skada individen som använder drogen, inte 

rätten att vara fri att även bete sig hur som helst utan juridiska konsekvenser under påverkan 

av drogen. En rimlig jämförelse vore snarare rätten att äta mat som vi vet är direkt skadlig för 

hälsan, eller kanske rätten att hoppa fallskärm. Smith påminner också om den viktiga 

skillnaden mellan att argumentera för att detta bör vara en rättighet för varje individ, och att 

argumentera för att det är moraliskt rätt att använda potentiellt farliga droger.39 Det är 

exempelvis helt plausibelt att föreställa sig en hållning där det går att argumentera för rätten 

att använda droger, men samtidigt tycka att användning av droger vore moraliskt fel. Ett 

analogt exempel vore att argumentera för rätten att vara fri att inte ge pengar till välgörenhet, 

men att samtidigt mena att det är moraliskt fel att inte ge pengar till välgörenhet. Det liberala 

försvaret av rätten att använda droger kan alltså sammanfattas enligt följande:40  

 

                                                 
37 John Stuart Mill, On Liberty, London, Longman, Roberts and Green, 1968, s. 21f. 
38 Smith, s. 234. 
39 Ibid. 
40 Det kan här vara värt att återigen påminna om att argumentet ovan, precis som hela diskussionen som rör 
droger, inte på något sätt exkluderar exempelvis alkohol eller tobak. 
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I. Vuxna människor har en rätt till friheten att leva det liv som ter sig bra och 

meningsfullt för dem själva (så länge användningen av denna rättighet inte 

inskränker på någon annans rätt till samma sak). 

II.  Det betyder att vuxna människor har rätten att göra farliga saker (så länge det 

endast är farligt för dem själva) 

III. Att använda droger är bara farligt för personen som använder drogen.  

IV. Vuxna människor har därför en rätt att använda droger.41 

 

Utöver det liberala argumentet så diskuterar Paul Smith även en kontraktualistisk version av 

argumentet för rätten att använda potentiellt farliga droger. Låt oss även redogöra för denna, 

innan vi går mot vidare till argumenten mot rätten att vara fri att använda droger, och den 

djupare analysen av samtliga dessa argument utifrån den bild av individen inom liberalismen 

som vi gått igenom ovan. 

Det kontraktualistiska argumentet för rätten att vara fri att använda droger går ut på att 

eftersom människor är oeniga i frågor om vad som utgör ett tillfredsställande och meningsfullt 

liv, på grund av olika trosåskådningar och värderingar, så är det trots allt rationellt att enas om 

principer för friheten där varje individ har rätten att själv definiera och bejaka det goda livet, 

så länge detta inte inskränker på någon annans rätt att göra samma sak.42 Givet att människor 

inte skulle kunna enas om principer där någon tvingas att leva efter någon annans 

trosåskådningar eller värderingar, lika lite som att människor skulle kunna enas över en 

princip som skulle innebära ett förbud mot att leva efter den egna övertygelsen om mening 

eller hur det goda livet ser ut, så är det helt enkelt i varje människas rationella intresse att ett 

samhälle utgörs av principer om frihet och tolerans. Bra exempel här vore religionsfrihet och 

sexuell frihet, där människor kan enas om principer för rätten att få praktisera respektive 

övertygelse i enlighet med egna personliga preferenser, snarare än någon annans. Paul Smith 

skriver: 

 
Being forced (by prohibition or compulsion) to live according to another’s drug preferences is 

unacceptable but people with different drug preferences could agree to a right to the freedom to 

use drugs. As with sexual preferences, it can be argued that what consenting adults do in private 

is no business of the law.43  

 
                                                 
41 Smith, s. 234. 
42 Ibid. 
43 Idem, s. 235. 
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Ett bra sätt att tänka kring det här argumentet skulle kanske kunna vara att utgå ifrån John 

Rawls klassiska slöja av okunnighet, för att i sin tur föreställa sig hur det vore att vara en 

person med en stark drogpreferens (alkohol, cannabis, LSD, vilken drog som helst), och det 

rimliga och rationella i att under sådana omständigheter enas om principer som innebär rätten 

att vara fri att använda vilken drog som helst, samt rätten att vara fri från att tvingas anpassa 

sig efter andra människors drogpreferenser. En person som verkligen tycker om att dricka vin 

några gånger i månaden skulle rimligtvis ha vissa svårigheter att bejaka det (enligt individen 

själv) goda livet i ett samhälle där alkohol vore strikt förbjudet, givet dess potentiella faror.  

Detta argument kan dessutom komma med olika uppfattningar kring hur samhället bör 

hantera eventulla problem som följer av missbruk av potentiellt farliga droger.44 Paul Smith 

nämner libertarianismen, där synen på individuella rättigheter innebär en minimal stat, med en 

fri marknad och utan rätten till undervisning eller sjukvård, något som också innebär att för 

människor som får problem med droger så finns det ingen statlig hjälp att få. Det betyder 

alltså att en individ är fri att använda droger, vilka droger som helst, men måste också 

acceptera att en konsekvens av detta är en avsaknad av statlig hjälp om någonting skulle gå 

fel. Paul Smith nämner även en liberal (här i politisk mening och alltså som kontrast mot 

libertarianism) version av samhällskontraktet,  som i sin tur istället innebär att drogmarknaden 

i så fall regleras av staten på samma sätt som marknaden för drogerna alkohol och tobak är 

reglerade av många stater idag (reglering av styrka, kvalitet, pris, märkning, reklam och så 

vidare), samt att staten erbjuder hjälp såväl som utbildning. Det gemensamma för båda dessa 

idéer om samhällskontraktet, precis som det liberala argumentet ovan, är grundtanken om en 

stark rätt till personlig frihet.45 Givet denna hållning och givet det starka värde som tillskrivs 

frihet, så är det här en position som snarare skulle mena att bevisbördan hamnar hos varje 

position som argumenterar för förbuden. Låt oss därför, innan vi analyserar dessa argument i 

mer detalj utifrån kriterierna för den filosofiska liberalismen, titta på några centrala argument 

mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger. 

 

Argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger 

Paul Smith utgår ifrån den amerikanske filosofen Joel Feinbergs samlade verk kring 

rättfärdigade juridiska principer för att begränsa friheten, för sin analys, sortering, 

                                                 
44 Ibid. 
45Utifrån en kommunitarianistisk syn på individen så vore droganvändning moraliskt oklanderligt i ett samhälle 
där något av dessa synsätt vore konvention. 
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sammanfattning, och utvärdering av sex centrala argument mot rätten att vara fri att använda 

potentiellt farliga droger. Smith diskuterar alltså totalt sex olika argument, men enbart två av 

argumenten som Smith tar upp kommer att diskuteras här. Detta eftersom dessa två argument 

enligt min bedömning är både starkast, och mest relevanta att diskutera inom ramen för den 

filosofiska liberalismen. De exkluderade argumenten är – i tur och ordning – ett utifrån en idé 

om att droganvändning är omoraliskt även om det är harmlöst (”appeal to legal moralism”), 

ett utifrån en uppmaning om Kantianska plikter, ett utifrån en idé om dygder (”appeal to legal 

perfectionism”), och ett utifrån den kommunitaristiska idén om att värde är relativt 

konventionen.46 Vi kommer däremot att återkomma till en kommunitaristisk invändning i 

slutet av den här texten, men en version där den kommunitaristiska invändningen inte utgår 

ifrån en idé om att droganvändning eventuellt bryter mot konvention eller gängse moral, utan 

istället utgår ifrån en idé om indirekt skada, för individ och samhälle, där droger i så fall 

riskerar att underminera människors förmåga att upprätthålla centrala kommunitaristiska 

värden. Utöver Smiths kvarvarande två argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt 

farliga droger så kommer även ett argument från Peter de Maffe att diskuteras.  

Givet alltså att den filosofiska liberalismen bedöms vara en mer korrekt teori när det kommer 

till en etisk syn på individen, och dessutom den bästa tillgängliga teorin så vitt jag kan 

bedöma, så kommer dessa argument att utvärderas i enlighet med hur förenliga de är med 

liberalismens tre lärosatser. Samtliga tre argument talar dessutom om konsekvenserna, eller 

skadan, som uppkommer från droganvändning, medan argumenten som exkluderats snarare  

skulle mena att droganvändning i första hand är fel av andra anledningar än eventuell skada 

på individ eller samhälle. Eftersom argument av det här slaget inte i någon form är förenliga 

med den filosofiska liberalismens syn på individen som en fri och autonom agent, fullt 

kapabel att själv värdera vad som är både meningsfullt och önskvärt, samt fullt kapabel att 

själv definiera såväl som bejaka det goda livet (hur det än må se ut) på kort och lång sikt, så 

avfärdas dessa alltså utan ytterligare motivering här. 

 

Drogbruk skadar personen som använder drogerna 

Så, om bevisbördan nu istället hamnat hos positioner som argumenterar för förbud av 

potentiellt farliga droger, hur väl står sig dessa i en utvärdering där den filosofiska 

liberalismen gäller som utgångspunkt? Det första argumentet, som jag också bedömer vara det 

                                                 
46 Smith, s. 237ff. 
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svagaste, går ut på att droger skadar personen som använder drogerna, och bör av den 

anledningen förbjudas. Detta argument vilar på idén om statlig paternalism, och framförallt 

hur detta kan vara något både acceptabelt och önskvärt om konsekvenserna av denna på ett 

uppenbart sätt bevarar och värnar om människors egenintressen. Smith menar att paternalism 

kan vara rättfärdigat när det gäller minderåriga och barn, men att statlig paternalism är 

oacceptabelt när det gäller vuxna, då det vore att behandla vuxna som barn (kommunitarismen 

håller inte med, som vi kommer att se senare). Istället menar Smith att vuxna människor 

måste ha en rätt att leva efter egna värderingar, omdömen och beslut, vilket också innebär en 

rätt att göra sådant som äventyrar den egna hälsan (till exempel genom farliga sporter, en 

ohälsosam livsstil, eller genom potentiellt farliga droger).47 Det är också viktigt att komma 

ihåg att den här sortens paternalism öppnar upp för staten att förbjuda (utöver redan 

konstaterade alkohol och tobak) till exempel godis, hästhoppning, stillasittande, och andra 

typer av potentiellt farliga och hälsovådliga aktiviteter eller livsstilar. Det verkar helt enkelt 

väldigt svårt att se hur den här typen av statlig paternalism kan vara förenlig med den 

filosofiska liberalismens centrala lärosatser. Att väga potentiella risker mot en eventuell nytta, 

och sedan ta ett informerat beslut, eller en kalkylerad risk, utifrån en egendefinierad version 

av det goda livet, verkar snarare långt mer förenligt med liberalismens syn på individen och 

således ett betydligt bättre juridiskt förhållningssätt om utgångspunkten är en liberal teori om 

individen. Åtminstone om motargumentet alltså är ett paternalistiskt motiverat förbud med 

hänvisning till potentiell skada för individen själv, i synnerhet alltså eftersom denna 

invändning får, eller riskerar att få, konsekvenser på en rad andra områden som inte heller kan 

sägas vara förenliga med idén om individen inom liberalismen. 

Det finns dessutom skäl att ifrågasätten hela argumentets premiss, som alltså verkar vila på ett 

antagande om att skadan som illegala droger (eller bara droger, om vi driver den linjen 

konsekvent) innebär är såväl omfattande som uppenbar, trots att det finns droger som innebär 

låg risk och som inte skapar ett fysiskt beroende (som till exempel alkohol eller heroin gör). 

Argumentet är således både oförenligt med den filosofiska liberalismens etiska syn på 

individen, samt vilar på empiriskt ogrundade slutsatser om det är menat att fungerat som ett 

generellt argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger. Jag håller 

alltså med filosofen Douglas N. Husak när han konstaterar att:  

 

                                                 
47 Smith, s. 236. 
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[T]he most plausible arguments offered by the paternalistic on behalf of [the criminal legislation 

against the use of recreational drugs] depend upon unarticulated and controversial empirical 

assumptions to a much greater extent than is generally acknowledged. These arguments make 

unwarranted generalizations from a “worst case” scenario that seldom conforms to the reality of 

typical drug use.48    
 

Givet att den här uppsatsens syfte är att diskutera etiska perspektiv på individen, för att sedan 

se hur dessa hänger ihop med frågan om hur samhället bör hantera frågan om droger, och då 

inte minst hur det senare kan motiveras utifrån det förra, så kommer empiriska argument att 

diskuteras i minsta möjliga mån. Det betyder att det paternalistiska argumentets svaghet inom 

ramen för den här uppsatsen främst utgörs av att det verkar oförenligt med liberalismens syn 

på individen. Det kan därefter försvagas ytterligare om det är så att dess empiriska antaganden 

om drogbruk visar sig vara felaktiga. Det är däremot min uppfattning att även om dess 

empiriska antagande om drogbruk vore helt korrekta så förblir en paternalistisk idé om 

drogbruk oförenligt med liberalismens idé om individen som ”the sole sufficient canon of 

objective truth” vad gäller mening, autonomi och rationalitet, samt misslyckas med att se 

människor som ”equally capable of self-governance”. Detta alltså för att förbudet i så fall 

motiveras utifrån en idé om att undvika skada hos individen som använder drogen.  

 

Drogbruk skadar andra 

Det här för oss således till Smiths sista argument mot rätten för människor att vara fria att 

använda potentiellt farliga droger. Detta argument handlar om att droger bör förbjudas för att 

skydda andra människor från dess skador (”appeal to the harm princple”). Detta argument är 

dessutom, beroende på dess utformning, det starkaste argumentet som jag kan se mot rätten 

att vara fri att använda potentiellt farliga droger i förhållande till den filosofiska liberalismen. 

Denna potentiella styrka, åtminstone rent filosofiskt, vilar däremot på en rad empiriska 

antaganden som det finns anledning att tvivla på, och i vilken utsträckning olika former av 

detta argument är förenliga med den filosofiska liberalismen är till stor del beroende av vilken 

legitimitet vi är beredda att tillskriva olika empiriska påståenden om drogbruk. Vi kommer att 

få anledning att återkomma till denna diskussion efter att argumenten är presenterade, då den 

är central för hela frågan om hur samhället bör hantera frågan om droger, givet den filosofiska 

liberalismens syn på individen. Men innan vi återkommer till empirins konsekvenser för 

                                                 
48 Husak, s. 354. 
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filosofin, låt oss först redogöra för Smiths (mer generella) version av skadeargumentet, för att 

sedan titta närmare på hur Peter de Marneffe argumenterar för en liknande position (men mer 

specifikt gällande heroin).  

Smith formulerar argumentet mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger enligt 

följande:49  

I. Lagen borde förbjuda skada gentemot andra. 

II. Genom att skada sig själva så skadar drogbrukare indirekt även andra (familj, 

ekonomin, samhälle). 

III.  Lagen borde därför förbjuda drogbruk. 

 

Det finns en rad problem med det här argumentet, både vad gäller premiss 1 och premiss 2. 

Till att börja med, och som Smith mycket riktigt påpekar, så är inte all skada gentemot andra 

fel (legitim juridisk bestraffning eller rättvis konkurrens – om vi för stunden accepterar att 

både ”legitim” och ”rättvis” är oproblematiska begrepp), och inte heller är all skada gentemot 

andra nödvändigtvis straffbar enligt lag (till exempel otrohet). Dessutom, även om det vore 

empiriskt korrekt att mena att drogbrukare generellt sett skadar sig själva, och därmed skadar 

andra (exempelvis genom att bli en mindre produktiv individ, en sämre familjemedlem, en 

mindre hälsosam individ, eller vad det än må vara) så verkar det inte rimligt att det här kan 

sägas vara juridiskt fel, även om det skulle gå att mena att det vore moraliskt fel. Om skada 

gentemot andra kan definieras indirekt på ett sånt här vis så borde det rimligtvis också 

innebära att, återigen, ohälsosam mat, stillasittande, och potentiellt riskabla fysiska aktiviteter 

borde förbjudas enligt lag på precis samma sätt, då dessa också rimligtvis kan skada andra 

människor på precis samma sätt. Dessutom, menar Smith (vilket jag också tycker är korrekt), 

att försöken och metoderna att upprätthålla förbudslagarna i allra högsta grad skadar andra, 

och dessutom ofta innefattar fysiskt våld. Smith avslutar diskussionen kring det här 

argumentet med att säga: 

It is claimed that illegal drug use causes violence. However, many illegal drugs (opiates, 

cannabis, ecstasy) reduce aggression. Cocaine may cause or increase aggression, but the drug 

most strongly linked to violence is alcohol. So, if a link to violence is a reason for prohibition, 

alcohol should be prohibited. However, even most drug prohibitionists think it right that adults 

                                                 
49 Smith, s. 235. 
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should be free to use alcohol and that only aggression, under its influence or otherwise, should 

be illegal.50  

Det kan först och främst vara värt att återigen betona att i den här uppsatsens definition av 

termen ”droger” så finns ingen distinktion mellan legala eller illegala droger, av skäl redan 

redogjorda för, och alkohol är således inget undantag när eventuella förbud diskuteras. 

Dessutom, skadan gentemot andra i Smiths exempel är alltså våldet – för vilket det redan 

finns lagar för – inte intaget eller innehavet av alkohol. Övrig skada gentemot andra verkar 

alltså väldigt svår att skilja från alla andra sorters aktiviteter som kommer med, eller kan 

komma med, risk för personen som utövar dem – eller från andra typer av hälsovådliga 

livsstilar eller vanor. Det verkar inte rimligt att alla dessa aktiviteter, med potentiell risk att 

indirekt skada andra på samma sätt som beskrivet ovan, bör förbjudas enligt lag. Om skada 

gentemot andra bör definieras indirekt i enlighet med exemplet ovan, så verkar detta alltså 

betyda att en rad andra aktiviteter bör förbjudas – aktiviteter som ytterst få av oss skulle anse 

vara problematiska. Jag kan inte se någon logisk grund för att göra skillnad på intag eller 

innehav av potentiellt farliga droger och på andra aktiviteter med potentiell fara för individen 

som idag är tillåtna, om resonemanget vilar på en premiss om hur skada för individen själv 

indirekt innebär skada för andra. Det verkar snarare så att antingen ska allt stävjas enligt lag, 

eller så ska inget stävjas enligt lag, såvida vi inte adderar ytterligare premisser eller 

omformulerar skadeargumentet. Argumentet, åtminstone formulerat enligt ovan, verkar 

således inte förenligt med den filosofiska liberalismens syn på individen, då det knappast 

verkar rimligt att ett förbud av exempelvis amerikansk fotboll, fallskärmshoppning eller 

godis, vore förenligt med densamma. 

 

Peter de Marneffe och The Burdens Principle 

Smiths citat ovan för oss också vidare mot den här uppsatsens sista argument mot rätten att 

vara fri att använda potentiellt farliga droger, och det gör det genom att diskutera effekten och 

konsekvenserna av olika droger; vilket jag tror är den enda metoden med viss potential när det 

kommer till att vara förenlig med den filosofiska liberalismens syn på individen. Peter de 

Marneffe verkar göra en liknande analys i sin text ”Against the Legalization of Heroin”, när 

han skriver att “[the benefits of keeping drug use down] depends on the drug in question”, och 

                                                 
50 Idem, s. 236. 
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att han av den anledningen väljer att fokusera på heroin.51 Den potential jag ser i en sådan 

metod utgörs av det faktum att även om majoriteten av alla droger inte på något trovärdigt sätt 

kan sägas utgöra ett hot mot en individs kognitiva kapaciteter, eller dess autonomi och 

förmåga att ta rationella beslut i enligt med en egendefinierad version av det goda livet, så är 

det ändå tänkbart (och förmodligen rimligt) att anta att vissa droger kommer med en större 

risk i detta avseende. Om det därför skulle visa sig vara så att det finns en drog med potential 

att på allvar underminera en individs, eller tillräckligt stor grupp av individers, förutsättningar 

för positiv frihet, så är det tänkbart att argument för ett förbud av en sådan drog kan sägas 

vara förenliga med den etiska synen på individen inom den filosofiska liberalismen. Detta är 

såklart ett argument vars hela legitimitet i så fall vilar på en rad empiriska faktum, men ur ett 

rent filosofiskt perspektiv, och med den här uppsatsens ambition i åtanke, så är det enligt min 

bedömning en viktig och relevant poäng i sammanhanget.  

Med denna poäng redogjord för så kan vi titta närmare på Peter de Marneffes argument mot 

en legalisering av heroin, då detta argument, åtminstone i delar, aktualiserar just detta 

empiriska problem. De Marneffe är nämligen tydlig med att argumentet han presenterar vilar 

på en rad empiriska antaganden, vilka i tur och ordning är att (1) en legalisering av heroin 

skulle resultera i en ökning av heroin-missbruk (”abuse”) med en oproportionerligt negativ 

inverkan på möjligheterna för individerna i fattiga miljöer; och att (2) heroin-användning kan 

hållas på en låg nivå genom pålitligt upprätthållna lagar, som dessutom är såväl 

proportionerliga som effektiva (de Marneffe är inte för lagar som tycks lika allvarliga för den 

positiva friheten som drogerna de påstås skydda mot); samt (3) att den ekonomiska kostnaden 

för att upprätthålla dessa lagar inte på något sätt utgör ett allvarligt hot mot någons 

levnadsstandard (detta undviks genom en rättvis och progressiv beskattning).52 Den negativa 

inverkan på möjligheterna för individer i fattiga miljöer53 har i sin tur sin utgångspunkt i en 

rad antaganden gällande heroinets effekt på dessa individer och kan sägas utgöras av en 

samlad idé om hur heroin på ett förutsägbart sätt försämrar framtidsutsikterna för unga 

människor i fattiga miljöer. De Marneffe menar att: 

Habitual heroin use typically lowers a person’s expectations of himself and decreases his 

concern with what others expect of him; it typically weakens a person’s motivation to 

accomplish things and to meet his responsibilities to others. A general increase in the availability 

                                                 
51 Peter de Marneffe, “Against the Legalization of Heroin”, Criminal Justice Ethics 22:34-40, 2003, s. 34. 
52 Idem, s. 39. 
53 De Marneffes argument verkar såvitt jag kan bedöma inte med nödvändighet gälla bara fattiga människor för 
att fungera, givet hur han argumenterar för The Burdens Principle och konsekvenserna vid individuella 
jämförelser, snarare än dess aggregerade effekt.  
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of heroin would therefore  increase the risk to children of inadequate parenting, and would make 

it more likely that young persons disposed to drug abuse will not do what they need in order to 

get a decent education, develop good work habits, develop relationships with mentors, and so 

on.54    

Vidare menar de Marneffe att även om vissa, eller kanske till och med de flesta, växer ifrån 

sitt användande av heroin så är det trots allt så att effekterna av detta, i synnerhet under 

viktiga år för en persons mentala och emotionella utveckling, kan ha livslånga konsekvenser 

som är svåra att åtgärda i efterhand. Dessutom skriver de Marneffe att även om den ökade 

tillgängligheten av heroin vid en legalisering skulle innebära att unga människor väljer heroin 

före (ett problematiskt bruk av) alkohol så är konsekvenserna från heroinet, i form av en 

större grad av likgiltighet gentemot exempelvis mentorer eller uppgifter som behövs utföras, 

av en mer allvarlig grad när det gäller en ung persons utveckling. Något som alltså också 

medför att konsekvenserna vid en legalisering blir extra problematiska för människor i fattiga 

miljöer, då det betyder att snäva möjligheter till framgång blir än snävare, givet heroinets 

påstådda effekt.55  

Vi har alltså att göra med en rad empiriska påståenden om heroinets påstådda effekter som 

kan vara sanna såväl som falska. Givet att de Marneffe utgår ifrån att dessa empiriska 

påståenden om heroinets effekter på (unga) människor är sanna så vill han också skydda 

människor från heroinets konsekvenser genom att argumentera för att förbuden mot att 

använda heroin är rättfärdigade och inte bryter mot individuella rättigheter. Detta försvar 

baserar de Marneffe på en idé om ”the burdens principle”, som går ut på att i den mån lagarna 

kring droger är felaktiga så är de det ”because the burdens they impose on individuals 

outweigh the benefits they bring to them as a matter of fact”.56 Ett statligt förbud bryter 

således bara mot en individs etiska rätt om och endast om detta förbud bryter mot the burdens 

principle; vilken i sin tur kan definieras som en princip som ”prohibits the government from 

adopting a coercive policy that burdens someone unless (a) someone would bear a burden in 

the absence of this policy that is at least nearly as great, and (b) there is sufficient epistemic 

reason for government officials to believe that someone would bear this burden in the absence 

of this policy”.57 Argumentet går alltså ut på att någons etiska rätt bara är kränkt så länge det 

finns anledning för någon att föredra sin situation om denna policy inte exsiterade än om den 

                                                 
54 Idem, s. 34. 
55 Ibid. 
56 Idem, s. 35. 
57 Ibid. 
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gjorde det. Bördan för någon att bära i avsaknaden av en viss policy måste alltså vara tyngre 

än den vore om samma policy istället vore på plats, och det måste finnas goda skäl att anta att 

denna policy rent objektivt förbättrar individens liv, jämfört med om den inte existerade. De 

Marneffe menar att villkoren för the burdens principle gäller när det handlar om en 

legalisering av heroin, givet att lagarna ändras i enlighet med det antagande som gjorts ovan 

om en pålitlig implementering av proportionerliga och effektiva lagar (”current heroin laws 

violate our moral rights”).58  

Syftet är alltså att försvara ett förbud av heroin för att dels minska risken för att föräldrar ska 

missbruka heroin och på så sätt försumma sina barn (de Marneffe utgår ifrån att förbud håller 

nere användningen), samt att skydda unga människor från att utveckla vanor som på allvarliga 

sätt kommer att reducera deras chanser till såväl framgång som goda framtidsutsikter i livet. 

Metoden är att bygga detta försvar utifrån idén om the burdens principle, och argumentet blir 

således en kombination av de båda argumenten mot rätten att vara fri att använda potentiellt 

farliga droger ovan då förbudet motiveras utifrån en idé om såväl skador på brukaren själv 

som indirekt skada på andra. Om de Marneffe har rätt i sina antaganden om heroinets 

konsekvenser och om (bättre utformade) lagars effektivitet, så ser jag inte hur det med 

nödvändighet måste vara oförenligt med den filosofiska liberalismen då det finns goda skäl att 

anta att dessa lagar i så fall värnar om alla de kognitiva färdigheter som tycks utgöra 

nödvändiga förutsättningar för allt det som den filosofiska liberalismens etiska syn på 

individen är baserade på. I synnerhet eftersom de Marneffe själv verkar mena att han undviker 

problemen med paternalism (vilket var det stora problemet med argumentet om skada för 

individen själv) eftersom stödet för förbuden är starkt hos människor med heroin-missbruk.59 

Något som i så fall alltså är tänkt att visa på att förbuden inte är mot någons vilja för deras 

eget bästa, och således inte heller paternalism.  

Med detta sagt så anser sig de Marneffe kunna argumentera för att the burdens principle inte 

bryter mot några individuella rättigheter även om den vore paternalistisk. Detta för att 

anledningarna bakom viljan att se tillverkningen, försäljningen och innehavandet av heroin 

förbli olagliga väger tyngre än skälen för att vilja se en legalisering, just på grund av heroinets 

påstådda effekter (så som vi redan beskrivit dem). De Marneffe vidhåller däremot att ett 

paternalistiskt förbud mot exempelvis onyttig mat inte kan motiveras på samma sätt, då det 

inte uppfyller villkoren för att the burdens principle ska gälla. Detta motiverar de Marneffe 

                                                 
58 Ibid. 
59 Idem, s. 36. 
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med att även om onyttig mat förkortar livet så är god mat en del av vad som gör livet njutbart, 

och alltså inte kan jämföras med en drog som reducerar framtidsutsikterna för unga människor 

i fattiga miljöer. Den relativa värderingen av anledningarna att vara för och emot respektive 

hälsofara talar alltså för ett förbud av heroin, men inte för ett förbud av onyttig mat, enligt de 

Marneffe.60 Slutligen menar de Marneffe även att en sådan bedömning av förbuden inte bryter 

mot den liberala tanken om neutralitet gentemot varje människas rätt att själva formulera hur 

det goda livet ser ut (exempelvis en version av det goda livet där droger är en viktig del av 

vad som gör livet njutbart, snarare än till exempel onyttig mat), eftersom idén med the 

burdens principle är att den är en neutral princip per definition. Så även om livet för alla 

heroin-användare som aldrig skulle missbruka heroin – och som ser njutningen från heroin 

som en del av vad som utgör ett gott liv (de Marneffe verkar medge att det finns sådana 

också) –blir sämre av förbuden så väger det inte upp den potentiella faran som en legalisering 

av heroin skulle innebära för somliga.61 Detta för att de Marneffe tänker sig att principen är 

individualistisk snarare än sammanlagd (”aggregative”), och att jämförelser därför bör göras 

genom att väga nyttan av en legalisering för någon som aldrig kommer att få problem med 

heroin mot skadan av en legalisering för någon vars liv potentiellt kan bli förstört av heroin: 

The mere fact that a policy burdens more people than it benefits is no objection; a policy is 

morally objectionable only if the burden it imposes on the many is at least nearly as great as the 

benefit it provides the few. Anti-discrimination laws, for example, limit the liberty of more 

people than they directly benefit, but this does not mean that they are wrong. They are 

permissible because the burden of being discriminated against is substantially worse than the 

consequent burden of having less associational freedom.62  

Innan vi går vidare med problemen med de Marneffes argument så kan det vara läge att 

sammanfatta vad vi har presenterat, för att tydligt se hur det kan användas för att försvara 

förbuden mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger, eller mer specifikt 

heroin, utan att det blir oförenligt med en etisk syn på individen i enlighet med den filosofiska 

liberalismen. Om det är så att de Marneffe har rätt i att ett förbud (med effektiva och 

proportionerliga lagar vars implementering är konsekvent) håller nere användningen av 

heroin, och att han har rätt i sina antaganden om heroinets konsekvenser för (många av) 

människorna som använder det, så finns det enligt mig goda skäl att anta att ett förbud mot 

heroin inte med nödvändighet på några principiella grunder behöver vara oförenligt med den 

                                                 
60 Idem, s. 36f. 
61 Idem, s. 38. 
62 Ibid. 
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filosofiska liberalismens etiska syn på individen. Detta för att – om de Marneffes alla 

empiriska antaganden är korrekta – det finns goda skäl att anta att heroinets effekter 

underminerar människors rationella kapaciteter och kognitiva autonomi, och att en 

legalisering av heroin gör mer skada än nytta om målet är ett samhälle där människor 

betraktas som mer jämlika, snarare än mindre jämlika. En legalisering av heroin skulle helt 

enkelt, givet dessa antaganden, underminera idén om positiv frihet och kan genom detta sägas 

vara mer oförenlig med den filosofiska liberalismen än vad ett förbud av heroin kan sägas 

vara. Det verkar åtminstone inte vara så att förbuden kan sägas vara mer uppenbart oförenliga 

med den etiska synen på individen inom den filosofiska liberalismen än vad en legalisering 

kan sägas vara. 

 

Problemen med The Burdens Principle 

Givet att de Marneffe har rätt i alla sina empiriska påståenden, eller om vi åtminstone antar att 

det är sant för argumentets skull, så verkar det finnas grund för att säga att den filosofiska 

liberalismen kan vara förenlig med förbud mot rätten att vara fri att använda droger som på ett 

uppenbart och pålitligt sätt underminerar rationella kapaciteter och kognitiv autonomi, och 

dessutom minskar snarare än ökar, grunderna för jämlikhet mellan människor i ett samhälle. 

Det finns däremot enligt mig starka skäl att ifrågasätta huruvida de Marneffe verkligen har 

rätt i sina empiriska påståenden om heroin, såväl som kring hur effektiva lagar är när det 

gäller att verkligen hindra människor från att använda (till exempel) heroin och på så sätt 

rättfärdiga värderingen de Marneffe gör mellan skadan som lagarna orsakar, respektive dess 

effektivitet när det gäller att skydda människor från användning av drogen. Eller med andra 

ord, skadan från drogen måste vara så pass mycket värre än skadan från rättsystemet (som vi 

sett så vill till exempel de Marneffe ändra straffskalan, så de Marneffe verkar hålla med)), om 

det på ett uppenbart sätt ska vara hållbart att mena att livet rent objektivt vore att föredra med 

en förbudspolicy på plats, snarare än ett liv utan en sådan policy – utöver då att detta förbud 

måste vara så pass effektivt att det på allvar ska gå att mena att ett förbud gör någon reell 

skillnad i termer av att skydda människor från heroin. Detta är empiri som är långt ifrån 

etablerad, men vars sanning (åtminstone i grova drag) behöver vara sann för att det ska gå att 

bygga ett trovärdigt försvar av förbuden som fortfarande är förenligt med den etiska syn på 

individen som den filosofiska liberalismen innebär. 
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Det verkar med andra ord vara möjligt att rent filosofiskt motivera förbud mot i alla fall 

specifika droger, givet att vissa empiriska antaganden visar sig korrekta. Dessvärre är det min 

uppfattning att de Marneffe misslyckas i sitt specifika försök eftersom the burdens principle 

motiveras individualistiskt på det sätt den gör, vilket får den olyckliga konsekvensen att en 

rad andra saker i samhället i så fall måste förbjudas på samma grunder, givet att nyttan måste 

ställas mot den värsta skadan. Till exempel så argumenterar Daniel Shapiro enligt mig väldigt 

övertygande för hur de Marneffe missar problemen med hur hans argument går att applicera 

rent generellt på en rad andra områden, eftersom han bara fokuserar på rätten att vara fri att 

äta (för mycket) onyttig mat.63 Även de Marneffes specifika exempel misslyckas, vilket 

Shapiro också påpekar, eftersom de Marneffe verkar anta att den enda relevanta negativa 

konsekvensen med att äta för mycket onyttig mat är att det förkortar livet hos personen som 

ägnar sig åt överätandet. Tvärtom så verkar för mycket onyttig mat, eller ett matberoende om 

man så vill, leda till en rad problem som minskar såväl livskvalitet som framtidsutsikter och 

förutsättningar för att realisera idéer om det goda livet. Utöver problemen med onyttig mat så 

finns även en rad andra aktiviteter där dåliga beslut eller ett destruktivt beteende hos unga 

människor på allvarliga vis reducerar både framtidsutsikter och möjligheter till framgång 

(oavsett hur framgång definieras). Exempel på dessa som Shapiro ger är spelmissbruk, stora 

skulder, usla och riskabla investeringar, eller psykologiskt skadliga och destruktiva sexuella 

eller romantiska partners, och det är lätt att föreställa sig en rad andra beteenden med potential 

att föra med sig samma långsiktiga skada. Poängen är således att logiken i de Marneffes 

argument blir problematisk, givet att den verkar tvinga fram slutsatsen att förbud eller 

restriktioner kring exempelvis rätten att investera på börsmarknaden, skaffa kreditkort, eller 

att gifta sig, vore fullt rimliga. Detta verkar inte alls förenligt med idén om individen som 

”capable of self-governance” eller  som ”the sole sufficient canon of objective truth”.  

Dessutom, givet alltså hur the burden principle är tänkt att fungera individualistiskt, så 

betyder det, vilket Shapiro också helt riktigt påpekar, att den: 

[M]akes a person’s freedoms hostage to the worst thing someone –and it could just be one 

person – can do with that freedom, even if that person’s mistakes are in no way connected to 

other people’s more plausible use of their freedom. […] Since there are always some people who 

                                                 
63 Daniel Shapiro, ”Individual Rights, Drug Policy, and the Worst-Case Scenario”, Criminal Justice Ethics 
22:41-45, 2003, s. 42ff. 



37 
 

make a mess of their lives, or part of their lives, the burdens principle has the potential to make 

any particular right insecure.64 

De Marneffe pekar som vi såg ovan på förbud mot diskriminering som ett exempel på där en 

lag som måhända drabbar långt fler människor än den skyddar (i termer av minskad frihet), 

trots allt är rättfärdigad givet att skadan att bli diskriminerad mot rimligen är större än nyttan 

av att ha rätten att diskriminera. Men, och återigen håller jag med Shapiro, denna jämförelse 

fungerar illa då diskriminering orsakar direkt skada mot personen som blir diskriminerad mot. 

Friheten att diskriminera används då för att orsaka direkt skada gentemot någon annan, vilket 

inte alls är fallet när det gäller friheten att få använda heroin. Jag kan därför inte se hur det blir 

rimligt att hålla samtliga människors frihet som gisslan för den skada ett fåtal eventuellt 

åsamkar sig själva, om själva motiveringen bakom denna princip är att titta på den tyngsta 

bördan det innebär för någon enskild individ, och sedan jämföra med denna. Det tycks inte 

heller tala till de Marneffes fördel, rent empiriskt, att det idag verkar minst lika lätt att hitta 

fall där det, under nuvarande förbud, verkar se minst lika illa ut för ett fåtal individer som det 

är rimligt att tänka sig att det hade gjort under en legalisering, om jämförelsen ska utgå ifrån 

personer som drabbas hårdast under respektive policy. Så även om det finns potential i de 

Marneffes argument, åtminstone rent filosofiskt, så är det – givet the burdens principle och 

hur den är tänkt att fungera individualistiskt – i sin nuvarande form inte tillräckligt 

övertygande. Jag håller därför helhjärtat med Shapiro när han konstaterar:  

Since the burdens principle holds an individual’s rights hostage to the person who is the most 

irresponsible and destructive in using her freedom, it is a fair criticism to say that the burdens 

principle is incompatible with the value of individualism […]. If one values individualism, one 

places a very high value on the ability of people to lead their own lives, pursue peaceful projects, 

and so forth, free of the coercive interference of others. That value is not deemed important if it 

can be limited solely because someone else is a hard luck case.65  

Jag vill avsluta med att säga att även om argumenten mot rätten att vara fri att använda 

potentiellt farliga droger misslyckas med att vara förenliga med den filosofiska liberalismens 

lärosatser, så betyder det inte att det, rent principiellt, är omöjligt att formulera argument som 

i specifika fall, givet vissa empiriska påståendens eventuella legitimitet, kan vara fullt 

förenliga med den etiska synen på individen inom liberalismen. Det är dock min bild att det 

kräver en drog som på ett uppenbart sätt underminerar både människors rationella kapacitet 

och kognitiva autonomi till den grad att dessa inte längre kan spela en vägledande roll för 
                                                 
64 Idem, s. 43. 
65 Ibid. 



38 
 

människors förmåga att bejaka det goda livet, hur detta än må se ut. Samt att det i så fall på ett 

övertygande vis går att demonstrera hur människor genomgående och på ett trovärdigt sätt 

vittnar om att deras liv vore bättre utan att någonsin ha kommit i kontakt med drogen, och 

således själva önskar att den vore förbjuden och otillgänglig i största möjliga mån. Kravet på 

att detta ska vara ett genomgående vittnesmål hos människor som använder drogen är för att 

undvika problemet med de Marneffes individualism, och hur denna håller majoritetens frihet 

som gisslan på grund av en minoritets oförmåga att hantera den. Det är alltså min bild att det 

rent filosofiskt går att formulera förenliga argument för förbuden, givet alla dessa empiriska 

antaganden, men att det finns liten anledning att tro att dessa empiriska antaganden är 

korrekta. Detta får mig att konstatera att rätten att vara fri att använda potentiellt farliga 

droger är mer förenlig med den etiska synen på individen inom den filosofiska liberalismen än 

vad någon av de teorier för förbuden mot att vara fri att använda potentiellt farliga droger är.  

En kommunitaristisk invändning 
Även om det verkar svårt att hitta empiriskt plausibla argument för förbuden mot rätten att 

vara fri att använda potentiellt farliga droger som är förenliga med den filosofiska 

liberalismen så betyder det inte att en sådan position är utan risker, eller att riskerna med en 

sådan position inte är värda att ta på allvar. Men inom den filosofiska liberalismen är, som vi 

redan har sett, individualism och personlig autonomi så pass starka värden att dessa risker inte 

kan motivera restriktioner mot liberalismens lärosatser i den mån som krävs för att beröva 

någon den moraliska rätten att använda potentiellt farliga droger. Av förklarliga skäl så 

kommer en kommunitarist (åtminstone i många fall) attt att motsäga sig detta, givet att 

individen inom kommunitarismen aktualiseras först i relationen med en större helhet 

(community), och således har skyldigheter gentemot denna vilka i allra högsta grad kan 

påverka rätten att använda potentiellt farliga droger (det är som vi sett ingen agent-neutral 

position). Så, givet att kommunitarismen också har något värdefullt att säga om individen, och 

att konsensus i frågan om hur individen ska definieras och förstås ännu inte gäller, så är det 

läge att titta på en allvarlig kommunitaristisk invändning mot rätten att vara fri att använda 

potentiellt farliga droger. 

Eftersom uppfattningar om vilket värde autonomi och individualism har inom respektive teori 

skiljer sig åt så är det utifrån ett kommunitaristiskt perspektiv inte längre lika uppenbart att 

argument med utgångspunkt i paternalism eller indirekt skada gentemot andra kan avfärdas 

lika enkelt. En kommunitarist skulle nog exempelvis mena att skadan som potentiellt farliga 
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droger kan föra med sig är ett potentiellt hot mot samhället, mot familjen, mot barn till 

föräldrar med missbruksproblem, och mot individen själv och dennes förmåga att uppfylla 

förpliktelser gentemot det sammanhang individen ingår i. Exempelvis så skulle 

kommunitaristen mena, som vi redan sett, att den filosofiska liberalismen uppkommit under 

väldigt specifika förhållanden i en specifik historisk process, begränsat till en specifik 

geografisk och politisk sfär, och att liberala principer bara går att förstå i ljuset av denna 

tradition. Att därför sätta ett likhetstecken mellan liberala principer och universell moral, som 

om dessa principer (eller lärosatser) har ett intrinsikalt moraliskt värde alldeles oavsett dess 

konsekvenser för såväl individ som samhälle, är att missförstå vad det innebär att vara en 

individ, med allt vad det innebär, enligt kommunitaristen. Det kan därför, ur ett 

kommunitaristiskt perspektiv, vara fullt berättigat att begränsa personlig autonomi (till 

exempel att förbjuda potentiellt farliga droger) för att värna om institutioner och kollektiv som 

staten, samhället, byn, kyrkan eller familjen, genom att i största möjliga mån försöka reducera 

skada på individen och dennes förmåga att upprätthålla sina förpliktelser gentemot sitt 

sammanhang, eller indirekt skada på andra människor och på samhället. 

Jeffrey Glick har introducerat en term – ”debasement” – som jag tycker fångar en viktig 

aspekt av den kommunitaristiska kritiken mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga 

droger. Glick refererar till James Q. Wilson för att visa hur idén om om ”debasement” är tänkt 

att fungera:  

Both [nicotine and cocaine] are highly addictive, both have harmful physical effects. But we 

treat the two drugs differently, not simply because nicotine is so widely used as to be beyond the 

reach of effective prohibition, but because its use does not destroy the user’s essential humanity. 

Tobacco shortens one’s life, cocaine debases it. Nicotine alters one’s habits, cocaine alters one’s 

soul. The heavy use of crack, unlike the heavy use of tobacco, corrodes those natural sentiments 

of sympathy and duty that constitute our human nature and make possible our social life.66  

Idén här är alltså att om det finns något inneboende hos vissa droger (vilket åtminstone 

Wilson verkar mena) som med tillräcklig pålitlighet producerar en viss sorts resultat hos en 

tillräckligt stor mängd människor, så att dessa blir oförmögna att fullfölja moraliska 

skyldigheter gentemot andra människor (till exempel barn) eller mot det samhälle dessa 

människor ingår i, så är skadan från en sådan drog av sådant slag att den bör förbjudas enligt 

kommunitaristiska värderingar (åtminstone vore det rimligt att anta att detta gäller för en rad 

                                                 
66 Daniel Bonevac, Today’s Moral Issues, 5th edition, New York, McGraw-Hill, 2006, s. 183, citerad i Jeffrey 
Glick, “The Centralized-Use Compromise on Recreational Drug Policy”, Res Publica 20 (4):359-376, 2014, s. 
362. 
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samhällen, till exempel det svenska). Förbuden motiveras alltså dels utifrån den potentiella 

direkta skadan från drogen på individen själv, men också utifrån dess effekt på individen och 

dennes oförmåga att fullfölja moraliska skyldigheter gentemot sin omgivning, vilket i så fall 

förklarar varför ett sådant förbud är fullt förenligt med exempelvis rätten att hoppa fallskärm 

eller andra potentiellt hälsovådliga aktiviteter. Det är kombinationen av direkt skada på 

individen och drogens personlighetsförändrande egenskaper som tillsammans utgör tillräcklig 

grund för förbuden, enligt det här argumentet. Glick sammanfattar den nödvändiga skadan 

från drogerna i fråga enligt följande fyra kriterier:67  

I. A pronounced desire to repeat use, which is buttressed by uncomfortable 

withdrawal symptoms, painful psychological effects, or both; 

II. Some measurable damage to health, sometimes resulting in death; 

III.  A progressive reduction in the ability or willingness to fulfill one’s duties toward 

one’s family, neighbors, or employer; 

IV. A progressive reduction in the ability or willingness to maintain meaningful 

relationships with other people or to pursue long term goals (apart from continued 

drug use). 

 

Framförallt nummer tre och fyra är centrala för kommunitaristerna, och dessa två kriterier är 

vad som verkligen utgör åtminstone något centralt av det Wilson kallar för användarens 

”essential humanity” ovan. Det är också därför ett förbud mot droger, i den mån dessa har 

effekter i enlighet med beskrivningen ovan, är tänkbart utifrån ett kommunitaristiskt 

perspektiv, för att i största möjliga mån bekämpa dessa skador och skydda utsatta individer 

och samhället som helhet. Huruvida ”debasement”-argumentet även borde gälla alkohol är 

intressant att fundera kring, men det kommer jag inte gå in vidare på här (ej heller vilka 

illegala droger som – i likhet med tobak – inte kan sägas kvalificera sig enligt kriterierna 

ovan), men det är nog ett rimligt antagande att illegala droger som heroin och kokain är bra 

kandidater för ett förbud med hänvisning till ”debasement-argumentet”, men även 

receptbelagda opioider eller bensodiazepiner skulle kunna vara kandidater. Det centrala är hur 

som helst att om det finns droger som med pålitlighet uppfyller dessa fyra kriterier så är ett 

förbud mot dessa droger något som måste bibehållas, i hopp om att minimera direkt skada på 

användaren (så att denna individ kan fullfölja sina moraliska skyldigheter gentemot sina 

                                                 
67 Jeffrey Glick, “The Centralized-Use Compromise on Recreational Drug Policy”, Res Publica 20 (4):359-376, 
2014, s. 363. 
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respektive åtaganden och kollektiv, och såklart, bibehålla god hälsa), samt indirekt skada för 

exempelvis barn till människor med drogmissbruk, eller familjemedlemmar, eller andra delar 

av samhället som kan bli lidande av att en person med missbruk misslyckas med att fullfölja 

sina sociala och moraliska åtaganden. 

 

En kompromiss: ”The Centralized-Use Compromise” 
Även om jag alltså ansluter mig till den filosofiska liberalismen när det gäller etiska teorier 

om individen så tycker jag att den kommunitaristiska invändningen är viktig och värd att ta på 

allvar. Oviljan att offra full individuell autonomi till förmån för gruppintressen gör att det blir 

svårare att hantera konsekvenserna av direkt eller indirekt skada, och problemet det kan 

innebära för utsatta människor, kanske särskilt barn, som kommer i kläm som ett resultat av 

baksidan med denna frihet. Om vi alltså gör antagandet att målet för ett juridiskt samhälle är 

att ha ett rättsystem som utgår ifrån våra bästa etiska idéer om individen, och lagar som är 

förenliga med dessa idéer, så vill jag presentera ett förslag om en kompromiss, som jag lånar 

av Jeffrey Glick; detta förslag utgår ifrån den filosofiska liberalismens idé om individuell 

autonomi, men tar samtidigt den kommunitaristiska kritiken på allvar. Kompromissen 

behöver således uppfylla två saker, för det första så behöver den se till så att A) så få 

människor som möjligt blir ”debased”, samt B) skydda och respektera det fria valet hos 

autonoma vuxna. Målet är alltså en kompromiss som är förenlig med den filosofiska 

liberalismen, men som också tar den kommunitaristiska invändningen om skada på allvar, 

utan att offra personlig autonomi. 

Det Glick föreslår är speciella faciliteter där människor kan köpa droger för omedelbar 

användning.68 Dessa faciliteter kommer i sin tur att innehålla medicinsk personal, 

säkerhetspersonal, samt olika försäljare att köpa ifrån. Lagen kommer alltså i så fall att tillåta 

användning inom dessa byggnader, men ingen kommer att tillåtas att lämna med någon drog 

som är olaglig utanför dessa byggnader. Glick föreslår också att kunder behöver genomgå en 

kortare kurs som behandlar effekterna av respektive drog kunden är intresserad av, samt att 

varje kund behöver betala för registrering hos dessa faciliteter. Därefter så behöver kunden 

skriva under ett dokument som frigör faciliteten en del av ansvaret om något går fel, samt ger 

tillåtelse för att ingripa medicinskt om något går fel, och dessutom hålla kvar kunden för 

                                                 
68 Idem, s. 369ff. 
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övervakning vid behov. Efter detta så ska kunden undersökas av läkare för att försäkra sig om 

att kunden är vid god hälsa mentalt och fysiskt, och om detta – tillsammans med testet om 

olika drogers effekter, och konsekvenserna av dess användning – går bra så kommer kunden 

av få en licens (som går att bli av med vid misskötsel – ungefär som ett körkort), och har 

därmed tillträde till dessa faciliteter. 

Rätten att använda potentiellt farliga droger är alltså garanterad varje autonom individ, 

eftersom varje kund får skriva under ett dokument och ge sitt informerade samtycke, även om 

den rätten kommer med vissa krav på individen i fråga, bland annat i fråga om hälsa och 

lämplighet såväl som grundläggande kunskap om drogens effekter och eventuella negativa 

effekter och hur dessa bäst hanteras. Detta gäller även förmågan att känna igen och lära sig att 

se upp för tecken på beroende. Doseringen sköts och övervakas av medicinsk personal med 

lämpligt utbildning i ämnet, och eftersom att droger nu istället kommer att tillverkas med 

statlig insyn och reglering så finns ingen risk för felaktig dosering eller att drogerna inte 

skulle vara rena, två faktorer som drastiskt minskar riskerna. Dessutom, en viktig faktor för 

oron inför ”debasement”, med licenserna så kommer också en viss övervakning av hur ofta 

kunderna besöker dessa faciliteter, och det kommer att finnas en gräns för hur regelbundet 

detta får ske varje månad, och med hur mycket tid emellan, just för att minimera riskerna med 

eventuella beroenden. En annan viktig hälsofördel är dessutom att om något går fel, givet ett 

dosering sköts av medicinsk personal, så kommer lämplig vård att kunna ges omedelbart 

eftersom det finns en databas på exakt vad kunden har tagit. Allt detta i kombination, menar 

Glick, verkar på ett trovärdigt och effektivt sätt för att motverka problemen och riskerna 

associerade med idén om ”debasement” och skadorna det riskerar att medföra på individ(er) 

och samhälle. 

Det således min bild att den kompromiss som Glick föreslår är förenlig med den filosofiska 

liberalismen – på samma sätt som idén med körkort är förenlig med den filosofiska 

liberalismen – och att kraven på kunden, och användandets rumsliga begränsning, är en rimlig 

kompromiss för att ta den kommunitaristiska invändningen på allvar utan att offra den 

individuella autonomin som är så central inom liberalismen. Jag kommer inom ramen för den 

här uppsatsen inte att diskutera i ytterligare detalj vilka praktiska bestämmelser som bör 

omgärda dessa faciliteter, eller hur varje liten invändning eller farhåga rörande det praktiska  

kan och bör bemötas. Jag kommer heller inte att diskutera vilka droger som kommer att vara 

strikt begränsade till enbart dessa faciliteter, även om det enligt mig verkar vara ett rimligt 

antagande att droger med mer allvarlig ”debasement”-potential  är mer lämpliga kandidater. 
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Så ett generellt antagande på rent filosofisk grund skulle kunna vara att droger med 

”debasement-potential” är begränsade till dessa faciliteter, och att övriga droger, i den mån 

det finns droger som saknar sådan potential, behandlas i enlighet med den filosofiska 

liberalismen mer principiellt och således görs tillgängliga på den legala marknaden om så 

redan inte är fallet. Men att skilja dessa droger och dess effekter åt är en empirisk fråga, och 

den väsentliga poängen här är alltså att idén om dessa faciliteter rent filosofiskt verkar vara en 

rimlig praktisk kompromiss som tar tillvara på det bästa hos två centrala etiska teorier om 

individen.  

 

Sammanfattning 
Givet alltså att målet för ett juridiskt samhälle är att ha ett rättsystem som utgår ifrån en etisk 

idé om individen, och att lagarna inom detta rättsystem ska vara förenliga med denna etiska 

syn på individen i största möjliga mån, så har jag inom den här uppsatsen försökt visa (1) dels 

vilken etisk syn på individen som är att föredra som utgångspunkt, samt (2) konsekvenserna 

av denna syn på individen på ett specifikt rättsligt problem (rätten att vara fri att använda 

potentiellt farliga droger). Två centrala teorier om individen har diskuterats och utvärderats: 

kommunitarismen och den filosofiska liberalismen. Det är min uppfattning att den filosofiska 

liberalismen är att föredra eftersom kommunitarismen blir relativ, och saknar inneboende 

logiska skydd mot moraliskt problematiska slutsatser. Därefter diskuteras olika argument för 

och emot rätten att vara fri att använda droger, framförallt mot bakgrund av hur väl dessa är 

förenliga med själva kärnan i den filosofiska liberalismen, så som den definieras i uppsatsen. 

Givet att inget av argumenten mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger 

verkar förenliga med den filosofiska liberalismen så blir min slutsats att förbudslagarna 

(åtminstone i avsaknad av bättre argument) inte speglar den etiska synen på individen på ett 

tillfredsställande sätt. Med det här sagt så är det även min bild att kommunitarismen, trots 

dess problem, erbjuder en väldigt viktig invändning mot den filosofiska liberalismen som är 

värd att ta på allvar. Jag har därför lånat ett förslag på en kompromiss från Jeffrey Glick, som 

jag tycker tar tillvara på den viktiga kommunitaristiska invändningen, men utan att bli 

oförenlig med den filosofiska liberalismen. Det är således min slutsats att förslaget som 

erbjöds innehåller det bästa från både liberalismen och kommunitarismen, och att det är väl 

förenligt med, och väl underbyggt av, centrala filosofiska teorier kring individen.  
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Jag är även öppen för att det går att formulera filosofiskt starkare argument mot rätten att vara 

fri att använda potentiellt farliga droger som förblir förenliga med den filosofiska 

liberalismen, åtminstone på ett principiellt plan, även om jag inte hittade några såna argument 

i litteraturen. En anledning till detta kan vara att, som jag även skriver i bakgrunden, hela 

drogfrågan tycks vara väldigt underprioriterad fråga inom filosofin. Min ambition var aldrig 

heller att föra en fullständigt uttömmande diskussion kring alla tänkbara argument för eller 

emot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger, utan det var framförallt att visa 

på hur frågan om droger, likt varje rättslig policy, ofrånkomligen hör ihop med etiska teorier 

om individen, men att denna länk inte tycks ha undersökts tillräckligt noga i vare sig den 

politiska debatten eller inom filosofin. Detta visas inte minst av hur den filosofiska 

liberalismens etiska syn på individen, eller åtminstone individualism i någon form, verkar 

dominera som moralfilosofiskt perspektiv idag, samtidigt som ett förbud mot rätten att 

använda potentiellt farliga droger också fortsätter att ha starkt ställning som politisk policy. 

Detta trots att det senare verkar oförenligt med det förra. 

Undersökningen hade också kunnat breddas genom att definiera liberalismen på alternativa 

sätt, eller undersöka andra exempel på individualism inom etiken (till exempel 

libertarianismen), men jag valde att låta den filosofiska liberalismen (så som den är definierad 

i den här uppsatsen) stå som representant för vad individualism inom etiken representerar, och 

sen ställa detta mot dess motpol – kommunitarismen.69 Min förhoppning var att detta ger en 

tillräcklig klarhet i centrala skillnader, och att det lättare ska gå att bygga vidare och nyansera 

analysen ytterligare med den här filosofiska kartläggningen som grund – även om jag inte 

tycker att skillnaderna inom den etiska individualismen är relevanta nog för att i något 

väsentligt påverka slutsatsen. Slutligen så aktualiseras även relevanta frågor som exempelvis 

syftet med lagar i ett samhälle, eller moralfilosofiska perspektiv på bestraffning, och 

empiriska frågor som huruvida, och i vilken utsträckning, bestraffning är ett effektivt 

incitament när det gäller att undvika eller korrigera oönskat beteende hos en befolkning. Allt 

detta hade kunnat vara relevant och breddat analysen på ett värdefullt sätt, men dessvärre 

fanns det inte utrymme att följa upp alla dessa trådar, utan syftet var som sagt att i första hand 

titta på etiska perspektiv på individen, för att sedan ställa dessa mot samhällets praktiska 

hantering av en (utifrån detta) relevant fråga (i det här fallet lagarna kring droger) för att se 

hur väl dessa kan vara förenliga med varandra. Slutsatsen utifrån detta blir således att i den 

                                                 
69 Libertarianismen diskuteras exempelvis inte för att det är min bedömning att den relevanta skillnaden inom 
ramen för den här uppsatsen är politisk, snarare än etisk, och att synen på individen i dessa båda fall ger samma 
svar. 
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mening sambandet mellan dessa är väl förstått och analyserat i teorin (i den grad detta 

överhuvudtaget är sant) så motsvaras det inte i praktiken, i termer av lagar och rättslig policy, 

och ett grundläggande förslag på en lösning som bättre motsvarar det viktigaste i dessa etiska 

teorier har presenterats.    


	Inledning
	Bakgrund
	Individen inom liberalismen
	Med utgångspunkt i John Rawls
	Mer om individen inom liberalism – Skorupski och liberalismens tre lärosatser
	En invändning mot liberalismens objektivism och universalitet

	Värde och individen inom kommunitarismen
	Invändningar mot kommunitarismen
	Kort om terminologin
	Paul Smith och en genomgång av argument
	Liberala argument för rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger
	Argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger
	Drogbruk skadar personen som använder drogerna
	Drogbruk skadar andra
	Peter de Marneffe och The Burdens Principle
	Problemen med The Burdens Principle



	En kommunitaristisk invändning
	En kompromiss: ”The Centralized-Use Compromise”
	Sammanfattning

