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Abstract 

Title: Is the grass greener on the other side of the world? 

Accommodation – A study about how representatives of social work in Colorado view the 

legalization of marijuana. 

Authors: Rina Bacaj & Nina Buquku 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Anette Lundin 

  

The purpose of the study was to investigate how representatives of social work in Colorado, 

based on their professional roles, view the recreational use of marijuana after the legalization 

took place in the state. 

 

The questions in focus were: 

What opinions and views are expressed by representatives of social work in Colorado, about 

the legalization from a professional perspective? 

What do social workers base their arguments on, regarding the legalization? 

  

This thesis is based on structured email interviews, with eight representatives of social work 

in Colorado. We have analyzed the results by using Brante’s and Svensson’s theoretical 

concepts about profession and legitimacy. These theoretical concepts have been used to 

analyze and find out what the representatives base their arguments on. The results and 

analysis indicate that representatives of social work have a positive attitude towards the 

legalization of recreational marijuana. One of the disadvantages that is highlighted is the 

consumption of marijuana among children and adolescents. While one of the benefits with 

marijuana is the tax revenues contributed by marijuana retail stores in Colorado. The 

representatives base their opinions and arguments on education, experiences and research. 

What is evident, however, is that their professions are dependent and influenced by norms 

which ultimately are also decisive for what becomes acceptable in a society. 

  

Keywords: Marijuana, Legalization, Colorado, Social work, Social policy. 

Nyckelord: Marijuana, Legalisering, Colorado, Socialt arbete, Socialpolitik. 

  

 

 



 

2 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING 4 

1.1. Problembakgrund och problemformulering 5 

1.2. Syfte 6 

1.3. Frågeställningar 6 

2. LEGALISERINGSPROCESSEN 6 

2.1. Opinion och debatt 7 

2.2. Lagstiftningsprocessen i Colorado 8 

2.3.  Socialpolitik och folkhälsa 8 

2.4. Effekterna av legaliseringen 10 

2.5. Forskning 12 

2.5.1. Ramverk framställda av folkhälso- och miljödepartement i Colorado 13 

2.5.2. Sammanfattning 15 

3. TEORETISK RAMVERK Error! Bookmark not defined. 

3.1. Profession 15 

3.2. Legitimitet 18 

4. METOD 20 

4.1. Datainsamlingsmetod 20 

4.2. Urval 21 

4.4. Analysmetod 25 

4.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 25 

4.6. Etiska överväganden 26 

5. RESULTAT Error! Bookmark not defined. 

5.1. Föreställningen om socialt arbete hos företrädarna 28 

5.2. Professionella erfarenheter av marijuana 29 

5.3. Synen på marijuana 30 

file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3l18frh
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3l18frh
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_206ipza
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_206ipza
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2et92p0
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2et92p0
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4k668n3
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4k668n3
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3dy6vkm
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3dy6vkm
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2zbgiuw
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2zbgiuw
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1egqt2p
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1egqt2p
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3ygebqi
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3ygebqi
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2dlolyb
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2dlolyb
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_sqyw64
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_sqyw64
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3cqmetx
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3cqmetx
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1rvwp1q
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1rvwp1q
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4bvk7pj
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4bvk7pj
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2r0uhxc
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2r0uhxc
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1664s55
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1664s55
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2jxsxqh
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2jxsxqh
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3q5sasy
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3q5sasy
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_25b2l0r
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_25b2l0r
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_kgcv8k
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_kgcv8k
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_34g0dwd
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_34g0dwd
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1jlao46
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1jlao46
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_43ky6rz
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_43ky6rz
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2iq8gzs
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2iq8gzs
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_xvir7l
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_xvir7l
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3hv69ve
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3hv69ve


 

3 

 

5.3.1. Synen på marijuana över tid 31 

5.3.2. Legaliseringen av marijuana 32 

5.3.3. Ställningstagandet till legaliseringen inom professionen 33 

5.3.4. Konklusion 34 

5.4. För och nackdelar 34 

5.4.1. Nackdelar 34 

5.4.2. Fördelar 36 

5.4.3. Konklusion 37 

6. ANALYS Error! Bookmark not defined. 

6.1. Profession och resultat 38 

6.2. Legitimitetsgrunder 39 

6.3. Slutsats 42 

7. DISKUSSION Error! Bookmark not defined. 

7.1. Resultatdiskussion 43 

7.2. Teoretisk diskussion 44 

7.3. Metoddiskussion 46 

7.4. Avslutande reflektioner 47 

8. KÄLLFÖRTECKNING Error! Bookmark not defined. 

9. BILAGOR Error! Bookmark not defined. 

Bilaga A Informationsbrev 51 

Bilaga B Intervjumanual 53 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1x0gk37
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1x0gk37
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4h042r0
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_4h042r0
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2w5ecyt
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2w5ecyt
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1baon6m
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1baon6m
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3vac5uf
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3vac5uf
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2afmg28
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2afmg28
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_pkwqa1
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_pkwqa1
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_39kk8xu
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_39kk8xu
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1opuj5n
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1opuj5n
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_48pi1tg
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_48pi1tg
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2nusc19
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2nusc19
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1302m92
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1302m92
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3mzq4wv
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3mzq4wv
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2250f4o
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2250f4o
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_haapch
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_haapch
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_319y80a
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_319y80a
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1gf8i83
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_1gf8i83
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_40ew0vw
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_40ew0vw
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2fk6b3p
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_2fk6b3p
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_upglbi
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_upglbi
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3ep43zb
file:///C:/Users/arbah/Desktop/RinaochNinareviderad.docx%23_3ep43zb


 

4 

 

1. INLEDNING 

Runt om i världen legaliserar1 allt fler länder marijuana och senast ut är Kanada som i början 

av april 2017 introducerade lagförslaget “Cannabis Act” skriver Austen (2017). Lagförslaget 

handlar om att legalisera marijuana för personligt bruk i landet. Goldberg (2012) lyfter fram 

att tidigare så har coffeeshops i Amsterdam och Christiania i Köpenhamn, setts som tydliga 

undantag i en annars restriktiv narkotikapolitik i vårt geografiska och kulturella närområde. 

Men narkotikapolitiken omprövas i allt fler länder. Svensson (2017) skriver att i Sverige 

godkände Läkemedelsverket år 2017 tillståndet för bruket av marijuana i växtform för 

medicinska syften. Bruk och missbruk av narkotika utgör en viktig samhällsproblematik för 

det sociala arbetet och i Sverige definieras all narkotikaanvändning som missbruk. Sverige 

strävar alltså efter ett narkotikafritt samhälle. Debatten om marijuanapolitiken är däremot 

ännu inte väckt i landet och likväl saknas en diskussion inom det sociala arbetet. 

  

År 2012 legaliserades marijuana2 för personligt bruk i delstaten Colorado och detta innebar att 

staten även blev en av de första i landet med denna lagstiftning, skriver Dills, Goffard och 

Miron (2016:3).3 Lagförslaget om legaliseringen av preparatet benämndes som “Amendment 

64” och den vann med femtiofem procent av rösterna i staten. Lagen innebar att alla invånare 

över 21 år innehar rättigheten av att införskaffa upp till 28 gram av marijuana i en enda 

transaktion. I takt med att legaliseringen trädde i kraft så etablerades även särskilda butiker4 i 

vilket försäljningar av preparatet skulle ske. Dills m.fl. (2016:21, 25) skriver att dessa 

särskilda butiker medförde olika effekter i delstaten, i form av en minskning i arbetslösheten 

samt höga vinster i skatteintäkter. I rapporten av Smart Approaches to Marijuana (2016) 

framförs ytterligare följder av legaliseringen som påvisats med hjälp av olika undersökningar 

och studier som utförts i staten. Det handlar bland annat om siffror som visar på en ökad 

kriminalitet, likaså en ökning i användandet av preparatet bland minderåriga i Colorado.   

 

Efter det att lagstiftningen trädde i kraft har alltså olika effekter blivit synliga i staten, men det 

saknas tidigare forskning om synen som företrädare inom socialt arbete har på legaliseringen. 

                                                 
1  Legalisera, göra laglig, t.ex. något som tidigare varit kriminellt. Nationalencyklopedin, legalisera. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/legalisera  [Hämtad 2017-03-11] 

2 Marijuana kommer i texten även att benämnas som preparatet. 

3  Exempel på fler delstater i USA där marijuana har legaliserats för personligt bruk är: Washington, Nevada, 

Oregon, Maine, Alaska, California samt Massachusetts. http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-

laws-map-medical-recreational.html 

4  Kallas för “retail marijuana stores” men kommer att benämnas som särskilda butiker i texten. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/legalisera
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/legalisera
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/legalisera
http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
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Likaså gäller forskning som visar på framställda policyer eller riktlinjer i relation till den nya 

lagen. Det handlar främst om ramverk producerade för olika professioner inom det sociala 

arbetet. Däremot skriver Ghosh, Van Dyke, Maffey, Whitley, Gillim-Ross och Wolk (2016) 

om hur folkhälso- och miljödepartementet5 i Colorado i samband med lagstiftningen tagit 

fram olika policyer och åtgärder för att skydda invånarna. Departementet har i samarbete med 

andra organisationer och myndigheter framställt dessa. Det handlar exempelvis om 

utvecklandet av en webbportal vars främsta syfte är att bland annat förmedla information samt 

kunskaper om marijuana och den nya lagstiftningen. Vidare rör det sig om åtgärder där 

reklam riktade mot barn blivit förbjudet och likväl gäller konsumtionen av preparatet på 

allmänna platser i staten. Departementet har även varit involverat i att förändra aspekter med 

den nya lagen, vilket har inneburit att invånare som är under 21 år inte tillåts att vistas inom 

de särskilda butikerna. Det har även kommit att bli olagligt att vistas i trafiken under influens 

av marijuana. Vidare menar Ghosh m.fl. (2016:26) att det att krävs mer samarbete med 

myndigheter i Colorado för att upprätthålla riktlinjerna och de etablerade insatserna. Det 

handlar om organisationer som på något sätt kommer i kontakt med marijuana, alltså bland 

annat professioner inom det sociala arbetet. 

  

1.1. Problembakgrund och problemformulering  

På webbsidan för National Association of Social Workers (u.å.) framgår det att professioner 

inom socialt arbete har som ändamål att få slut på sociala problem, såsom fattigdom, 

diskriminering och social orättvisa. För att de skall uppfylla detta mål så arbetar socialarbetare 

ständigt med olika former av åtgärder. Utformandet av samtliga åtgärder möjliggörs genom 

utvecklandet av praxis, policyer och själva implementeringen. Likaså via sociala och politiska 

ställningstaganden samt utbildning och forskning. Socialpolitik är alltså ett väsentligt medel 

som syftar att ge alla individer likvärdiga möjligheter vad gäller tillgång till resurser, tjänster 

och olika åtgärder. På NASW (u.å.)6 framkommer det att socialarbetare genom socialpolitiken 

kan påverka rådande lagstiftningar och regelverk inom det sociala arbetet och därmed blir 

rollen i den politiska arenan även viktig. I samband med legaliseringen i Colorado, innehar 

professioner inom socialt arbete alltså en viktig roll i skapandet av socialpolitiken eftersom 

den kan ge upphov till marijuanarelaterade insatser. Social Justice Brief (2013:9) betonar 

även denna aspekt och menar att professionerna har en skyldighet att agera och ta ställning i 

politiska frågor som berör välfärdssystemet. Trots att professionerna uppmanas till att påverka 

                                                 
5  Benämns som “The Colorado Department of Public Health” men kommer i texten att kallas för departementet. 

6
 Förkortning av källan “National Association of Social Workers (u.å.)”. 
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och skapa förändringar, så saknas det rådande riktlinjer och policyer vad gäller det personliga 

bruket av marijuana i staten. Dessutom finns det ingen forskning kring hur professioner inom 

socialt arbete ser på legaliseringen och dess effekter i Colorado. Ghosh m.fl. (2016) skriver att 

det däremot går att finna framställda ramverk av statens folkhälso- och miljödepartement. 

Detta förstärker dessutom behovet av regelverk framtagna för det sociala arbetet. 

  

Utifrån denna kontext vill vi därför undersöka synen på legaliseringen av marijuana hos 

representanter för socialt arbete i Colorado. Det blir även intressant att erhålla motstridiga 

uppfattningar om den nya lagstiftningen, av företrädare som innehar olika professioner och 

roller. I den här explorativa studien söker vi svar på hur företrädare för socialt arbete ger 

argument för och emot en genomförd legalisering och vad dessa grundas i. 

Legaliseringsvågen som är pågående i världen innebär att ämnesområdet är ytterst aktuellt. 

Det vi vet är att det varken är lagligt att konsumera eller inneha narkotika i Sverige enligt 

SFS: 1968:64. Därmed arbetas det starkt mot denna problematik eftersom det råder en så 

kallad nolltolerans. Det blir av intresse att titta närmare på legaliseringen i ett område där det 

är existerande eftersom att det i Sverige är olagligt. Dessutom förekommer det ingen debatt 

om narkotikapolitiken i landet. Därmed vill vi bidra med kunskap genom att lyfta fram synen 

på legaliseringen bland företrädare inom socialt arbete i Colorado. Detta för att väcka 

diskussioner kring marijuana eftersom att det i Sverige råder en nolltolerans mot narkotika. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur företrädare för socialt arbete utifrån sina 

professionella roller, ser på det personliga bruket av marijuana efter att legaliseringen trädde i 

kraft i delstaten Colorado, USA. 

  

  1.3. Frågeställningar  

1. Vilka åsikter och uppfattningar framförs av företrädare för socialt arbete i 

Colorado, om legaliseringen utifrån ett professionellt perspektiv? 

 

2. Vad grundar företrädare för socialt arbete sina argument i, gällande 

legaliseringen av marijuana i delstaten? 
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2. LEGALISERINGSPROCESSEN 

I följande avsnitt vill vi teckna en bred bild av hur legaliseringsprocessen gått till och hur den 

uppfattats av centrala aktörer samt ge en belysning av dess konsekvenser utifrån befintlig 

forskning. Inledningsvis beskrivs en kampanj som erhållit en avgörande roll i att den nya 

lagstiftningen trädde i kraft i delstaten. Därefter redogör vi för lagstiftningsprocessen samt 

allmänna rekommendationer om hur socialarbetare ska förhålla sig i förhållande till 

narkotikapolitik. Effekterna av legaliseringen berörs och avslutningsvis presenteras även 

forskning som uppvisar framställda ramverk och åtgärder som är skapade av folkhälso- och 

miljödepartementet i Colorado. Dessa delar kommer att vara av relevans för att erhålla en 

bredare kunskap om ämnesområdet samt för att betona vikten av det sociala arbetet i 

förbindelse till legaliseringen. 

 

2.1. Opinion och debatt 

Michael Roberts (2012) skriver i tidningsartikeln “Amendment 64 approved: Mason Tvert 

celebrates, John Hickenlooper talks Cheetos” att “Amendment 64” medförde diverse åsikter 

från olika aktörer i Colorado. Roberts (2012) skriver att kampanjen vid namn “Regulate 

Marijuana Like Alcohol Act of 2012” kom att ha en betydande roll för införandet av 

preparatet i staten. På webbsidan Regulate Marijuana Like Alcohol (u.å.)7 framgår olika 

argument från kampanjen “Regulate Marijuana Like Alcohol Act of 2012”, till varför 

legaliseringen skulle träda i kraft i staten. Kampanjen ställde den lagliga substansen alkohol i 

jämförelse till marijuana i vilket de skadliga effekterna av alkohol betonades. Förgiftning, 

överdosering, hjärnskador och andra sjukdomar är några av de negativa konsekvenser som 

alkohol kan förorsaka, som kampanjen starkt belyste. Ytterligare följder som poängterades 

var risken för att utveckla ett beroende eller ett missbruk, där även känslor och beteenden kan 

skifta och uppvisas i form av aggressivitet, våldshandlingar samt kriminella handlingar. Dessa 

argument om alkohol togs upp för att förstärka att marijuana inte innehar samma negativa 

effekter. På webbsidan Regulate Marijuana Like Alcohol (u.å.) tydliggörs kampanjens 

argument om att preparatet bör legaliseras eftersom att konsumtionen av alkohol är farligare 

samt även laglig i staten. 

  

2.2. Lagstiftningsprocessen i Colorado 

I artikeln “Marijuana Policy in Colorado” skriver Jeffrey Miron (2014:5) om hur 

                                                 
7  Webbsidan används numera för kampanjen att legalisera marijuana för personligt bruk i Arizona i USA.  
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användandet av marijuana funnits tillgängligt för medicinskt syfte sedan år 2000 i Colorado. 

Lagförslaget som berörde det medicinska bruket av marijuana kallades för “Amendment 20” 

och den ställde vissa krav på invånarna, för att dem skulle kunna få tillgång till preparatet. 

Följande innebar att medicinsk marijuana riktades mot individer som lider av försvagande 

sjukdomar såsom cancer, grön starr, epilepsi samt andra kroniska sjukdomar. Invånarna 

behövde ett medicinskt tillstånd i form av ett identitetskort, som visar på att patienten är 

berättigad att få konsumera marijuana. Lagen gav invånarna även möjligheten att erhålla upp 

till cirka 56 gram marijuana per person. År 2006 röstade Colorados befolkning på ett annat 

lagförslag som kallades för “Amendment 44” där syftet var att legalisera användandet av 

marijuana för personligt bruk. Lagförslaget skulle innebära att invånare 21 år och äldre erhöll 

rättigheten av att inneha upp till cirka 28 gram av marijuana för eget bruk. Det misslyckades 

dock med att träda i kraft. År 2012 röstades däremot lagförslaget “Amendment 64” igenom 

och den berörde också det personliga bruket av preparatet. Detta innebar därmed att Colorado 

blev bland de första delstaterna i USA av att legalisera marijuana för eget bruk. Det var 55 

procent av invånarna som röstade för samt stöttade förslaget och möjliggjorde att lagen trädde 

i kraft. Miron (2014:8) formulerar att det även i den nya lagen framgick att individer som är 

21 år och äldre har rättigheten att införskaffa upp till cirka 28 gram av marijuana för eget 

bruk. 

  

2.3.  Socialpolitik och folkhälsa 

I artikeln “A Social Work Perspective on Drug Policy Reform- Public Health Approach” 

skriven av Social Justice Brief (2013) framkommer allmänna rekommendationer om hur 

socialarbetare ska förhålla sig kring reformen av narkotikapolitiken. Dessa rekommendationer 

utgår från ett socialarbetare perspektiv och deras roll på folkhälsan. Sedan socialt arbete kom 

att bli ett yrke har syftet varit att ägna sig åt social rättvisa. Yrket har bidragit till en mer 

rättssäker och evidensbaserad kunskap och politik. Dessutom har även nationella diskussioner 

förts med syfte att adressera behoven för sårbara grupper i samhället. I USA finns ett 

samarbete mellan socialarbetare och public health services8, där dessa professioner 

tillsammans förändrar samhället i form genom skapandet av insatser och policyer skriver 

Social Justice Brief (2013:1). En sådan insats är strategin som kallas för “Alcohol, Tobacco, 

and other drugs” (ATOD) vars syfte är att kartlägga de problem som finns inom det specifika 

området. Genom att granska den problematik som uppstår i samband med alkohol, tobak och 

                                                 
8  Folkhälsovården, den amerikanske offentliga sjukvården. 
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droger, så identifieras vilka insatser som bör skapas för att förebygga problematiken. Sådana 

insatser visas i form av behandlingsmetoder för missbrukare eller avkriminalisering9 för att 

minska att allt fler individer straffas. Under 1920- talet ansågs alkohol vara farligt i USA och 

en ny lag presenterades som gjorde att alkohol blev olagligt att konsumera. Drygt 10 år senare 

presenterades ett nytt lagförslag som gick igenom och som upphävde förbudet att konsumera 

alkohol. Därmed avkriminaliserades även preparatet. Under 1980-talet kriminaliserades 

användandet av droger vilket resulterades i att alltmer individer straffades. Många gripanden 

skedde bland minoritetsgrupper och detta berörde mindre farliga droger såsom marijuana. 

Dessa individer som greps för sådana mindre brott hade oftast en bakgrund av drogmissbruk. 

I dagens läge har USA en mer acceptabel syn och ständigt avkriminaliserar droger som 

marijuana men trots detta så ökar andelen av gripanden samt kriminella handlingar inom 

landet. Social Justice Brief (2013:3-6) skriver att problematiken kan regleras genom 

skapandet av riktlinjer och policyn. 

  

Användandet av droger bör ses som en kronisk sjukdom som eventuellt kan vara livshotande 

om den inte behandlas benämner Social Justice Brief (2013:6). Användandet av droger går att 

förebyggas, detta genom att problematiken först görs nationell. Därefter bör lösningar hittas 

genom forskning och utveckling av behandlingsmetoder. USA:s före detta president Obama 

stödjer detta och menar att det amerikanska nationella narkotika problematiken och dess 

konsekvenser bör lösas och täcka både folkhälsan och den allmänna säkerheten. Vita Huset i 

USA införde år 2012 nya policyer inom sin avdelning the Office National Drug Control 

Policy (ONDCP)10 som kom att ha en strategi om att reducera droganvändandet i landet. 

Dessa policyn innefattar att missbruk av droger är en sjukdom som går att behandlas, 

individer kan ta sig igenom missbruket och bli friska. Dessutom tog ONDCP upp att nya 

straffrättsliga reformer ska skapas och därmed kommer narkotikamissbruk, brottslighet och 

gripanden i landet reduceras. Socialt arbete har en betydande roll i problematiken och detta då 

inom socialt arbete levereras ett stort utbud av tjänster inom drog området.  Socialarbetare 

arbetar med missbruk av droger och inför förebyggande insatser kring det. På så sätt är 

socialarbetare involverade i problematiken och bör utifrån deras professionella perspektiv 

vara aktiva i att skapa nya riktlinjer och policys. Socialt arbete har en påverkan på folkhälsan 

                                                 
9 Avkriminalisering, upphävande genom lagstiftning av en straffbestämmelse utan att den ersätts med en annan. 

Nationalencyklopedin, avkriminalisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avkriminalisering  

[Hämtad 2017-03-10] 

10 Den statliga amerikanska avdelningen för narkotikakontrollen 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/about [Hämtad: 2017-03-15 ] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avkriminalisering
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avkriminalisering
https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/about
https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/about
https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/about
https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/about
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och förblir ett viktigt organ och insats för att begränsa kriminaliseringen i samhället som sker 

på grund av marijuana. Skyldigheten som socialt arbete har är att ständigt arbeta för att hitta 

lösningar som förebygger just dessa sociala problem. Dessa skapas därigenom via nya 

reformer och policyn som kan bidra till socialpolitiken och narkotikapolitiken. Social Justice 

Brief (2013:8-9) benämner att det är genom socialt arbete som social rättvisa skapas och 

människor får även sina behov tillgodosedda. 

  

 2.4. Effekterna av legaliseringen 

I rapporten “Lessons Learned After 4 years of Marijuana Legalization” som är framställd av 

organisationen SAM (2016)11, framkommer det att legaliseringen medfört en del 

konsekvenser för samhället, sedan dess lagstiftning år 2012. Rapporten lyfter upp studier som 

visar att det skett en markant ökning i konsumtionen av marijuana bland ungdomar mellan 

åldrarna 12-17 år. Det framgår även att Colorado rangordnats som den främsta delstaten i 

jämförelse med resterande, vad gäller bruket av marijuana bland minderåriga. Ytterligare 

effekter som uppstått är problematiken med den ätbara formen av preparatet, i vilket 

konsumtionen lett till en ökning av akuta fall av förgiftningar. Likväl handlar det även om en 

ökning i antalet sjukhusinläggningar i delstaten. Det handlar även om resultat som visat att 

barn mellan 0-8 år även förgiftats i förhållande till konsumtionen av den ätbara formen av 

preparatet. I rapporten av SAM (2016:17) framgår det att siffrorna bland dessa minderåriga 

uppvisar en ökning på 200 procent under tidsperioden 2012-2015 i delstaten. Dessa 

utmaningar samt konsekvenser med de ätbara marijuana produkterna är beroende av att de 

innehåller höga halter av den aktiva komponenten i marijuana, som alltså kallas för THC. Det 

skall dock tydliggöras att de ätbara produkterna innehåller THC för att förhindra att barn skall 

äta dessa produkter av misstag. Denna åtgärd skall göras med hjälp av en slags symbol. I 

rapporten skapad av SAM (2016:19) så framgår det även att trots denna åtgärd, så kommer 

det bli till en svårighet att framställa dessa produkter som icke attraktiva för barn. 

  

I rapporten “The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact” framställd av Rocky 

Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (2016) som är en statlig organisation, så 

kartläggs bland annat effekterna av legaliseringen i Colorado. Där tydliggörs det att den nya 

lagstiftningen kring preparatet inte tillåter invånarna att befinna sig i trafiken under influens 

av marijuana, men att det ser annorlunda ut i praktiken. Ända sedan legaliseringen trädde i 

kraft ökade antalet dödsfall i trafiken som var relaterade till preparatet och år 2015 dödades 

                                                 
11  Förkortning av källan “Smart Approaches to Marijuana (2016)”. 
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115 personer i Colorado. I rapporten av Rocky Mountain HIDTA (2016:21)12 påvisas även 

invånare i vissa sammanhang kört sitt fordon i trafiken under påverkan av både marijuana och 

alkohol. SAM (2016:20) tar i rapporten upp att brottsligheten i huvudstaden Denver i 

Colorado även ökat rent generellt i samband med legaliseringen av marijuana. Det handlar 

exempelvis högre andel av mord, prostitution och stölder. Legaliseringen har därutöver även 

underlättat och medfört att den svarta marknaden13 innehar mycket fler möjligheter idag att 

fortsätta med sina illegala aktiviteter i staten. Colorado är landets största svarta marknad 

eftersom att staten bland annat fungerar som ett organ för både export och import av 

marijuana. Detta är dessutom någonting som Colorados Justitieminister Cynthia Coffman 

påpekar genom att säga: “The criminals are still selling on the black market. ... We have 

plenty of cartel activity in Colorado (and) plenty of illegal activity that has not decreased at 

all. “(SAM, 2016:9). 

  

Olika effekter av legaliseringen påvisas även i artikeln “Status Report: Marijuana 

Legalization in Colorado After One Year of Retail Sales and Two Years of 

Decriminalization” framställd av organisationen Drug Policy Alliance (2015). I artikeln 

framgår det att legaliseringen fört med sig enorma skatteintäkter på grund av försäljningen av 

preparatet vid de särskilda butikerna. En del av skatteintäkterna har lagts på olika 

interventioner, utbildningar och andra förebyggande program mot användningen av narkotika 

för barn och ungdomar. Vinsterna från försäljningen av preparatet har även medfört en ökning 

av antalet personal som anställts i olika skolor i staten. Det handlar om olika slags 

professioner som blivit anställda såsom sjuksköterskor, vårdpersonal och socialarbetare. I 

artikeln av Drug Policy Alliance (2015:1) framgår det att dessa professioner även skall arbeta 

med det förebyggande arbetet mot narkotika för ungdomarna. Subritzky, Pettigrew och 

Lenton (2016) skriver i artikeln “Issues in the implementation and evolution of the 

commercial recreational cannabis market in Colorado” om ytterligare effekter av 

legaliseringen. Författarna skriver att legaliseringen medfört konsekvenser som resulterat i ett 

strikt förbud att annonsera marijuana på ett sätt som falsifierar eller är missledande för 

allmänheten. Vidare är det även olagligt att i staten rikta reklam mot barn och unga som är 

under 21 år. Däremot är det tillåtet att reklamera preparatet via radio, internet, television samt 

annan annonsering, ifall det går att konstatera att publiken är bestående av mindre än 30 

                                                 
12  Förkortning av källan ” Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (2016).” 

13 Detsamma som svarta börsen: svarta marknaden, svart marknad, olaglig handel som kringgår t.ex. 

ransonering, hyresreglering eller priskontroll. Nationalencyklopedin, svarta börsen. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svarta-börsen  [Hämtad 2017-03-10] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svarta-b%C3%B6rsen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svarta-b%C3%B6rsen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svarta-b%C3%B6rsen
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procent av både barn och ungdomar. Subritzky m.fl. (2016:3) skriver att det även är tillåtet att 

ha skyltar som syftar att uppvisa vart de särskilda butikerna är lokaliserade i Colorado. 

  

2.5. Forskning 

I nedanstående avsnitt kommer vi att framföra urvalet av tidigare forskning som använts för 

vår studie. I studien har alltså olika relevanta artiklar, rapporter, webbsidor samt litteratur 

använts och dessa insamlades från diverse databaser som vi funnit på Linnéuniversitetets 

hemsida. Tidigt upptäcktes det vara problematiskt att finna information om ämnesområdet 

från databaser som erbjuder material som är skriven på svenska och dessa databaser sållades 

därför bort. Denna aspekt medförde även att vi främst använt oss av databaser som ger 

upphov till material som är präglad av det engelska språket. Detta framstod som ett naturligt 

urval eftersom studiens syfte är att erhålla synen som företrädare för socialt arbete i Colorado 

har, på legaliseringen av marijuana för personligt bruk. Databaserna som användes var Social 

Science Premium Collection, Social Services Abstract, Scopus och Google Scholar. Sökord 

som vi använt för respektive databas var följande: “USA”, “Colorado”, “cannabis”, 

“marijuana”, “legalization”, “recreational”, “Amendment 64”, “effects”, “social work”, 

“social workers”, “social policy”, “drug policy”, “drug abuse”, “substance abuse”, 

“addiction”, “intervention”, “prevention” och “hearings”.  

 

Utöver dessa ovannämnda databaser så har vi även använt oss av databasen DiVa och 

granskat olika uppsatser som på något sätt har haft en koppling till vårt ämnesområde. Detta 

för att finna vidare information och tidigare forskning som eventuellt skulle kunnat vara 

behjälplig för vår undersökning. Däremot gav detta inte någon större framgång, framförallt 

gällande forskning om ämnesområdet i förbindelse till socialt arbete. Samtliga artiklar 

granskades även i syfte av att finna relevant forskning och detta gjordes genom att vi 

kontrollerade referenser samt länkar i respektive artikel. Dessvärre fann vi ingenting av 

relevans för vår studie. Trots alla vidtagna åtgärder, så är det tydligt att vi haft svårigheter 

med att finna väsentlig forskning om ämnesområdet i samband med socialt arbete. Denna 

aspekt medförde urvalet som bestod av forskning som var hämtad utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. Det närmaste som vi fann om socialt arbete och legaliseringen i 

Colorado, var alltså forskning om olika åtgärder och ramverk som var framställda av 

folkhälso-och miljödepartementet i delstaten. Å andra sidan arbetar både departementet samt 

professioner inom socialt arbete utifrån en gemensam ståndpunkt, i vilket fokus ligger på att 

främja invånarnas hälsa. Utöver detta går dessa professioner samt deras yrkesutövande även 



 

13 

 

in i vartannat och med andra ord, så blir detta urval av tidigare forskning alltså av särskild vikt 

för vår uppsats. Slutligen är det även viktigt att poängtera att legaliseringen och lagstiftningen 

i Colorado är ett relativt nytt fenomen och därmed finns det även begränsningar vad gäller 

forskning.   

 

 2.5.1. Ramverk framställda av folkhälso- och miljödepartement i Colorado 

Det är som sagt problematiskt att finna tidigare forskning angående framtagna policyer, 

åtgärder och ramverk efter det faktum att legaliseringen trädde i kraft i Colorado. Det handlar 

framförallt om ramverk producerade för olika professioner inom det sociala arbetet. Däremot 

går det att finna insatser och regelverk som är framställda av folkhälso-och 

miljödepartementet som finns i delstaten. I artikeln ”The Public Health Framework of 

Legalized Marijuana in Colorado” av Ghosh, Van Dyke, Maffey, Whitley, Gillim-Ross och 

Wolk (2016), framkommer departementets ramverk samt åtgärder gällande den nya 

lagstiftningen. Författarna skriver att legaliseringen bidrog till olika effekter, men i artikeln 

framhävs främst nackdelarna som lagstiftningen fört med sig. Nackdelar som betonats är 

ökningen av preparatets användning bland minderåriga och individer i trafiken samt negativa 

följder av den ätbara formen av marijuana. Flertalet av konsekvenserna benämns i (se avsnitt 

2.5.). Departementet var delaktig i att övervaka samt identifiera effekterna med preparatet och 

med olika undersökningar har denna information insamlats. Genom övervakandet av olika 

mönster och effekter i samband med användningen av marijuana, så kunde departementet 

även skapa åtgärder och ramverk för att förhindra denna problematik i staten. Utöver 

resterande invånare som skulle beskyddas med hjälp av dessa regelverk och insatser, så 

handlade det främst om att skydda gravida kvinnor samt minderåriga barn. Detta grundades i 

att de tillhörde den grupp som löpte störst risk att få i sig preparatet av olyckshändelse och 

därmed även förgiftas. Denna problematik resulterade i åtgärder kring hurdant produkter med 

innehåll av marijuana skulle förpackas och etiketteras. Ghosh m.fl. (2016:24) skriver att 

produkterna kom att barnsäkras och förpackas på ett sådant sätt att de skulle verka 

motbjudande för barn och ungdomar. 

  

Ghosh m.fl. (2016:23) skriver att departementet erhöll en viktig roll i att reglera den nya 

lagstiftningen för att skydda invånarnas hälsa och säkerhet. Det handlade om att 

användningen av preparatet i offentliga sammanhang kom att förbjudas för att minimera 

riskerna med den skadliga passiva rökningen. Vidare restriktioner förbjöd minderåriga att 

befinna sig i de etablerade särskilda butikerna eftersom de saknade rättigheten att införskaffa 
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marijuana. Det blev även en skyldighet för invånarna i staten att visa upp ID-handlingar som 

bekräftar deras identitet och ålder, ifall de vill utnyttja rättigheten av att inhandla preparatet 

från dessa särskilda butiker. De invånare som inte var 21 år och som trots detta använde 

preparatet kunde även straffas för innehav av marijuana. Som tidigare nämnt har även 

åtgärder vidtagits vad gäller marknadsföringen av marijuana, i vilket annonseringen av 

preparatet begränsades för att skydda både barn och unga. Ytterligare blev det som sagt 

olagligt att köra sitt fordon under influens av marijuana och med detta tillkom även en 

kampanj, vars ändamål var att bidra med kunskap om denna lag. Ghosh m.fl. (2016:24) 

skriver att kampanjen kallades för ”Drive High, Get a DUI”14 och den skulle förhindra 

invånarna från att begå denna brottsliga handling. 

  

Departementet samarbetade med statliga samt lokala myndigheter inom delstaten, i samband 

med implementeringen av insatserna skriver Ghosh m.fl. (2016:24). För att sprida kunskap 

om det upprättade ramverket samt försäkra att invånarna fick informationen om den nya 

lagstiftningen, skapade departementet en webbportal. Med denna åsyftade departementet till 

att även bidra med utbildning kring preparatets användning utifrån ett lagligt, säkert och 

ansvarsfullt perspektiv. Webbportalen bidrog alltså med material som även kunde användas 

av föräldrar, organisationer, skolor samt av olika vårdaktörer. Utbildningsmaterialet användes 

även i arbetet med interventioner och program som skall förhindra missbruk, men även 

konsumtion bland barn och unga. Därutöver infördes även kampanjen “Good to Know 

Colorado” som skulle förmedla denna kunskap till samtliga invånare i delstaten. Kampanjen 

hade dessutom en egen webbsida, där hälsorisker och effekter av med konsumtionen av 

marijuana lyftes fram. På webbsidan förmedlades även kunskaper kring den nya lagen. 

Departementets främsta strävan var alltså att utveckla olika policyer och riktlinjer, som skulle 

minska de risker och följder som legaliseringen var bidragande till. Samtidigt menar Ghosh 

m.fl. (2016:26) att samarbetet mellan olika myndigheter i Colorado behöver utökas, framför 

allt med myndigheter som arbetar eller kommer i kontakt med preparatet. 

  

2.5.2. Sammanfattning 

Den tidiga forskningen tydliggör att Colorado saknar ramverk, riktlinjer och policyer inom 

det sociala arbetet gällande den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2012. Däremot uppvisas 

regelverk samt olika insatser som är framställda av folkhälso- och miljödepartementet i 

                                                 
14 DUI är en förkortning av Driving Under the Influence. Motsvarar brottsrubriceringen drograttfylleri.  
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Colorado (Ghosh m.fl. 2016). Vidare betonas det även att det krävs ytterligare samarbete 

mellan myndigheter och organisationer vad gäller i arbetet med den nya lagstiftningen. Denna 

forskning bevisar att till och med efter legaliseringen samt dess negativa effekter, så saknas 

framtagna policyer och regelverk mot problematiken. Vi vill därmed poängtera den väsentliga 

roll som professioner inom socialt arbete innehar i delstaten. Det är trots allt dessa 

professioner som arbetar med den problematik som legaliseringen fört med sig. Utöver detta 

erhåller professionerna även en markant påverkan i socialpolitiken som kan förbättra 

välbefinnandet för invånarna genom bland annat olika ramverk och insatser. Avslutningsvis 

uppvisar forskningen även vikten av synen på legaliseringen hos företrädare för socialt arbete 

i delstaten. Det är denna perception som kan spegla hur benägna företrädarna är i fråga om att 

skapa förändring. Eftersom det inte heller framgår eller finns information om vad professioner 

inom socialt arbete egentligen innehar för åsikter och uppfattningar, så blir det av relevans att 

undersöka dessa. Likväl gäller vad företrädarna grundar sina argument i. Detta leder ner mot 

de utvalda teoretiska begreppen profession och legitimitet som presenteras i nästa avsnitt. 

 

3. TEORETISK RAMVERK 

I följande avsnitt berörs dem teoretiska begrepp som kommer att användas vid analysen av 

den empiriska datan. Inledningsvis kommer därför begreppet profession att definieras och 

därefter följer en beskrivning av begreppet legitimitet. Vår ansats har varit induktiv eftersom 

det teoretiska ramverket vuxit fram under uppsatsens gång. Vi har alltså successivt prövat oss 

fram och låtit materialet styra. Urvalet av de teoretiska begreppen kommer att presenteras i 

metodavsnittet. De teoretiska begreppen kommer att ge en bredare förståelse om 

respondenternas syn på legaliseringen.  

 

3.1. Profession 

Begreppet profession innehar många olika definitioner eftersom begreppet är flertydigt, 

skriver Christoffersen (2017:30). Däremot förekommer det en klassisk definition där 

profession motsvarar ett yrke som är grundat på en teoretisk utbildning, som i sin tur även ger 

monopol på själva yrkesutövningen. Därutöver handlar det så småningom även om ensamrätt 

till flera andra privilegium. För att en individ skall kunna vara verksam som exempelvis 

advokat, så måste individen med andra ord alltså erhålla en utbildning för just det yrket. Den 

klassiska definitionen av professionsbegreppet summeras upp enligt följande av den norske 

statsvetaren Ulf Torgersen: 
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Vi säger att det är tal om en profession när en bestämd, långvarig, formell utbildning 

förvärvas av personer inriktade på att få tillträde till vissa yrken som utifrån sociala 

normer inte kan utövas av andra än av dem som har en sådan utbildning (Torgersen 

1972:8 se Christoffersen 2017:30). 

  

Fortsättningsvis formulerar Christoffersen (2017:31) att advokater, präster och läkare var 

olika exempel på yrkesgrupper, som i enlighet med den klassiska definitionen av begreppet 

rubricerades som professioner. Yrken som å andra sidan inte erhöll samtliga av de kriterium 

som ingick inom professionsbegreppet, kallades för semiprofessioner eller halvprofessioner. 

Till dessa semiprofessioner ingick bland annat sjuksköterskor, lärare och socionomer med 

mera. Såhär såg det ut förr men den klassiska benämningen av profession är dock inte 

gällande i dagens samhälle och detta har att göra med att begreppet fått ett utökat 

användningsområde. Det kriterium som ingått i den klassiska beteckningen av profession har 

dock varit väsentliga i utformandet av nya definitioner, betonar Christoffersen (2017:32). 

  

Sociologen Thomas Brante (2009) skriver också om professionsbegreppet samtidigt som han 

utifrån tidigare och äldre begreppsförklaringar erbjuder sin egen utformning och definition. 

Vidare innehar alltså profession flera olika definitioner och precis som begreppen “klass” 

eller “statusgrupp” är profession ett mycket komplext begrepp. Detta beror bland annat på att 

professioner historiskt har haft olika roller och det som därutöver påverkat dess definition har 

varit maktförhållanden samt olika situationer. Dessa två faktorer har i sin tur bestämt värdet 

samt de kompetenser som en profession kom att ha och just därför blev vissa professioner 

viktigare än andra under en viss tidsperiod. Idag är profession en kombination av högre 

utbildning samt praktisk samhällsverksamhet. Det vill säga en kombination av det vi idag har 

som universitetsutbildning och praktisk verksamhet som även grundar sig på vetenskaplig 

kunskap. Utbildningen ger upphov till kunskapssystem som kan användas för att kartlägga 

och utveckla problem inom kompetensområden. Vidare menar Brante (2009:26) att dessa 

kunskapssystem även skapar förtroende för professioner hos både klienter och samhället, 

vilket blir viktigt för dessa yrkesgruppers legitimitet. Professioner är verksamma inom olika 

delar i samhället, vilket därmed innebär att de organiseras och utvecklas utifrån individuella 

personliga, statliga eller kommunala initiativ. Det är den organisering som är avgörande i hur 

det professionella yrkesutövandet för professioner gestaltar sig, alltså autonomin och 

handlingsutrymmet. En profession har alltså olika samhällsfunktioner, som exempelvis 
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uppsatsens respondenter som är vetenskapliga bärare inom akademin, som chefer och 

policybärare inom myndigheter och som kliniska utförare. Brante (2009:28) definierar 

profession enligt följande: 

  

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 

samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar 

som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten. Där allmänheten/klienten 

kan stå för en patient eller annan enskild person, men också för en statlig organisation, ett privat 

företag eller samhället i stort. 

  

Det finns som sagt olika slags professioner men något som blir relevant för studien är det som 

Brante (2009) benämner som semiprofessioner. De växte fram utifrån välfärdsstaten och 

fungerar som ett trygghet och- välfärdssystem och semiprofessioner är som tidigare nämnt 

bland annat socialarbetare, lärare samt bibliotekarier. Dessutom är semiprofessioner fler i 

antal och bygger även upp själva välfärdssystemet. Dessa professioner har alltså ökat med 

tiden vilket har inneburit att olika yrkesutbildningar kommit att akademiseras, det vill säga bli 

del av universitetssystemet. Detta handlar att universitetsutbildningen har blivit längre samt 

erhållit forskningsöverbyggnad och socionom är ett exempel på ett av dessa yrken vars 

utbildning blivit tvärvetenskaplig. Förutom att denna utbildning har akademisk spänning så 

kombineras den även med en praktisk aspekt, där individer strävar att förbättra och öka 

teorianknytningar samt utvidga forskningen inom området. Semiprofessioner tillhör den 

offentliga sektorn och erhåller därför inte lika hög status eller löner som andra professioner. 

Brante (2009:31) skriver dessutom att dessa semiprofessioner är mer styrda eftersom de är 

byråkratiskt skapade och har låg grad av autonomi i jämförelse till politik och resterande 

professioner. Socionomer påverkar och är alltså med och formar socialpolitiken. Ett av många 

exempel återfinns i Håkan Johanssons (2001) avhandling “I det sociala medborgarskapets 

skugga”. 

  

Brantes definition av begreppet profession blir därmed viktigt för att analysera vårt material 

eftersom det kan förklara den väsentliga roll som professionen innehar, gällande 

legaliseringen i Colorado. Kriterier som tas upp i förhållande till begreppet är bland annat 

utbildning, autonomi samt utifrån yrkesutövning. Utifrån dessa kriterier kommer vi därmed 

att skapa en förståelse om den syn som företrädarna för socialt arbete har på legaliseringen. 

Professioner inom socialt arbete är en heterogen samling av yrkesgrupper inom skilda 
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verksamhetsfält. Därtill kan företrädare för socialt arbete inom dessa verksamhetsfält inta 

olika sociala positioner, som kliniskt, akademiskt eller byråkratiskt verksamma. Allt eftersom 

data samlats in har dessa gränslinjer tydliggjorts och kommit att bli en allt viktigare del av hur 

vi analyserat data. Profession och de betydelser den specifika benämningen på verksamma 

inom socialt arbete medför är därmed en viktig del i den teoretiska ram vi arbetat med. 

Begreppet väver in betydelsen för hur och på vilket sätt företrädarna för socialt arbete 

engagerar sig i frågor som direkt eller indirekt påverkar deras yrkesfält. Detta gäller bland 

annat även socialpolitik. Dessa aspekter kommer vara behjälpliga i besvara syftet som handlar 

om att erhålla synen på det personliga bruket av marijuana hos företrädare för socialt arbete i 

Colorado. 

  

3.2. Legitimitet 

För att kunna analysera relationer som finns mellan en organisation och dess omgivning så 

används bland annat begreppet legitimitet, skriver Ulla Eriksson-Zetterquist (2009:103). 

Legitimitet i sin tur skapas genom att organisationer anpassar sig efter de rådande sociala 

system som dem är verksamma i. Detta betyder att för att organisationer ska ses som legitima 

så skall de accepteras som legitima av de rådande sociala systemet. Organisationer anses 

alltså vara legitima då deras handlingar överensstämmer med systemet och dess 

målsättningar. Vidare betonas att legitimitet är beroende av de normer som är förekommande 

i samhället, vilket medför att organisationer innehar en strävan av att skapa kongruens mellan 

samhället och dess normer. Om organisationer inte kan uppnå kongruens mellan samhällets 

normer och organisationen i sig, så föreligger risken av att legitimiteten hotas. Sociala 

konsekvenser som i sin tur kan uppstå till följd av dessa hot handlar exempelvis om 

ekonomiska samt rättsliga följder och så vidare. Legitimitet möjliggör dessutom att 

organisationer kan ta del i politiska sammanhang där de bland annat kan påverka och skapa 

förändringar. Med andra ord är samhället avgörande i huruvida organisationernas autonomi 

kommer att utformas. Legitimitet ställs även i liknelse till begreppen status och rykte i den 

meningen att begreppen lägger fokus på organisationens kulturella faktorer. Eriksson-

Zetterquist (2009:105) formulerar att till skillnad från status är legitimitet något som 

organisationer inte konkurrerar om, utan det handlar om att alla skall befinna sig på samma 

fält och därmed ta del av legitimiteten. 

  

Lennart Svensson (2011:305–306) benämner att det förekommer fyra olika legitimitetsformer 

och dessa är politisk, byråkratisk, professionell samt marknadslegitimitet. Politisk legitimitet 
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handlar om att medborgare deltar i öppna samt fria debatter där de utser politiker i 

demokratiska val. Politikernas yrkesutövning är i sin tur bestående av bland annat lagar och 

förordningar. Byråkratisk legitimitet innebär att byråkrater som dessutom är opartiska 

implementerar lagar och regler som har grundats i olika politiska beslut. Detta påvisas i form 

av resurser, medel och insatser som i sin tur har en koppling till särskilda arbetsplatser samt 

organisationer. Professionell legitimitet är grundad i kunskap samt kompetens som är ett 

resultat av beprövad och kontrollerad vetenskap samt erfarenhet, som i sin tur eventuellt kan 

erkännas av både staten och medborgarna. Denna typ av legitimitet lägger fokus på 

utbildning, vetenskap och etik. Dessa professionella krav kan tillträdas av politiska insatser 

som i sin tur även placeras in i lagtexter. Professionell legitimitet lägger därmed fokus på att 

lösa problem genom gemensamma arbetssätt och fokusen blir på innehållet och dess styrning. 

Svensson (2011:306) skriver att Marknadslegitimitet grundar sig i allmänhetens efterfrågan 

om olika tjänster och varor. Legitimitet skapas genom att individer erhåller information kring 

alternativa val om förekommande tjänster, där de självmant även ansvarar och beslutar över 

vilka tjänster de efterfrågar. Svensson (2011:307) skriver att: 

 

Sociala aktörer kännetecknas av att vara socialt responsiva i interaktioner med andra. Varje aktör 

förväntas också kunna ge skäl för sitt handlande. Mera specifikt kan ansvaret röra politiska, juridiska, 

ekonomiska och etiska förpliktelser. 

  

Det handlar alltså om att framhäva att handlingarna skall stämma överens med de rådande 

normerna samt lagar som är förekommande i samhället. Ansvar är i sig ett begrepp som har 

en koppling till människors handlingar, i vilket individen även ansvarar för de utförda 

handlingarna samt dess medföljande konsekvenser. I sin tur innebär detta att ju större 

handlingsutrymme en individ innehar inom sin profession, desto större är även själva 

ansvaret. 

  

Socialt arbete som professionellt fält utgörs av olika arbetsuppgifter utförda i olika sociala 

sammanhang och utifrån skilda sociala positioner och därmed blir begreppet ”legitimitet” 

centralt för vår analys. Vi har intervjuat företrädare inom akademin, företrädare som är 

kliniskt verksamma samt företrädare för socialt arbete som är byråkratiskt verksamma. 

Aktörernas syn- och förhållningssätt kan förstås inom den sociala kontext där de verkar men 

också i relation till den kontext där deras arbete skall uppnå legitimitet. Begreppet och dess 

former kommer att vara väsentlig vad gäller att analysera samt förstå huruvida företrädarna 
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för det sociala arbetet i Colorado förändrar och anpassar sig efter samhällets normer. 

Begreppet kommer dessutom förklara och ge en djupare förståelse på den syn som 

företrädarna har på legaliseringen, samt vad de grundar sina argument i. 

 

4. METOD 

I studien har som tidigare nämnts en induktiv ansats använts. Valet av datainsamlingsmetod 

redogörs i följande avsnitt och detta följs med en beskrivning av urvalet av respondenterna. 

Därefter berör vi även själva genomförandet av mejlintervjuerna samt bearbetning av 

analysen. Avslutningsvis lyfter vi även fram de etiska överväganden som tagits i beaktning, i 

samband med studien. 

  

4.1. Datainsamlingsmetod  

Det förekommer två olika slags övergripande strategier inom forskningen. Bryman 

(2011:341) skriver om den kvalitativa som handlar om deltagarnas egna uppfattningar om den 

sociala verklighet de lever och befinner sig i. Den andra forskningsstrategin benämns som 

kvantitativ och är av numerisk karaktär. Då syftet med studien hade sin utgångspunkt i 

respondenternas syn på det personliga bruket av marijuana i Colorado, så blev en kvalitativ 

datainsamlingsmetod mest lämplig att använda för vår studie. 

 

Mejlintervjuer blev vår datainsamlingsmetod på grund av det geografiska avståndet som fanns 

mellan oss och respondenterna. Enligt James och Busher (2016:246) möjliggör mejlintervjuer 

utförandet av studier med deltagare som inte befinner sig på samma område som forskaren. 

Mejlintervjuer blev av relevans för vår studie eftersom syftet var att få fram olika synsätt och 

åsikter som respektive medverkande kan inneha, i vilket James och Busher (2016:248) 

benämner en kvalitativ intervju kan erhålla. James och Busher (2016:248–249) skriver att 

mejlintervjuer kan pågå i flera veckor och deltagarna därmed erhåller mer betänketid samt att 

de inte begränsas rent tidsmässigt. Respondenterna i vår studie valde själva när de var 

tillgängliga för att besvara intervjufrågorna. Detta bidrog dessutom till att respondenterna 

framförde mer utförliga och detaljerade svar. 

 

Mejlintervjuerna har varit strukturerade eftersom metoden medförde en omöjlighet av att ha 

intervjufrågorna ostrukturerade, då Bryman (2011:203) menar att den kännetecknas av dess 

standardiserade uppbyggnad. Vi hade på förhand alltså formulerat de frågor som 



 

21 

 

respondenten skulle besvara under studien och detta medförde att samtliga respondenter 

svarade på samma frågeformulär. Detta gav även upphov till att vi erhöll svar som var 

jämförbara, vilket även är syftet med att ha förberett frågorna på förhand menar Bryman 

(2011:203). Datainsamlingsmetoden besparade oss både tid och resurser eftersom det inte 

behövdes någon ljudinspelning då vi inte träffade de medverkande ansikte mot ansikte. 

Detsamma gällde för transkriberingen av datainsamlingen då mejlintervjun förekom i skriftlig 

form. Detta beskriver James och Busher (2016:248) även som en fördel med denna typ av 

datainsamlingsmetod. 

  

4.2. Urval  

Urvalet bestod av begränsningen till delstaten Colorado eftersom att det var den första 

delstaten i USA som legaliserade marijuana för personligt bruk. Respondenterna bestämdes 

genom ett så kallat målinriktat urval, som Bryman (2011:392) menar handlar om att 

strategiskt välja ut respondenter som är relevanta i förbindelse till studiens syfte. För att 

kunna besvara frågeställningarna samt uppfylla syftet med studien, så intervjuades åtta 

företrädare för det sociala arbetet i Colorado. Från början var målet att ha med tio 

respondenter, men ett fåtal besvarade inte mejlintervjuerna och detta medförde två bortfall för 

studien. Däremot blev åtta tillräckligt för att erhålla en bredare bild för hur företrädare för 

socialt arbete ser på legaliseringen av marijuana i delstaten. För att även erhålla skilda 

perspektiv och svar på studiens frågeställningar, så valdes strategiskt företrädare med diverse 

professioner inom olika organisationer i Colorado. Urvalet bestod alltså av företrädare som är 

yrkesverksamma akademiskt, byråkratiskt samt kliniskt. Vi är även fullt medvetna om att 

valet av respondenter samt dem professioner som de är verksamma i, inte kan representera 

samtliga professioner inom socialt arbete. På så sätt är det förståeligt att vi inte kan dra 

antagandet om att alla företrädare för socialt arbete i delstaten, innehar identiska åsikter och 

uppfattningar om legaliseringen. Det går med andra ord inte att generalisera den insamlade 

datan. 

 

Det är viktigt att poängtera att vi i texten utgått och namngett respondenterna utifrån deras 

nuvarande profession för att skydda samtliga företrädare. Utöver detta så handlar denna 

aspekt även om att skapa en större förståelse kring varför företrädarna innehar särskilda 

åsikter och uppfattningar om legaliseringen. Det empiriska materialet insamlades som sagt 

från åtta respondenter som är verksamma akademiskt, kliniskt samt byråkratiskt i Colorado. 

Följande som ingick i studien var: 
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Professorer 

Två av företrädarna är yrkesverksamma som professorer på olika universitet för socialt arbete 

i Colorado. Dessa respondenter kommer i texten att benämnas som professor 1 och professor 

2 för att enklare kunna skilja dem åt samt ha möjligheten att följa deras argument.  Professor 1 

innehar en masterexamen inom socialt arbete. Vidare så utbildar hen sig även för att erhålla 

en filosofie doktorsexamen inom socialt arbete. Professor 2 har däremot både en 

masterexamen samt filosofie doktorsexamen inom socialt arbete. 

 

Postdoktorand 

Denna respondent är alltså för tillfället postdoktorand inom ett universitet i delstaten med 

inriktning på medicin, men hen har även erhållit både en masterexamen och en filosofie 

doktorsexamen inom socialt arbete. 

 

Socialarbetare 

Företrädaren arbetar som socialarbetare inom barnomsorgen på en statlig myndighet i 

delstaten och är alltså med andra ord barnhandläggare. Socialarbetaren innehar även en 

masterexamen och en filosofie doktorexamen inom socialt arbete.  

 

Terapeut 

En av respondenterna är terapeut och arbetar främst med skilsmässor och att vara medlare 

samt ge rådgivning åt familjer som genomgår en skilsmässoprocess. Terapeuten innehar likt 

ovanstående företrädare även en masterexamen inom socialt arbete men respondenten är 

utöver detta även en licensierad socialarbetare.   

 

Behandlingsassistent 

Behandlingsassistenten arbetar inom drogmissbruk på ett behandlingshem i Colorado. 

Respondenten innehar en masterexamen i socialt arbete och är även oregistrerad 

psykoterapeut. Utöver detta är behandlingsassistenten även licensierad socialarbetare samt 

certifierad som rådgivare med inriktning på missbruk. 

 

Forskaren 

Företrädaren är grundaren av ett center som forskar om de sociala problemen fattigdom och 

hemlöshet. Centret är i sin tur en del av ett universitet för socialt arbete som är förekommande 
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inom delstaten. Forskaren sticker ut från mängden och innehar istället en kandidatexamen 

samt en magisterexamen inom politik och utbildning. Denna företrädare har 20 års erfarenhet 

inom utbildningsforskning samt 30 år inom hemlöshet. Genom texten kommer respondenten 

att benämnas som forskaren.  

 

Direktör 

Den här företrädaren är också professor inom socialt arbete men även direktör för ett centrum 

som främst är inriktat på forskning samt att ge stipendium. Det handlar om att underlätta 

forskning för fakulteter som har intresse för den marginaliserade gruppen av latinamerikaner i 

USA eller för forskare med samma etniska bakgrund. Direktören innehar en masterexamen 

inom socialt arbete och en filosofie doktorexamen inom social välfärd. Därutöver innehar hen 

en kandidatexamen inom religiösa studier och är även klinisk socialarbetare. Genom texten 

kommer företrädaren att benämnas som direktören.  

 

4.3.  Genomförande  

Utgångspunkten för vår studie blev en induktiv ansats eftersom avsikten var att empirin skulle 

bli styrande i valet av teoretiska ramverk. Forsberg & Wengström (2016:38) skriver att denna 

ansats innebär att teoretiska ramverk utvecklas när forskaren samlat in fakta kring sitt 

problemområde. Att även intervjua individer om hurdant de upplever sin verklighet kan bidra 

till att nya teorier utvecklas. Materialet blev därmed styrande för vilka teoretiska ramverk vi 

använt i studien. Först och främst byggdes successivt en kunskapsbas kring ämnesområdet för 

att kunna genomföra mejlintervjuerna. Därefter utfördes intervjuerna i vilket det även 

framkom olika mönster angående ämnesområdet, och dessa kategoriserades utefter studiens 

befintliga frågeställningar. Det lades alltså fokus på våra frågeställningar, som även främjade 

formandet av den teoretiska förståelsen för företrädarnas syn- och förhållningssätt till 

legaliseringen. Likväl gällde även förståelsen för det sociala arbetets olika roller i relation till 

legaliseringen. Den insamlade datan prövades mot befintliga teorier, men i början förekom det 

svårigheter med att finna teoretiska ramverk som skulle göra studien fullständig. 

 

I resultatet framkom det däremot att företrädarna innehar skilda sociala och professionella 

positioner och att dessa var av betydelse för hur deras åsikter och värderingar såg ut. 

Respondenternas olika argument och uppfattningar om legaliseringen baserades alltså dels 

utifrån deras respektive profession. Professionerna var även präglade av olika samt likartade 

universitetsutbildningar, men dessa var dock även inriktade på skilda kunskapsområden. 
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Dessa var likväl avgörande aspekter i att förstå samtliga företrädare och deras resonemang om 

ämnesområdet. Därmed blev det väsentligt att Brantes (2009) definition av begreppet 

profession användes som ett teoretiskt ramverk i analysen av den empiriska datan. Begreppet 

är i sig mycket komplext och det finns även många olika definitioner på dess innehåll och 

innebörd. Brante (2009:28:) talar däremot om olika kriterier som behöver uppfyllas ifall ett 

visst yrke skall räknas som en profession. Vidare skriver Brante (2009:30) även om hur 

socialarbetare tillhör kategorin semiprofessioner samt om dess innebörd vilket var av vikt för 

vår uppsats.  

 

Samtliga företrädare är alltså verksamma kliniskt, akademiskt eller byråkratiskt vilket medfört 

att de även innehar olika erfarenheter samt kunskapsområden. Den insamlade datan uppvisade 

även att respondenternas syn- och förhållningssätt var starkt beroende av att de verkar på 

olika nivåer i sociala sammanhang och kontexter. Detta innebar att respektive företrädare 

grundade sina argument om legaliseringen i Colorado på olika aspekter i deras yrkesutövning 

och verksamhetsfält. Det handlade främst om diverse erfarenheter. Därigenom blev även 

legitimitet det andra teoretiska begreppet av relevans för studien eftersom respondenternas 

professioner berörs och påverkas av legitimitet. För att professioner skall räknas som 

professioner bör de uppnå legitimitet och därför blev användningen av begreppet en naturlig 

följd av det första, alltså profession. Eriksson-Zetterquists (2009:103) beskrivning av 

begreppet fångar upp denna aspekt genom att betona att legitimitet är beroende av att 

organisationer måste anpassa sig och skapa kongruens mellan samhället och dess normer. 

Svensson (2011:305–306) går vidare in på att det förekommer fyra olika legitimitetsformer 

och att dessa är politisk, byråkratisk, professionell samt marknadslegitimitet. Dessa blev 

väsentliga då våra företrädare innehar olika skilda positioner, vilket även betyder att deras 

strävan efter legitimitet gestaltar sig på olika sätt. Detta innebar därför även att samtliga 

definitioner av legitimitet blev betydelsefulla i studien vad gällde att analysera och förstå det 

insamlade materialet. Utifrån detta blev de två teoretiska begreppen profession och legitimitet 

alltså mest väsentliga för vår uppsats.  

 

Företrädare för det sociala arbetet i Colorado hittades via sökmotorn Google. Därefter togs 

kontakt via mejl med respektive företrädare och detta har inneburit att samtliga medverkande 

även erhöll ett informationsbrev om studiens innebörd (se Bilaga A). I väntan på samtycke 

från de medverkande utformades även intervjumanualen med respektive frågor (se Bilaga B). 

På grund av den rådande tidsbristen och att vi inte befann oss i Colorado, så var det ytterst 
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viktigt att intervjufrågorna blev klara så fort som möjligt, så att de kunde skickas iväg till 

respondenterna. När samtycket inhämtades från respondenterna så mejlades intervjufrågorna i 

sin tur till samtliga medverkande. Slutligen så återvände vi även till samtliga respondenter för 

att försäkra oss om att förståelsen av den empiriska datan var korrekt. 

 

4.4. Analysmetod 

Efter att ha genomfört intervjuerna och fått svar av respondenterna så var nästa steg att 

analysera den insamlade datan. Enligt Bryman (2011:528) är det vanligt att använda en 

tematisk analys vid användning av kvalitativ data. Fortsättningsvis skriver Bryman 

(2011:529) om tematiska analyser och menar på att följande innebär att olika teman skall 

lyftas fram från insamlad kvalitativ data. Vidare handlar det om att uppmärksamma likheter, 

skillnader samt repetitioner av olika teman. Utifrån de uppställda frågeställningarna i studien 

diskuterades och jämfördes gemensamt respektive svar, som vi inhämtat med hjälp av 

datainsamlingsmetoden. Detta resulterade i att vi fann olika likheter samt skillnader angående 

respondenternas åsikter och uppfattningar om legaliseringen i Colorado. Detsamma gällde 

vad respektive företrädare grundat sina argument i. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar valde vi att presentera den mest relevanta datan, vilket alltså medförde att 

resterande svar sållades bort. Respondenternas svar jämfördes även och tolkades därefter 

utifrån samtliga utvalda teoretiska begrepp. Dessa kopplades även i sin tur till studiens syfte 

och respektive frågeställningar. Det blev därmed naturligt att den insamlade datan delades in i 

olika teman samt att vi använde oss av en tematisk analys i vår studie. Den insamlade datan 

delades in i två teman som även var kategoriserade utifrån studiens frågeställningar.  

 

4.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet är en viktig aspekt inom den kvalitativa forskningen skriver Denscombe 

(2016:410) samtidigt som det är av svårighet att uppvisa att en studie är sanningsenlig. Vi vill 

därmed redogöra för en trovärdig studie för läsaren och detta har gjorts genom 

respondentvalidering. Denscombe (2016:411) nämner att respondentvalidering innebär att 

forskaren tar kontakt med respondenterna återigen för att försäkra att förståelsen av den 

insamlade datan är korrekt. På så sätt ökar även trovärdigheten för det empiriska materialet. 

En sammanfattning av det empiriska materialet skickades till samtliga respondenter för att 

bekräfta att vår förståelse stämde överens med den insamlade datan. 

  

Denscombe (2016:411) skriver att om en identisk studie genomförs igen och den även 
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erhåller samma resultat så är den tillförlitlig. Däremot förekommer det inga garantier att 

studien kommer uppvisa samma resultat om en annan forskare utför studien. Denscombe 

(2016:411) benämner att tillförlitlighet kan uppnås genom att forskaren tydligt redogör för val 

av datainsamlingsmetod, analys samt tillvägagångssätt i studien. Med tanke på att vi var två 

individer som genomförde denna studie, så har vi även tillsammans kontrollerat och granskat 

att det var möjligt att följa forskningsprocessen. Detta genom att redogöra för metod, analys 

och tillvägagångssätt. Denna aspekt har möjliggjort att vi kunnat ta hänsyn till samt diskutera 

att den insamlade empirin var korrekt. På så sätt har tillförlitligheten ökat för vår studie. 

 

4.6. Etiska överväganden 

I samband med forskning förekommer olika etiska principer och riktlinjer som en forskare bör 

förhålla sig till och dessa regler benämns som etiska kodex, skriver Hermerén (2011:18). I 

denna studie tog vi därmed hänsyn till de fyra olika forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram för den humanistiska samt den samhällsvetenskapliga 

forskningen. Den första forskningsetiska principen vid namn informationskravet handlar om 

att forskaren skall förmedla själva syftet med studien till alla medverkande deltagare, skriver 

Vetenskapsrådet (2002:7–8). Vidare bör det även framgå i informationen som tilldelas till 

respondenterna att det inte heller föreligger något tvång kring medverkan i studien och att de 

kan välja att avbryta när som helst. För att uppfylla informationskravet i studien så erhöll 

respondenterna kunskapen kring den forskningsetiska principens innebörd. Detta gjordes via 

ett informationsbrev som mailades ut till respektive respondent innan mejlintervjuerna ägde 

rum. 

  

Den andra forskningsetiska principen som Vetenskapsrådet (2002:9–10) tagit fram kallas för 

samtyckeskravet och innebär att forskaren behöver erhålla ett samtycke om medverkan, från 

respektive respondent som skall delta i studien. Detta samtycke kan inhämtas och även 

förekomma i olika former såsom exempelvis skriftlig eller muntlig form. För att ta hänsyn till 

denna forskningsetiska princip så framgick det även i informationsbrevet om vad ett 

deltagande i vår studie egentligen innebar för respektive respondent. Då 

datainsamlingsmetoden även var bestående av mejlintervjuer så inhämtades samtycket 

därmed i skriftlig form. Nyttjandekravet är också en av de fyra forskningsetiska principerna 

och detta krav berör det material samt det data som insamlas under studiens gång, formulerar 

Vetenskapsrådet (2002:14). Datainsamlingen som eventuellt kan innehålla olika uppgifter om 

deltagare får inte användas i andra slags sammanhang, utan skall enbart brukas för studiens 
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ändamål. För att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till nyttjandekravet i vår studie, 

så delades det insamlade materialet inte med obehöriga individer. Samtliga respondenter 

erhöll även information om att de uppgifter som samlades in varken skulle användas för 

kommersiella eller icke-vetenskapliga bruk. 

  

Den fjärde forskningsetiska principen kallas för konfidentialitetskravet och Vetenskapsrådet, 

(2002:12–13) skriver att den handlar om att värna för respondenternas integritet. Uppgifter ur 

studien som på något sätt kan identifiera eller sättas i förbindelse till deltagarna anses vara 

etiskt känsliga och bör därför anonymiseras. En avidentifiering av de medverkande i studien 

innebär också att obehöriga och utomstående individer ej kan ta del av dessa känsliga 

uppgifter. Att inte röja dessa personuppgifter i studien medför även att respondenterna inte 

heller riskerar att råka illa ut på grund av sitt deltagande. Olika förekommande uppgifter som 

räknas som känsliga kan exempelvis handla om respondenternas namn, personnummer och 

adress med mera. Det förelåg en omöjlighet att avidentifiera varenda aspekt av de 

medverkande i studien, då urvalet klargjorde att respondenterna var från Colorado samt att de 

är företrädare för socialt arbete. För att dock uppfylla konfidentialitetskravet på bästa möjliga 

sätt benämndes respondenterna i texten utifrån deras nuvarande profession. 

  

Vi kom även att ha i åtanke att dessa fyra forskningsetiska principer var gällande inom 

Sverige samt att annan forskningsetik kan vara rådande på andra geografiska områden i 

världen. Detta var av relevans att ta i beaktning eftersom att respondenterna var från en annan 

kontinent. För att ta hänsyn till andra forskningsetiska principer som kan vara förekommande 

i USA, så tillades denna aspekt som ett etiskt dilemma i informationsbrevet som skickades ut 

till de medverkande i studien. 

  

5. RESULTAT 

Nedan följer en beskrivning av resultatet men innan den så redogör vi för respondenternas 

föreställning om socialt arbete som profession samt deras professionella erfarenheter med 

marijuana. Detta för att erhålla en större förståelse för de resonemang som respektive 

företrädare lyfter fram. Resultatet presenteras i två olika teman: 5.3. Synen på marijuana och 

5.4. För och Nackdelar. I det första temat framhävs synen som företrädarna har på marijuana 

och legaliseringen av preparatet. Det andra temat består av olika för- och nackdelar som 

respektive företrädare uttryckt angående legaliseringen. Som tidigare nämnt kommer vi att 
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hänvisa till respondenterna utifrån deras profession och benämna dem som professor 1 eller 2, 

behandlingsassistent, postdoktorand, terapeut, socialarbetare, forskare samt direktör. Inga kön 

blir framträdande i resultatet för att vi har valt att anonymisera våra respondenter på detta sätt 

för att undvika spridning av känslig information. Det är viktigt att poängtera att den insamlade 

datan är författarnas översättning och detta är för att samtliga mejlintervjuer ägt rum på 

engelska. 

  

5.1. Föreställningen om socialt arbete hos företrädarna 

Respondenterna beskriver sina uppfattningar och föreställningar om socialt arbete som en 

profession på olika sätt, men majoriteten antyder att det handlar om att hjälpa individer. 

Terapeuten poängterar att det likväl rör sig om att tillgodose de grundläggande behoven. 

Vidare uttrycker socialarbetaren och samtliga professorer att en tillhörande del inom det 

sociala arbetet handlar om att upprätthålla social rättvisa i samhället. Resultatet uppvisar även 

att terapeuten och behandlingsassistenten skildrar det sociala arbetet som ett mycket brett 

yrkesområde bestående av olika fält och nivåer. Terapeuten förklarar detta genom att göra 

jämförelsen till att socialarbetare bär på en mängd olika hattar samt roller inom sin profession. 

En annan aspekt som betonas bland majoriteten av de medverkande gäller själva 

professionerna inom det sociala arbetet, och hur dessa yrken kan vara bidragande till att skapa 

förändringar. Det handlar om olika förändringar som främjar och påverkar situationen för dem 

målgrupper av individer som professionerna är tänkta att hjälpa. Merparten beskriver även att 

professionen innehar möjligheten att skapa dessa förändringar via socialpolitik. 

Fortsättningsvis kan förändringar ske genom direkt praxis, sociala insatser samt via andra 

saker. Vidare framhäver även direktören och terapeuten det faktum att professioner inom det 

sociala arbetet är förespråkare för de individer som de skall stödja och hjälpa. Socialarbetaren 

sammanfattar sin föreställning enligt följande: 

  

I believe that it is our role to help individuals help themselves. Our time limited engagement should 

promote sustainable success. Social work is a key profession in upholding social responsibility and 

justice. 

 

Det tydliggörs att samtliga företrädare innehar en gemensam ståndpunkt när det gäller 

föreställningen om socialt arbete som profession. De menar på att socialt arbete handlar om 

att hjälpa individer och att denna aspekt kan uppnås med hjälp av socialpolitik. 
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5.2. Professionella erfarenheter av marijuana 

Respondenterna har olika typer av professionella erfarenheter av marijuana och dessa skiljer 

sig eftersom att vissa företrädare har mycket mer samt fördjupade kunskaper och erfarenheter 

än resterande. Behandlingsassistenten, forskaren och direktören lyfter fram erfarenheter som 

de erhållit efter att legaliseringen trätt i kraft i Colorado. Behandlingsassistenten betonar att 

erfarenheterna kommer från hens nuvarande arbetsplats, där det finns klienter som missbrukar 

marijuana i samband med annan narkotika. Forskaren betonar att hen erhållit erfarenheter 

utifrån diskussioner kring preparatet och dess koppling till hemlöshet. Direktören benämner 

att hens professionella erfarenheter i stort sett handlar om att kollegorna använder marijuana 

för både personliga samt medicinska syften. 

  

Postdoktoranden och uttrycker att hen tidigare har forskat inom detta ämnesområde samt även 

arbetat och utformat olika policyer för företag. Det har handlat om policyer som skall främja 

säkerheten på arbetsplatsen, alltså exempelvis minska risken för användandet av marijuana 

samt alkohol. Terapeuten och socialarbetaren har liknande professionella erfarenheter, i vilket 

de båda uttrycker att de tidigare arbetat med barn och ungdomar i skolor som konsumerat 

preparatet. Vidare skriver socialarbetaren att hen även erhållit erfarenheter från den nuvarande 

arbetsplatsen, där fokus istället ligger på föräldrar i förbindelse till marijuana. Respondenten 

uttrycker att konsumtionen hos klienterna skapar svårigheter för de att ta hand om sina barn. 

Professor 1 betonar att hens erfarenheter av marijuana kommer från den tid då hen arbetade 

inom ungdomsvården. Där mötte hen ungdomar som blivit åtalade eftersom de konsumerat 

preparatet. Professor 2 skriver däremot om sina professionella erfarenheter enligt följande: 

  

Mainly in Colorado, we have had a lot of migration from other states in to Colorado by people who are 

interested in the industry, and this has increased (somewhat) our need to address the needs of some of 

these folks who do not have employment, housing, etc. It has put a stress on some of the cities and 

communities. This growth and change in the state has got some social work service providers stressed 

out and low on resources. [...] 

  

Det blir påtagligt att legaliseringen är ett växande problem för både samhällen och 

socialarbetare i Colorado. Marijuanaindustrin har väckt intresse samt bidragit till att 

utomstående individer kommer till delstaten i hopp om att erhålla arbete. Detta har medfört 

fler invånare för socialarbetare att hjälpa och värna för och även lett till att socialarbetare 

innehar höga stressnivåer samt knappa resurser. Legaliseringen har alltså resulterat i 
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utmaningar för professioner inom det sociala arbetet.  

 

5.3. Synen på marijuana 

Vad är det för känslor och tankar som ordet marijuana väcker? Majoriteten av respondenterna 

uttrycker att marijuana är normaliserat och väcker knappt några känslor eftersom de är vana 

vid att höra och stöta på preparatet dagligen. Postdoktoranden betonar denna aspekt så här: 

 

[...] I think that most people have some sort of big reaction to the idea of marijuana. For those of us 

who have seen how things have gone in Colorado, Washington, Oregon, and elsewhere in the US, I 

would guess that we don’t have as strong of feelings. I certainly don’t have a big reaction to thinking 

about marijuana generally speaking. 

  

Marijuana jämförs mycket med alkohol där majoriteten av företrädarna betonar att vissa 

människor kan konsumera det medan det kan vara problematiskt för andra. Professor 1 är 

dock mer eller mindre irriterad kring den negativa syn som individer har på marijuana. 

Respondenten förstår inte hur planteringen av en marijuana växt samt dess konsumtion är och 

kan vara olaglig, men att lura individer på aktiemarknaden uppmuntras i samhället. 

Legaliseringen av marijuana har haft negativa konsekvenser för en del av befolkningen i 

landet, bland annat för fattiga, afroamerikaner och latinamerikaner. Effekterna har visats i 

form av att dessa grupper av människor löper större risk att straffas för marijuana-relaterade 

brott än resterande invånare. Samtidigt känner professor 1 hopp om att marijuanarelaterade 

frågor tas upp i länder runt om i världen och i USA. Dessa frågor har bland annat bidragit till 

att åtgärder vidtagits för att minska effekterna som marijuana bidragit till. Socialarbetaren är å 

andra sidan orolig eftersom att vissa invånare fortfarande inte är medvetna om vad den nya 

lagen innebär. Företrädaren poängterar detta genom att skriva att invånare i staten konsumerar 

preparatet på offentliga platser trots att det är illegalt. 

  

5.3.1. Synen på marijuana över tid 

Företrädarna beskriver att deras syn på marijuana förändrats över tid och att detta beror på 

olika erfarenheter samt upplevelser. Behandlingsassistenten, socialarbetaren och professor 2 

uttrycker att de kom i kontakt med marijuana då de började studera på universitet där vänner 

och klasskompisar konsumerade preparatet. Det var omgivningen som normaliserade 

konsumtionen av marijuana samt medförde att synen på preparatet alltså blivit mer 

accepterande över tid. Forskaren benämner att hen kom att bli mer tolerant när 
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familjemedlemmar började använda marijuana för medicinska syften. Postdoktoranden 

beskriver å andra sidan hur hens perspektiv har förändrats i takt med uppväxten eftersom det 

förr fanns kampanjer som framställde marijuana som farligt. Vidare skriver respondenten att 

det idag finns mer kunskap samt andra strategier kring användandet av preparatet och att 

synen därmed blivit mer accepterande över tid. Professor 1 uttrycker följande kring sin 

förändrade syn på marijuana: 

  

My views on marijuana have only become more”radical” over time. I have never understood why it 

was illegal and the more I have researched the roots of drug policy and the criminal justice, in general, 

the more I realize how terrible of an idea it is for the use of this drug to have legal consequences. 

  

I citatet betonas vilken vikt kunskap och forskning har för individer. Genom att ha vetskapen 

om vad preparatet är och vilka effekter den har hos människor, så framhävs även förståelsen 

om preparatet. Dessutom träder även en annan synvinkel fram på hur preparatet hanteras och 

att rättsliga konsekvenser inte möjligtvis är nödvändiga för den här typen av drog. Detta 

påvisar även varför och hur synen om marijuana är accepterade hos respondenterna. 

  

Terapeuten nämner att hens attityd kring marijuana har förändrats eftersom hen erhållit 

erfarenheter av att både arbeta och bo i Colorado. Socialarbetaren betonar samma aspekt 

genom att skriva att det är med hjälp av observationer samt yrkeserfarenheter på arbetsplatsen 

som givit hen möjligheten av att se hur preparatet påverkar klienterna. Företrädaren jämför 

även marijuana och alkohol i förhållande till olika klienter som hen har stött på inom sin 

yrkesutövning och det handlar främst om gravida kvinnor som konsumerat alkohol. 

Socialarbetaren uttrycker att hen även bevittnat klienter och deras förmågor att under 

ansvarsfull konsumtion av marijuana ta hand om sina barn. Konsumtionen av alkohol har lett 

till värre följder än marijuana, men att alkohol fortfarande är mindre tabubelagt. Vidare 

betonar socialarbetaren även att: 

 

[...] Marijuana can have a debilitating impairment and impact on an individual. For those who cannot 

employ the correct threshold of restraint, they need help and support, not to be persecuted. 

  

Det tydliggörs i citatet att konsumtionen av marijuana enbart blir problematiskt då det inte 

brukas på ett korrekt sätt, och därmed bör fokus ligga på att stödja och hjälpa individer istället 

för att straffa dem. Detta hör ihop med det ovannämnda citatet om resonemanget om att 
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preparatet inte skall ha rättsliga följder. 

 

5.3.2. Legaliseringen av marijuana 

Det var enbart forskaren som var emot legaliseringen av marijuana för det personliga bruket 

eftersom resterande företrädare uttrycker att de innehar en mer positiv syn på legaliseringen. 

Däremot betonar forskaren att hen numera har kommit att acceptera legaliseringen preparatet. 

Även fast professorerna erhåller en positiv inställning till legaliseringen så beskriver de att de 

inte var bosatta i Colorado, då lagförslaget var under pågående förhandlingar. Respondenterna 

kom till staten efter att preparatet blivit lagligt. Majoriteten har alltså en positiv syn på den 

nya lagen och direktören uttrycker vidare att hen både känner samt kände att legaliseringen 

var rätt väg att närma sig själva konsumtionen av marijuana. Respondenten menar även att 

hen var säker på att legaliseringen skulle innebära en reducering i antalet arresteringar av 

invånare i staten med etnisk härkomst. Å andra sidan beskriver professor 1 att lagen 

misslyckades i att adressera den negativa inverkan som marijuana haft på afroamerikaner, 

latinamerikaner samt på de fattiga i Colorado. Det handlar om att individer som blivit fällda 

för narkotikabrott inte erhåller möjligheten av att vara yrkesverksam inom marijuana industrin 

betonar respondenten. Professor 2 summerar däremot synen på legaliseringen enligt följande: 

  

I’m glad it is legalized as we were spending too much time and resources writing tickets, jailing 

people, making police chase after marijuana use when we have much larger problems. As a social 

worker, I never even really addressed marijuana use when I was working with clients unless it truly 

interfered with their ability to work or have relationships (which was quite rare). I find other drugs, 

even alcohol, generally causes more health and wellbeing problems and are more worthy of our 

attention in general. [...] 

  

Jämförelsen med alkohol är alltså återkommande även i synen på legaliseringen hos ett fåtal 

av företrädarna Postdoktoranden betonar även denna aspekt genom att beskriva att tobak och 

alkohol redan är förekommande i samhället och att därmed fängsla en individ på grund av att 

denne konsumerar marijuana är absurt. Fortsättningsvis menar företrädaren att substanserna är 

associerade med betydligt större risker till skillnad från preparatet. Slutligen så betonar 

terapeuten att så länge vuxna individer konsumerar marijuana på ett säkert och ansvarsfullt 

sätt, så råder inga större bekymmer.  
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5.3.3. Ställningstagandet till legaliseringen inom professionen 

Professorerna befann sig som tidigare nämnt inte i Colorado under tiden som lagförslaget 

“Amendment 64” introducerades, vilket innebär att de inte kunde ta ställning i 

legaliseringsdebatten. Både socialarbetaren och postdoktoranden beskriver däremot att de inte 

erhöll rättigheten av att medverka i debatten eller öppet visa sitt stöd eftersom deras 

organisationer inte tillät detta. Postdoktoranden var under den tiden yrkesverksam i en ideell 

organisation, men uttrycker å andra sidan att det förekom olika diskussioner samt seminarier 

om legaliseringen. Det talades en hel del om Colorados narkotikapolitik, framtida trender 

inom forskningen samt om olika kunskapsluckor som måste lyftas fram i förhållande till 

preparatet. Även socialarbetaren betonar att de inom den statliga organisationen diskuterat om 

legaliseringen och beslutat att de inte skall förändra den existerande policyn. 

Behandlingsassistenten skriver att hens profession inte tog ställning i legaliseringsdebatten 

samt att preparatet skulle fortsätta behandlas på samma sätt som annan narkotika. Direktören, 

forskaren samt terapeuten uttrycker att de är osäkra på ifall deras professioner tagit ställning 

när lagförslaget introducerades i Colorado. Direktören beskriver aspekten enligt följande: 

  

I am not sure that any official social work organization took a stand. Certainly the social workers that I 

am engaged with understand the reduction of criminal offenses against people of color and the 

increased jobs for people of color. Every person in my social and professional circle was pro 

marijuana recreation and medical use. 

  

Trots att ingen tog någon riktig ställning i legaliseringsfrågan, fanns vetskapen hos 

socialarbetare kring vilka effekter legaliseringen skulle ha för bland annat minoritetsgrupper. 

Likväl gäller kunskapen om att legaliseringen skulle minska kriminaliteten och inkludera 

minoritetsgrupper mer i samhället. Citatet uppvisar även att bruket av preparatet var 

normaliserat bland företrädarna i Colorado innan legaliseringen trädde i kraft. 

 

5.3.4. Konklusion  

Resultatet uppvisar att det bland företrädarna förekommer skilda uppfattningar och åsikter 

angående marijuana, men att preparatet dock är normaliserat hos majoriteten. Majoriteten av 

respondenterna ställer även marijuana i jämförelse med alkohol, i vilket de uttrycker att 

konsumtionen kan vara problematisk för en del individer men inte för andra. För företrädarna 

är konsumtionen av marijuana ingen kriminell handling och användningen skall därför inte 

leda till rättsliga följder. Olika rådande aspekter har påverkat synen på marijuana över tid och 
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företrädarna betonar både professionella samt personliga erfarenheter i förhållande till detta. 

En del av dessa erfarenheter handlar om hur den nuvarande yrkesutövningen, kunskaper och 

relationer till olika individer, bidragit till den förändrade samt mer acceptabla synen på 

marijuana över tid. Resultatet visar även att majoriteten av företrädarna var positivt inställda 

till legaliseringen av marijuana för det personliga bruket i Colorado. Samtidigt betonas 

däremot att den nya lagstiftningen inte gynnat de marginaliserade etniska grupperna i 

samhället. Som tidigare nämnt har dessa grupper varit i störst risk att drabbas av rättsliga 

följder. Detta innebär att målgrupperna exkluderas från arbetsmarknaden vilket ytterligare blir 

ett socialt problem. Marijuana ställs även här i jämförelse med alkohol samt tobak, där 

preparatet även betonas som mindre skadligt. Resultatet visar att samtliga företrädare av 

diverse skäl inte har tagit ställning då lagförslaget om legaliseringen introducerades i staten. 

Vissa företrädare var bosatta utanför delstaten medan andra inte erhållit denna möjlighet 

eftersom att deras organisationer förbjudit denna typ av delaktighet i legaliseringsdebatten. 

Olika diskussioner och seminarier har däremot ägt rum samt berört huruvida organisationerna 

skall hantera marijuana relaterade problem. Andra företrädare saknar vetskapen om deras 

professioner tagit en ståndpunkt. 

 

5.4. För och nackdelar 

5.4.1. Nackdelar 

I resultatet förevisas olika typer av för och nackdelar gällande legaliseringen och samtliga 

företrädare har synnerligen olika argument, men resultatet uppvisar särskilda mönster och 

gemensamma åsikter. När det handlar om nackdelarna med legaliseringen, så nämner 

majoriteten både barn och ungdomar i samband med konsumtionen. Respondenterna uttrycker 

oro kring användningen bland unga invånare i delstaten, vilket professor 1 menar beror på den 

tillgänglighet av preparatet som legaliseringen gett upphov till. Dessutom poängterar även 

professor 2, socialarbetaren och terepeuten kring hur pass skadlig marijuana är för denna typ 

av målgrupp. Professor 2 poängterar detta genom att säga att det redan är ett faktum att 

marijuana påverkar barnens hälsa och utveckling. Postdoktoranden summerar ovanstående 

nackdelar enligt följande: 

  

The culture around marijuana use is certainly more permissive than it had been previously. As a 

parent, I’m not sure how to feel about that, but I know that I’ll spend more time talking to my son 

about marijuana as he gets older than I would have otherwise. 
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Socialarbetaren och professor 2 berör andra nackdelar i vilket de lyfter upp kvinnor som 

under sin graviditet konsumerar preparatet i tron om att det är säkert för dem. Samtidigt 

uttrycker socialarbetaren att det saknas forskning kring den påverkan som marijuana har på 

barnet då det befinner sig i livmodern, men att detta har resulterat i ökade anmälningar till 

socialtjänsten. Ifall provtagningarna som tas på livmodern visar på positiva resultat av 

marijuana, så räknas det till rubriceringen misshandel och måste därför anmälas till 

socialtjänsten menar respondenten. Ytterligare åsikter som framförs av respondenterna 

behandlar själva konsumtionen av marijuana i trafiken och att köra sitt fordon under influens 

är en nackdel som terapeuten och socialarbetaren betonar. I samma veva påpekar 

respondenterna dilemmat kring den föreliggande gränsen av att vara påverkad av marijuana 

och samtidigt även tillåtas att kunna köra sitt fordon. De skriver att det krävs en lösning i att 

fastställa en laglig gällande gräns där det går att mäta när det blir oacceptabelt att befinna sig i 

trafiken under influens av preparatet. Socialarbetaren betonar därutöver att denna avsaknad av 

en mätbar laglig gräns, även blir till en svårighet i att mäta när en individ inte bör ta hand om 

sitt barn. 

 

Andra argument mot legaliseringen som benämns av terapeuten och professor 2 berör 

användandet av marijuana i det offentliga, i vilket respondenterna menar blivit till ett synligt 

problem i staten. Professor 2 skriver vidare att konsumtionen på allmänna platser sannolikt 

kommer att öka och att detta beror på att individerna inte längre är rädda för de medföljande 

konsekvenserna. Samtidigt skriver terapeuten att det krävs någon typ av lösning på den ökade 

konsumtionen av marijuana i offentliga sammanhang eftersom att detta ändå strider mot 

lagen. Behandlingsassistenten tar upp följande nackdel och menar att det: “[...] Professionally 

it has raised the argument with clients that because it is legal it is ok, which is not the case 

when working in drug and alcohol rehabilitation.” 

 

Legaliseringen har även medfört en nackdel som direktören lyfter fram och som handlar om 

arbetet inom marijuana industrin. Det råder inte någon möjlighet att arbeta inom industrin ifall 

en individ blivit fälld för narkotikabrott. Inte heller kan personen vara verksam inom industrin 

trots att domen är marijuana relaterad och att preparatet numera är lagligt i staten. Vidare 

menar respondenten dock att det är acceptabelt att erhålla ett arbete inom industrin om man är 

fälld för övergrepp på barn. Direktören poängterar att denna aspekt är en löjlig del av lagen. 
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5.4.2. Fördelar 

Resultatet från de medverkande framhäver även vissa åsikter kring fördelar med det 

personliga bruket av marijuana. Postdoktoranden, socialarbetaren, terapeuten och 

behandlingsassistenten betonar samma aspekt och i detta fall gäller det de skatteintäkter som 

försäljningen av marijuana är bidragande till. Postdoktoranden framför hur dessa 

skatteintäkter kan användas för olika hälsofrämjande program samt andra förekommande 

behov inom staten. Detta inkluderar även behandling samt förebyggande program för 

missbruk av olika substanser och preparat. Socialarbetaren tydliggör att dessa skatteintäkter 

redan läggs på bland annat barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd. 

Respondenten beskriver ett lagstadgat program som åsyftar att finansiera lokala 

organisationer i deras arbete med interventioner samt utbildningsprogram för både barn, 

ungdomar och deras familjer i Colorado. Programmen är utformade för att förhindra att 

ungdomar använder marijuana samt ungdomsbrottslighet och våld. Terapeuten och 

behandlingsassistenten ställer sig fundersamma till skatteintäkterna som preparatet bidragit 

till och innehar därmed en undran kring vart dessa summor läggs. Terapeuten summerar upp 

detta dilemma enligt följande: 

  

I also have concerns about where the proceeds of sales go, because I had heard at first they will go to 

education, but then I heard that they can’t go to education because you can’t use sales from this for 

federal things. I need to do more research on this issue. I would like to know where the money that is 

being made from the sale of marijuana at dispensaries is going. 

  

Ytterligare argument som framförs av majoriteten av respondenterna handlar om att färre 

invånare i Colorado arresteras och hamnar i fängelse, i samband med användandet av 

marijuana. Postdoktoranden och en professor 1 uttrycker att legaliseringen medfört en 

reducering i antalet invånare med etnisk härkomst som fängslas i koppling till preparatet. 

Professor 1 menar att vissa etniska minoritetsgrupper i USA blivit särbehandlade i jämförelse 

med resterande befolkning, före legaliseringen trädde i kraft. Konsumtionen av marijuana var 

relativt lika mellan olika grupper av människor i USA, men att det var mer sannolikt att 

etniska grupper åtalades för marijuana-relaterade brott. Företrädaren uttrycker att 

legaliseringen dock inneburit en mer rättvis behandling gentemot dessa grupper i staten. 

Direktören betonar denna fördel enligt följande: 
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The legalization of marijuana reduces the mass incarceration of black and brown bodies. [..] I base my 

opinion on research on the legalization of the marijuana industry and my experiences in Colorado. 

  

Resultaten förevisar att socialarbetaren och professor 2 betonar fördelen med resurser som 

tidigare lagts ned på arresteringar som istället kan riktas på andra saker i Colorado. 

Socialarbetaren uttrycker denna aspekt genom att poängtera att rättsväsendet numera kan 

lägga sina resurser på andra förekommande brott samt på att även stödja brottsoffer. Professor 

2 summerar upp fördelen med resurserna och menar att: “The pros are that we can dedicate 

time, money, and professional resources to more important things rather than treating this as 

criminal behavior.” 

  

5.4.3. Konklusion 

Respondenterna har alltså betonat många olika för och nackdelar gällande legaliseringen. 

Resultatet uppvisar att de främsta nackdelarna som framförs av majoriteten handlar om 

användningen av marijuana bland barn och ungdomar. En annan sårbar grupp som drabbas 

negativt är de invånare som har etnisk härkomst och som dessutom blivit fällda för 

narkotikabrott. Även här tydliggörs det att dessa grupper exkluderas från samhället. Vidare 

förekommer även argumentet som berör nackdelen av att befinna sig ute i trafiken under 

influens av marijuana. Fördelen med legaliseringen som lyfts fram hos majoriteten av 

respondenterna är dem skatteintäkter som försäljningen av preparatet fört med sig. 

Avslutningsvis så påvisar resultatet även att majoriteten benämnt fördelen som handlar om att 

det skett färre arresteringar i delstaten. 

  

6. ANALYS 

I följande avsnitt redogörs analysen utifrån de teoretiska begreppen profession och legitimitet. 

Därmed framgår även de olika grunderna som respondenterna baserat sina argument på, 

gällande legaliseringen av marijuana för det personliga bruket i Colorado. 

  

6.1. Profession och resultat 

Resultatet uppvisar att samtliga företrädare innehar universitetsutbildning på olika nivåer och 

det handlar främst om masterexamen, filosofiedoktor examen inom socialt arbete. 

Utbildningarna på universitetsnivå ger upphov till olika kunskapssystem och kompetenser 

kring olika ämnesområden inom socialt arbete. Precis som Brante (2009:25–26) poängterar är 

högre utbildning ett av de grundläggande kriterier för vad som räknas som en profession. 
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Därmed innebär detta att företrädarnas professioner är i enlighet med begreppets betydelse. 

Eftersom respondenterna har dessa utbildningar inom socialt arbete så klassificeras de inte 

heller som klassiska professioner, utan tillhör gruppen semiprofessioner. Enbart en av åtta 

företrädare har en lärarexamen och hen räknas därför även som en semiprofession enligt 

Christoffersen (2017:31) och Brante (2009:30). Det framkommer även i resultatet att 

socialarbetaren och postdoktoranden inte kunde ta någon ställning då frågan om 

legaliseringen var aktiv i delstaten. Detta för att de organisationer som de var verksamma i 

inte tillät respondenterna att ta någon ställning eller agera. Denna aspekt kan förklaras genom 

att Brante (2009:31) skriver att semiprofessioner i sig är byråkratiskt styrda samt att detta 

medför att de även har en lägre grad av autonomi. Båda respondenternas handlingsutrymme är 

alltså begränsat på grund av att organisationerna har uppställda mål och krav som respektive 

arbetare behöver uppfylla. Brante (2009:28) betonar som tidigare nämnt att olika professioner 

är yrkesverksamma inom olika sektioner i samhället. Dessa både etableras samt organiseras 

utifrån olika initiativ som är tagna av enskilda individer, staten eller kommunen.  

 

De olika professionerna är även organiserade på skilda sätt och detta avgör huruvida 

autonomin samt handlingsutrymmet utformas. Resultatet uppvisar att majoriteten av 

respondenterna är akademiker medan resterande är kliniskt eller byråkratiskt verksamma. I 

samband till legaliseringen så synliggörs det att samtliga respondenter är organiserade på 

olika sätt samt att denna aspekt har en påverkan på den syn som dem kommer att ha på 

preparatet. Detta går att se då både socialarbetaren samt behandlingsassistenten poängterar att 

marijuana rent professionellt kommer att behandlas på samma sätt som det tidigare gjorts. Att 

legaliseringen trädde i kraft har alltså ingen som helst inverkan på deras verksamhetsfält eller 

huruvida de kommer att arbeta. Företrädarna erhåller alltså skilda sociala positioner som 

däremot har en tydlig anknytning till socialt arbete. Det är dessa sociala positioner som 

respondenterna innehar och som har till viss del präglat deras syn på legaliseringen i 

Colorado. De uttalar sig utifrån deras respektive profession och allt eftersom samtliga 

företrädare erhåller olika positioner och roller, så innehöll därmed den insamlade datan många 

olika åsikter och uppfattningar. Detta leder vidare ned mot vad respondenterna grundat sina 

argument i, gällande legaliseringen.  

 

6.2. Legitimitetsgrunder 

För att respondenterna skall uppnå legitimitet måste de enligt Eriksson-Zetterquist (2009:103) 

anpassa sig efter de normer som finns i samhället. Det framkommer i resultatet att majoriteten 



 

39 

 

av företrädarna erhöll en positiv inställning till preparatet innan legaliseringen trädde i kraft. 

Det här går att se när respondenterna beskriver hur deras syn på preparatet har förändrats över 

tid. Behandlingsassistenten, socialarbetaren och professor 2 skriver att de kom i kontakt med 

marijuana när de studerade på universitet där omgivningen konsumerade preparatet. Detta 

medförde att konsumtionen av marijuana normaliserades och att synen över tid förändrades. 

Men eftersom att legaliseringen trädde i kraft i delstaten, så bekräftades även normen om att 

marijuana är någonting som är acceptabelt i samhället. Dessa förklaringar tydliggör varför 

samtliga företrädare även är positivt inställda till den nya lagstiftningen. Som Eriksson-

Zetterquist (2009:103) betonar så förklarar även detta vilken påverkan normer har för 

samhället. Vidare menar författaren att legitimitet är bundet till att organisationer anpassar sig 

efter de sociala och rådande system som dem är verksamma i. Det handlar helt enkelt om att 

organisationernas handlingar skall stämma överens med systemet och dess uppsatta mål. 

Företrädarna innehar alltså olika sociala positioner vilket innebär att de även är 

yrkesverksamma inom olika organisationer. Respondenternas syn- och förhållningssätt förstås 

alltså genom den sociala kontext som de är verksamma i, där deras yrkesutövning även är 

beroende av legitimitet. Begreppet i sig är beroende av normer eftersom organisationer strävar 

efter att skapa kongruens mellan samhället och normerna. Detta är en förklaring till varför 

samtliga företrädare fortsätter att ha ett positivt perspektiv på legaliseringen även efter att den 

nya lagstiftningen kom att bli gällande i delstaten. Förutom att respondenterna baserar sina 

åsikter på samhällets normer och deras sociala positioner, så grundar de även sina argument 

utifrån olika erfarenheter, kunskap och forskning. Dessa tre aspekter går i sin tur in i 

vartannat. 

  

Respondenterna är som sagt verksamma akademiskt, kliniskt och byråkratiskt och deras 

yrkesutövning grundar sin legitimitet i de kontexter de verkar. Det är alltså normerna i 

samhället som påverkar de förväntningar som riktas mot dem i deras yrkesutövning. Det finns 

olika legitimitetsgrunder enligt Svensson (2011:305–306) och respondenterna har baserat sina 

åsikter och argument kring legaliseringen utifrån dessa. En av dessa grunder är professionell 

legitimitet som är grundad i kompetens, kunskap samt erfarenhet och dessa aspekter kan 

erkännas av både staten samt medborgarna (Svensson, 2011:306). Denna form av legitimitet 

fokuserar även på utbildning, vetenskap och etik. Resultatet har uppvisat att respondenterna 

lyfter fram olika nackdelar med legaliseringen och främst betonas problematiken om att barn 

och unga i delstaten konsumerar preparatet. Företrädarna menar att det är problematiskt 

eftersom det är olagligt för de minderåriga samt skadligt eftersom det påverkar deras 



 

40 

 

utveckling och hälsa. Ytterligare nackdelar som respondenterna lyfter upp berör 

konsumtionen av marijuana hos gravida kvinnor. Även här poängteras det faktum att 

preparatet är skadligt och att konsumtionen lett till ökade anmälningar till socialtjänsten. 

Företrädarna grundar dessa argument i både professionella erfarenheter och kunskaper. Detta 

uppvisas genom att respondenterna poängterar att de arbetar inom yrkesområden med dessa 

grupper av människor. Detta innebär att de innehar kunskaper kring ämnet och erfarenheter 

eftersom de ständigt kommer i kontakt med dessa målgrupper i samband med preparatet. 

Vidare framkommer det respondenterna innehar tidigare arbetserfarenheter inom 

ungdomsvården samt skolor med klienter som konsumerat preparatet. Ytterligare handlar det 

även om erfarenheter inom behandlingshem mot droger samt inom individ och 

familjeomsorgen. 

  

En annan nackdel som belyses av företrädarna handlar om dem negativa effekterna som 

legaliseringen fört med sig för de etniska grupperna i Colorado. Det handlar främst om 

latinamerikaner och afroamerikaner som exkluderas från arbetsmarknaden på grund av att de 

tidigare blivit fällda för narkotikabrott. Detta menar respondenterna förhindrar dessa etniska 

grupper från att arbeta inom marijuanaindustrin. Flertalet av företrädarna betonar även att 

användningen av preparatet inte bör ha rättsliga följder. Det krävs likaså en lösning för denna 

negativa exkluderande aspekt som legaliseringen fört med sig. Det tydliggörs att företrädarna 

grundar dessa argument i både erfarenheter, forskning samt kunskaper. Dessa aspekter tillhör 

och ingår enligt Svensson (2011:306) i innebörden för professionell legitimitet. Bland annat 

så baserar postdoktoranden, socialarbetaren samt en av professorerna dessa argument på 

forskning. Detta synliggörs i resultatet som uppvisar att respondenterna forskat om olika 

aspekter inom narkotikapolitiken. Som tidigare sagt så arbetar eller så har en del av 

företrädarna arbetat med klienter som konsumerat preparatet. Detta har lett till bland annat 

olika erfarenheter samt kunskaper och dessa har gett upphov till vad företrädarna grundat sina 

argument i. 

  

Utöver nackdelar så betonar respondenterna dessutom olika fördelar som legaliseringen 

bidragit till. Flertalet av företrädarna menar på att de skatteintäkter som försäljningen av 

marijuana medfört är den främsta fördelen med legaliseringen. De poängterar att dessa 

skatteintäkter läggs interventioner som skall förhindra att bland annat barn och ungdomar i 

delstaten konsumerar marijuana. Detta argument är grundat i att företrädarna har kunskaper 

och erfarenheter om att dessa intäkter läggs på interventioner. Svensson (2011:306) betonar 
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att kunskaper och erfarenheter är tillhörande aspekter av vad som ingår i beteckningen för 

professionell legitimitet. Socialarbetaren betonar denna aspekt genom att beskriva ett 

lagstadgat program som finansierar organisationer i deras arbete med dessa interventioner. En 

annan fördel som lyfts fram av respondenterna handlar om att skett färre arresteringar av 

invånare med etnisk bakgrund i delstaten. Innan legaliseringen så var det mer sannolikt att 

individer med etnisk härkomst arresterades på grund av marijuana-relaterade brott. Samtidigt 

menar ett fåtal av företrädarna att legaliseringen däremot bidragit till en mindre andel av 

människor som fängslas i koppling till användandet av marijuana. Postdoktoranden, 

socialarbetaren samt en av professorerna baserar dessa argument på forskning. Detta 

synliggörs i själva resultatet som uppvisar att företrädarna uttrycker att de forskat om 

ämnesområdet. 

  

Majoriteten av företrädarna hade en positiv inställning till legaliseringen av marijuana, dock 

fanns inte möjligheten för dem att ta en ställning på grund av regler som framgick inom deras 

organisationer. Därmed blev respondenterna i avsaknad av politisk legitimitet, eftersom de 

inte kunde delta i öppna debatter och rösta för legaliseringen av preparatet. Svensson 

(2011:305) betonar också dessa olika aspekter i samband med politisk legitimitet och dess 

innebörd. Däremot har respondenterna varit opartiska men implementerat dem nya rådande 

lagarna på sina arbetsplatser för att uppnå legitimitet. Svensson (2011:305–306) betonar 

denna aspekt som byråkratisk legitimitet. Detta påvisas i resultatet där bland annat 

socialarbetaren och behandlingsassistenten poängterar att synen på marijuana kvarstår 

oförändrad inom deras organisationer. Att klienter konsumerar preparatet förblir alltså 

problematiskt och därmed otillåtet. Likväl tydliggörs detta faktum då socialarbetaren och 

postdoktoranden uttrycker att de inte haft möjligheten av att delta och ta ställning i 

legaliseringsfrågan. Vidare menar de att detta var på grund av att deras organisationer 

förhindrade denna möjlighet. Respondenternas uttalanden, alltså resultatet stämmer väl 

överens med Brantes (2009:28) och Svenssons (2011:305–306) definition av de teoretiska 

begreppen och dess innehåll. Det teoretiska ramverket har varit behjälpligt i att förklara och 

förstå att företrädarna grundar sina argument i forskning, kunskaper samt erfarenheter.  

  

6.3. Slutsats 

Det framkommer tydligt att legaliseringen av marijuana för personligt bruk i Colorado har 

medfört olika konsekvenser för samhället och dess invånare. Det handlar främst om negativa 

effekter för utsatta grupper såsom barn, ungdomar, gravida kvinnor samt individer med etnisk 
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härkomst. Företrädarna lyfter fram olika för och nackdelar med legaliseringen som är 

likartade till det som den tidigare forskningen även presenterar. Den slutsatsen vi kan dra är 

att företrädarna är medvetna om dessa aspekter och att de trots detta inte vidtagit åtgärder. 

Vidare blir det även tydligt att det krävs att en förändring sker i Colorado i förhållande till den 

nya lagstiftningen om marijuana. Lagen är exkluderande för vissa grupper i samhället och 

därmed anser vi att den bör regleras så att den inte bidrar till alltfler sociala orättvisor. För att 

förebygga dessa problematiska aspekter blir det även av vikt att samverkan och samarbete 

mellan olika myndigheter och organisationer i delstaten förstärks. Detta eftersom att arbetet 

blir mer effektivt och det underlättar även processen till att uppnå den gemensamma 

målsättningen om att främja välbefinnandet hos samtliga invånarna. Avslutningsvis drar vi 

även konklusionen om att det krävs mycket mer forskning och kunskap om ämnesområdet. 

 

7. DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras studiens samtliga beståndsdelar och inledningsvis tar vi upp syftet 

och de befintliga frågeställningarna. Därefter diskuteras och presenteras det resultat vi har 

kommit fram till utifrån den insamlade datan. Detta följs av en diskussion om det teoretiska 

ramverket samt metoden och dess betydelse för själva studien. Avslutningsvis tillkommer 

även några avslutande reflektioner om ämnesområdet. 

 

 7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur företrädare för socialt arbete utifrån sina 

professionella roller, ser på det personliga bruket av marijuana efter att legaliseringen 

trädde i kraft i Colorado.  Därmed blev det väsentligt att titta närmare på de åsikter och 

uppfattningar som respektive företrädare innehar. Likväl gäller de olika för och nackdelar om 

legaliseringen. Tidigare forskning påvisar att det inte finns studier kring ramverk och policyer 

vad gäller det personliga bruket av marijuana, inom det sociala arbetet. Däremot visar 

forskningen att det förekommer olika strategier för hur narkotika problematiken kan 

förebyggas i landet (Social Justice Brief, 2013). Ytterligare går det även att finna ramverk och 

åtgärder i Colorado som är framställda av delstatens folkhälso- och miljödepartement (Ghosh 

m.fl. 2016). 

 

Utifrån resultat synliggörs det att företrädarna har en positiv inställning till legaliseringen. De 

främsta argumenten för det personliga bruket handlar om de skatteintäkter som försäljningen 



 

43 

 

av marijuana bidrar till. Dessa intäkter läggs på olika åtgärdsprogram vars insatser riktas mot 

barn och ungdomar för att minska bland annat ungdomsbrottslighet och konsumtionen av 

marijuana. Andra fördelar berör de färre arresteringar som sker i delstaten vad gäller invånare 

med etnisk härkomst. Innan legaliseringen trädde i kraft var det mer sannolikt att dessa 

individer fängslades på grund av att de begick marijuanarelaterade brott. De etniska grupperna 

blev alltså särbehandlade till skillnad från resterande invånare. Företrädarna framför även 

olika motargument till legaliseringen och majoriteten betonar bland annat konsumtionen 

bland barn och unga. Preparatet är både olagligt och skadligt för de minderåriga invånarna 

poängterar respondenterna. Likväl handlar det om gravida kvinnor som använder preparatet 

även fast det är skadligt för dem. Vidare lyfter företrädarna fram nackdelen om dem negativa 

effekterna som legaliseringen bidragit till för de etniska grupperna i Colorado. Det handlar 

främst om de fattiga, latinamerikaner samt afroamerikaner. Dessa grupper har kommit att 

exkluderas från arbetsmarknaden på grund av deras kriminella bakgrund där marijuana varit 

inblandat. Det är alltså inte möjligt att arbeta inom marijuanaindustrin ifall arbetstagarna har 

blivit fälld för narkotikabrott. 

 

I och med att legaliseringen medfört effekter som drabbat barn och ungdomar samt att 

företrädarna är medvetna om denna problematik, anser vi att det är absurt att de inte vidtagit 

åtgärder. Det är uppenbart att det nuvarande systemet inte är tillräckligt och att det krävs 

förändringar. Vi finner det även märkligt att skatteintäkter från försäljningar av preparatet 

läggs på interventioner som skall förhindra och förebygga bruket av marijuana hos barn och 

ungdomar. Denna aspekt får problematiken att framstå som en ond cirkel som kommer att 

pågå i en oändlighet om inga åtgärder tas.  Användningen av preparatet blir mer och mer 

normaliserat i samhället, vilket även är någonting som synliggörs i resultatet. Detta kan även 

ge upphov till en fortsatt konsumtion av marijuana hos barn och ungdomar även fast de 

räknas som minderåriga och inte har denna rättighet. Utifrån resultatet blir det även tydligt att 

det krävs mycket mer forskning om marijuana och dess effekter på människor. Detta gäller 

framförallt den påverkan som preparatet har på de riskgrupper som respondenterna pekat ut, 

alltså barn och ungdomar. 

  

En annan social problematik som framhävs i resultatet berör den negativa inverkan som 

legaliseringen haft på etniska grupper i delstaten. Det handlar om de båda grupperna som är 

bestående av latinamerikaner och afroamerikaner. Dessa etniska grupper fortsätter att vara 

måltavlor och stigmatiseras av samhället även efter det faktum att legaliseringen trädde i 
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kraft. En av respondenterna lyfter fram att om en individ tidigare blivit fälld för övergrepp på 

barn, så erhåller de möjligheten av att arbeta inom marijuanaindustrin. Detta gäller dock inte 

om du blivit fälld för marijuanarelaterade brott även fast preparatet i dagsläget är lagligt. Trots 

att den nya lagstiftningen är liberal, är den dock inte rättvis för alla invånare i delstaten. Det är 

oförståeligt för oss att en ny lagstiftning är uppbyggd på det sättet att det exkluderar redan 

sårbara grupper i samhället. Även här blir det tydligt att lagen bör regleras. Med denna 

diskussion vill vi påpeka att trots att företrädarna av olika skäl inte kunde ta någon ställning i 

legaliseringsfrågan, anser vi att de nu bör agera. Utifrån effekterna som legaliseringen fört 

med sig innehar de möjligheten av att använda sig utav sitt handlingsutrymme och sin makt 

för att förbättra välfärdssystemet. Detta genom att implementera nya åtgärder och policyer för 

att förebygga de negativa effekterna som legaliseringen fört med sig. Därmed är socialpolitik 

ett väsentligt medel som kan främja denna aspekt. Det är trots allt professioner inom socialt 

arbete som erhåller dessa kunskaper och erfarenheter, då de dagligen är i kontakt med denna 

problematik. 

  

7.2. Teoretisk diskussion 

De teoretiska begreppen profession och legitimitet har främjat utförandet av analysen. Det 

förstnämnda begreppet har tydliggjort att det finns en stark koppling mellan utbildning och 

profession. Samtliga respondenter innehar högre utbildningar och ingår därför i yrken som 

klassificeras som professioner i enlighet med Brantes (2009:28) och Christoffersens (2017:30) 

definition av begreppet. Universitetsutbildningarna ger upphov till att respektive företrädare 

innehar olika kompetenser och kunskaper och att de dessutom intar diverse sociala positioner. 

Dessa aspekter poängterar även Brante (2009:25–28) i sin beskrivning av begreppet 

profession. Begreppet profession har dessutom förklarat att professioner är styrda och 

organiserade på olika sätt och det framgår att samtliga respondenter är styrda på olika nivåer. 

Detta är avgörande för hur handlingsutrymmet utformas och ser ut i praktiken (Brante, 

2009:27–28). Handlingsutrymmet är i sig betydelsefullt för hur respondenterna både 

engagerar sig och påverkar i frågor som berör deras yrkesfält. Det andra begreppet har 

förklarat att respondenternas yrkesutövning grundar sin legitimitet i de sammanhang som de 

är verksamma i. En väsentlig del i detta är även de rådande normer som finns i samhället. 

Legitimitet skapas alltså när organisationer strävar efter att uppnå kongruens mellan samhället 

och dess normer. Eriksson-Zetterquist (2009:103) tar även upp detta faktum då författaren 

skriver om legitimitet och dess förhållande till de rådande sociala systemen samt normerna 

som finns i samhället. Det finns olika sätt att uppnå legitimitet och detta är genom de fyra 
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legitimitetsformerna, alltså politisk, byråkratisk, professionell och marknadslegitimitet 

(Svensson, 2011:305–306). I analysen framgår det att respondenterna grundar sina argument 

kring legaliseringen på samhällets normer, egna erfarenheter, kunskaper och forskning. Denna 

teoretiska ram ger en bredare bild och förståelse kring de argument som företrädarna har 

angående legaliseringen av marijuana. Andra teorier eller begrepp hade säkerligen gett andra 

analytiska förklaringar. Detta innebär att de argument som framkommit i resultatet inte 

kunnat förstås på samma sätt som de gör med Brantes (2009:28) och Svenssons (2011:305–

306) teoretiska begrepp.  

 

Professioner inom socialt arbete uppmanas att påverka, förändra och förbättra villkoren för 

individer. Trots detta anser vi att företrädarna i Colorado inte riktigt lever upp till dessa krav. 

Detta eftersom att de inte vidtagit några åtgärder för att förebygga de sociala konsekvenserna 

som legaliseringen medfört. Dessutom nämner företrädarna fördelen med skatteintäkterna och 

att dessa går till förebyggande program mot droger. Samtidigt är dessa program riktade mot 

barn och ungdomar, men trots denna aspekt betonas fortfarande problematiken av att 

ungdomar som konsumerar preparatet. Det blir uppenbart att programmen inte fungerar. De är 

alltså medvetna om för och nackdelar som legaliseringen bidragit till, särskilt för barn och 

ungdomar. Trots vetskapen har företrädarna inte vidtagit några åtgärder. Professioner är som 

sagt beroende av legitimitet för att existera som professioner i samhället. Legitimitet avgörs 

av samhället och dess normer Eriksson-Zetterquist (2009:103). Analysen uppvisar att 

företrädarnas syn på marijuana är positiv samtidigt som de lyfter upp negativa konsekvenser 

med legaliseringen. Detta beror dels på tidigare åsikter samt på att lagstiftningen kom att bli 

den nya rådande normen i delstaten. Problematiken i detta sammanhang blir att normen får 

företräde och erhåller mer makt än vad kunskap gör. I beslut som kan påverka och förändra 

samhällen anser vi alltså att det också bör läggas mer fokus på kunskap och forskning. Detta 

är för att identifiera och utveckla bristande kunskapsområden vilket är något som normer inte 

kan göra. När det blir synligt i samhället att “normen” alltså marijuana i detta sammanhang 

skapar problematik, återstår frågan om professioner verkligen bör fortsätta sträva efter 

legitimitet. Individernas behov och välbefinnande bör främst prioriteras samtidigt som vi har 

vetskapen om att professioner måste erkännas av samhället. Därmed blir det viktigt att hitta 

balansen mellan strävan efter legitimitet samt strävan efter att förbättra levnadsstandarden för 

individer. 
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7.3. Metoddiskussion 

För vår studie har kvalitativa mejlintervjuer varit passande för att förstå och undersöka 

företrädarnas syn på legaliseringen för det personliga bruket av marijuana. Detta för att 

kvalitativa intervjuer ger upphov till respondenternas uppfattningar om den sociala 

verkligheten (James och Busher, 2016:248). Med tanke på att vi geografiskt inte befinner oss i 

Colorado blev valet av denna metod ytterst relevant.  Detta är någonting som denna 

intervjuform möjliggör enligt James och Busher (2016:246). Eftersom att 

datainsamlingsmetoden bestod av mejlintervjuer blev det även självklart att intervjuerna blev 

strukturerade. Detta fungerade bra eftersom det gav upphov till att respondenterna fick 

likartade intervjuer och att svaren på så sätt blev jämförbara. Dessa möjligheter och aspekter 

om mejlintervjuer betonas av Bryman (2011:203). Dessutom erhöll deltagarna mer betänketid 

i och med att mejlintervjuerna pågick i flera veckor, vilket möjliggjorde att svaren blev mer 

utförliga. Datainsamlingsmetoden förekom i skriftlig form och detta medförde även att vi inte 

behövde transkribera den insamlade datan. James och Busher (2016:248) poängterar även 

detta som en fördel i och med användningen av mejlintervjuer som datainsamlingsmetod. 

Detta innebar att vi erhöll mer tid att lägga fokus på resterande delar i uppsatsen. De 

strukturerade mejlintervjuerna har därutöver även varit mycket behjälpliga i att uppfylla syftet 

med studien. Det blev ytterst väsentligt att se till att vi uppfattade det insamlade materialet 

korrekt eftersom att mejlintervjuerna utfördes på engelska. Detta för att information inte skall 

gå förlorad eller leda till felaktiga tolkningar på grund av att det är ett annat språk. Därmed 

blev det även väsentligt att se till att studien innehåller en nivå av både tillförlitlighet och 

trovärdighet och därför togs alltså hänsyn till vissa aspekter under genomförandet av studien. 

Det handlar bland annat om att en återkoppling om den insamlade datan gjordes till 

respondenterna, i vilket de även fastställde att vår förståelse av materialet var korrekt. Detta 

beskriver Denscombe (2016:411) som en respondentvalidering och är en viktig del i att 

uppvisa att en studie är trovärdig. På så sätt bidrog detta till att vi erhöll företrädarnas 

verklighetsbild på ämnesområdet vilket medförde en ökning av trovärdigheten. Utöver detta 

handlade det alltså även om att uppnå tillförlitlighet, där Denscombe (2016:411) menar att 

detta är möjligt då studien genomförs åter igen samt innehåller samma typ av resultat. Detta 

har vi åstadkommit genom att tydliggöra för metodval, genomförande och analys, vilket är 

aspekter som även Denscombe (2016:411) poängterar behövs för att uppnå tillförlitlighet. 

Även om studien utförs på exakt samma sätt så föreligger det svårigheter med att erhålla 

identiska resultat. Detta då varje enskild forskare kan identifiera och uppmärksamma andra 

aspekter eftersom att respektive individ innehar olika erfarenheter och kunskaper. 
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7.4. Avslutande reflektioner 

Runt om i världen legaliserar allt fler länder marijuana vilket starkt beror på att preparatet 

börjar bli normaliserat av samhällen. Detta har tydliggjorts när företrädarna för socialt arbete i 

Colorado framfört sina argument om deras positiva inställning till legaliseringen. Deras 

åsikter och argument har grundats sig i kunskaper, erfarenheter och forskning. Det som dock 

framkommer är att deras professioner är beroende och påverkas av normer, som i slutändan 

även är avgörande för vad som blir acceptabelt i ett samhälle. För socialt arbete i Sverige 

innebär detta att kunskap kring legaliseringen och dess effekter kan hämtas från det som skett 

i Colorado. Resultatet har även betydelse för det sociala arbetet i Sverige eftersom 

legaliseringen av preparatet har kommit att bli aktuellt i andra delar av världen. Eftersom att 

detta främst sker på grund av normerna så kan marijuana även komma att bli normaliserat i 

Sverige, vilket eventuellt innebär att en legalisering kan träda i kraft. Dessutom är medicinskt 

marijuana i växtform tillåtet nu i Sverige, vilket har medfört att det blivit betydligt enklare att 

erhålla detta medicinska tillstånd. Detta gör att ämnesområdet blir ännu mer aktuellt även för 

Sverige. Därmed blir det ytterst viktigt att inom socialt arbete öka vetskapen och införa 

diskussioner kring preparatet. Detta eftersom att det är dessa professioner som arbetar med 

klienter som befinner sig i situationer där marijuana är inblandat. Socionomer har 

handlingsutrymme och kan även påverka välfärdssystemet via socialpolitik och de bör 

använda denna makt för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta grupper. 
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9. BILAGOR 

 

Bilaga A Informationsbrev 

Hi (Individens namn)! 

Our names are Rina Bacaj and Nina Buquku and we are currently on our sixth semester in the 

Social Work Programme at the Linneaus University in Sweden. As said before, we are doing 

our Master Thesis at the moment and we were hoping that you would like to be a part of this 

study. 

  

The purpose of our study is to analyze how representatives of Social Work view the 

recreational (personal) use of marijuana, after the legalization took effect in the State of 

Colorado, USA. 

http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Drug%20Policy%20Reform%20Brief%20Social%20Justice%20Dept.pdf
http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Drug%20Policy%20Reform%20Brief%20Social%20Justice%20Dept.pdf
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0955395915003540/1-s2.0-S0955395915003540-main.pdf?_tid=3383c6c8-0030-11e7-ac9e-00000aab0f6b&acdnat=1488559448_f0a56796150638e6e91b074ae9e42e1e
http://www.dn.se/nyheter/sverige/medicinsk-cannabis-blir-godkant-i-sverige/
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We are therefore interested in opinions about the legalization of marijuana, by different kinds 

of representatives of Social Work from the state of Colorado. What are these different 

arguments and why are they there? What were the main advantages and disadvantages of 

introducing marijuana in the state of Colorado from a professional perspective? When 

Amendment 64 was introduced, did your profession take a stand or did they choose to do 

nothing? etc... 

  

This is of big interest to us as social workers to be, since more and more countries are 

legalizing the drug and this makes it an important matter. It´s illegal in Sweden to consume 

and possess marijuana for recreational use and our country is also lacking a discussion about 

this topic. By gathering information from Colorado we will be able to provide valuable 

knowledge for our profession. Since you are involved and represent social work in your own 

way, we would love to interview you via email. 

  

Information 

Before you can participate in our study we need to have your consent of wanting to be a part 

of our study. We also have to give you some valuable information, regarding the research 

ethics that we will be considering and what your involvement as a participant actually means. 

There is no constraint on participation in the study which means that you can choose to stop 

at any time. You are by no circumstances obliged to complete the study. 

  

The information that we will gather from you is only going to be used to achieve the purpose 

of the study. The collected data may contain different and private information and will 

therefore not be used in other contexts nor shared with unauthorized individuals. We would 

also like to inform you that we are writing our thesis in Swedish which means that we are 

going to translate the collected data into our language. Since the study is going to be written 

in Swedish it is a possibility that we might experience difficulty with the translation of the 

collected data. In order for the translation to be as rightful and correct as possible, we are 

going to make sure that we have understood the answers that you give us, by asking further 

questions. If needed we will also ask follow-up questions. 

  

Data from the study that can identify or in any way be linked to the participant is considered 

ethically sensitive and will be anonymized. We will also take under the consideration that the 
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United States of America might have other research ethics than Sweden. 

  

 After receiving your consent about being a participant in our study, we will submit our 

questions to you via email as soon as possible. 

  

If you have any questions or if anything is unclear, feel free to contact us on our student 

emails at any time and we will explain further. 

  

Emails: 

Rina Bacaj: rb222gx@student.lnu.se  

Nina Buquku: nb222fn@student.lnu.se  

  

 Thanks in advance, 

                                                                  

                                                                    //Rina Bacaj & Nina Buquku. 

  

 

 

Bilaga B Intervjumanual 

Hello again! 

We are very delighted and thankful that you want to participate in our study. As said before, 

the purpose with our study is to get a wide perspective of how representatives of social work 

stand in the question of the legalization of recreational use of marijuana in Colorado. It is 

therefore very important to us that you try to answer our questions as detailed as possible. 

  

Sweden has a very strict drug policy even though marijuana is legal for medical purposes. The 

issue of the legalization of marijuana are in it's early stages, but in lights of what happened in 

Colorado the question has also become of relevance in Sweden. By gathering information 

from representatives of social work in Colorado, we will be able to provide not only valuable 

knowledge, but also useful information that might come in handy regarding our profession. 

We are really looking forward to see what you have to say about the subject. 

  

mailto:rb222gx@student.lnu.se
mailto:nb222fn@student.lnu.se
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If you have anything else to say on this topic or if you feel that we have forgotten or missed to 

ask you anything that might be of relevance to this subject, feel free to add it below. Lastly, if 

you have any questions or if anything is unclear, contact us anytime on our student emails and 

we will explain further. 

  

Our Emails: 

  

Rina Bacaj: rb222gx@student.lnu.se  

Nina Buquku: nb222fn@student.lnu.se  

  

We would appreciate it if you have the opportunity to answer back within three weeks. 

  

 

THE QUESTIONS 

Background questions: 

❏  How old are you? 

❏  What type of education and experiences do you have? (degree, further education and 

work experiences?) 

❏  What is your current job and how long have you been working there? (a short 

description of your profession) 

❏  What are your interests regarding social work and what made you want to be involved 

in social work in the first place? 

❏  What is your conception about social work as a profession? 

  

Marijuana related questions 

❏      When you hear the word marijuana, what are the different thoughts and feelings that come 

to mind? 

❏      Has your attitude towards marijuana changed over time, and if so, what do you think it 

depends on? If it hasn't why is that? 

❏      What are your opinions and views on the legalization of marijuana for recreational 

(personal) use, that took effect in 2012 in the state of Colorado? 

mailto:rb222gx@student.lnu.se
mailto:nb222fn@student.lnu.se
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❏ According to your perspective, are there any pros and cons to the legalization of 

recreational use of marijuana? If so, what are they? 

❏  What are your primary arguments regarding the pros and cons to the legalization of 

marijuana? What do you base these arguments on? 

  

Professional aspects 

❏  What professional tasks and experiences do you have of marijuana in your profession? 

❏  How did the legalization of marijuana for recreational use affect your profession? 

❏  In your profession, are there any specific rules and directives concerning clients that 

use marijuana?(If you have any documents about policies please let us know) 

❏  Did your profession take a stand when “Amendment 64” was introduced? Have you 

been a part of the debate before the law was introduced, and if so in what way? If you haven't, 

why? 

❏  Did your profession or working place have any general or common discussion about 

the legalization for recreational (personal) use or something else? for example a conference 

etc. 

❏  Do your personal and professional opinions and thoughts differ regarding the 

recreational (personal) use of marijuana? In what ways and why? 

  

  

  

Thanks you again for participating and we wish you all the best! 

  

                                                                           // Rina and Nina. 

 

 

 

 

    


