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Sammanfattning 

 

Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som 

skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras 

till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att underkasta 

sig vård och behandling enligt en särskild plan. Ånäsets behandlingshem 

bedriver behandling av de som är dömda till kontraktsvård, de har utformat 

sina program med hjälp av CRA och 12-stegsmodellen. 

Målet för deras behandling är total drogfrihet 

Syftet med denna studie har varit att få en fördjupad kunskap i hur sådan 

kontraktsvård fungerar och vad som eventuellt väntar en misstänkt 

gärningsman som grips av polis. Samt att försöka få en bild över hur effektiv 

kontraktsvården är jämfört med kriminalvården i ett fängelse. 

De två behandlingsmodeller jag har valt att översiktligt beskriva är 

Tolvstegsmodellen som är kanske den mest kända och som används inom 

många behandlingsområden. Den bygger på att man arbetar genom tolv steg 

för att bli drogfri och sedan hjälper andra för att själv hålla sig drogfri. Den 

andra är CRA som bygger på att man ändrar sin livsstil när det gäller droger 

och att man försöker skapa en meningsfull fritid. 

Dessa två modeller är de som används idag på Ånäsets behandlingshem. 

Det material jag använt mig mest av är litteratur men jag har även hämtat 

information från Internet samt några kortare intervjuer och samtal med 

personal på Ånäsets behandlingshem. 

Med i min resultatdel finns en kort fingerad fallbeskrivning där en 

handlingsplan är upprättad, men också de faktorer som spelar in på hur 

domstolen beslutar om kontraktsvård. 

De slutsatser jag dragit grundar sig på kriminalvårdens statistik, enligt den så 

är kontraktsvård effektivare än ett fängelsestraff gällande återfallen till ett 

kriminellt leverne. Kostnaden för kontraktsvård är också lägre än 

fängelsestraff. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som 

skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras 

till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att underkasta 

sig vård och behandling enligt en särskild plan. Även andra omständigheter 

som påkallar vård och behandling kan utgöra grund för kontraktsvård. Ånäsets 

behandlingshem bedriver institutionsvård dvs. sluten vård  

De har utformat sina program med hjälp av CRA och 12-stegsmodellen. 

Målet för deras behandling är total drogfrihet 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur kontraktsvården ser ut på ett 

behandlingshem och vilka regler som gäller. Detta för att veta vad som händer 

i nästa led efter att vi som poliser gripit en missbrukare och denne blivit 

lagförd. Mitt syfte är också att undersöka hur väl behandlingen fungerar på 

missbrukare dömda till vård. 

 

1.3  Frågeställningar 

Hur ser en behandlingsplan ut för en missbrukare som väljer kontraktsvård 

istället för fängelse? 

Vad händer om den som genomgår behandlingen bryter mot förskrivna regler? 

Kan alla missbrukare som blir dömda för brott välja kontraktsvård istället för 
fängelse? 

 

1.4  Avgränsningar 

Jag valde att begränsa mig till ett behandlingshem och endast dem som valt 

kontraktsvård istället för fängelse, detta för att arbetet inte skulle bli alltför 

omfattande.  
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2  Teoretisk bakgrund 

När det gäller teorier angående behandling av missbruk finns det oändligt 

många, men jag har valt att översiktligt beskriva de två teorier som Ånäsets 

behandlingsprogram bygger på.   

Den första är nog den mest kända av alla teorier i denna kategori och det är 

AA:s (Anonyma Alkoholister) 12-stegsmodell. Den var från början utformad 

för att hjälpa alkoholister till ett nyktert leverne. Men man har efter hand 

upptäckt att metoden går att applicera på många fler missbruk och det finns 

många olika grupper som använder sig av tolvstegsmodellen. Några av dessa är 

Anonyma Narkomaner, Cocaine Anonymous, och Overeaters Anonymous.   

 

Tolvstegsmodellen 

När jag nedan förklarar hur tolvstegsmodellen är uppbyggd utgår jag från boken 

Att förstå de tolv stegen av Terence T. Gorski. Det finns givetvis väldigt många 

olika sätt att tolka stegen men jag valde denna då jag har blivit rekommenderad 

att läsa den. 

Tolvstegsmodellen bygger på att man följer de tolv stegen som utgavs i texten 

Alcoholics Anonymous som skrevs av Bill W 1939, där man beskriver de tolv 

stegen för personligt tillfrisknande.  

Denna teori bygger på att man på sex olika nivåer deltar i 

tolvstegsbehandlingen. Den första nivån som gör att man kommer igång med 

behandlingen är att regelbundet gå på möten och att aktivt delta i dessa. Det 

enklaste sättet att delta i ett möte är att säga ”jag föredrar att lyssna idag”, ingen 

som deltar är förpliktigad att säga mer än så, men de flesta vill berätta mer än så 

eftersom det visat sig att det ger tillfredsställelse och sägs främja tillfrisknandet. 

Man vill betona vikten av att gå på många möten i början, en tumregel som 

finns är att man bör delta vid 90 möten de första 90 dagarna. Detta för att få en 

stark exponering av tolvstegsprogrammet, av alla de som försöker leva i enighet 

med det och för att få hjälp och stöd att leva utan drogen. AA-medlemmarna 

själva beskriver mötena som en nödvändig time-out från alkohol- och 

droginriktad värld och de ser mötena som en livlina till nykterheten. 
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Den andra nivån av deltagande är att man läser tolvstegslitteraturen och 

diskuterar sina reaktioner, både positiva och negativa, med övriga medlemmar. 

 

Den tredje nivån är att man inom gruppen skall hitta och skaffa sig en sponsor, i 

dagligt tal en mentor. En sponsor är en annan medlem av tolvstegsprogrammet 

som har längre erfarenhet av tillfrisknandet än en själv. Man skall försöka hitta 

en sponsor som har den slags nykterhet som man själv är ute efter. För att när 

man lärt känna och byggt upp ett förtroende för sin blivande sponsor, fråga om 

denne är villig att ägna tid och vägleda en genom det stundande 

tolvstegsarbetet. 

 

När man funnit en sponsor som man känner sig trygg med så är det dags för den 

fjärde nivån, att börja arbeta med de tolv stegen med hjälp av sin sponsor. Det 

är först när man kommer till denna nivå som det verkliga tolvstegsarbetet börjar 

och det är denna nivå som sägs vara stommen i de flesta tolvstegsprogram.  

 

När man kommit igång ordentligt och kommit en bit i sitt tolvstegsarbete och 

börjar känna sig lite mer erfaren börjar det bli dags för nästa nivå och själv 

börja bjuda på sina erfarenheter för att till sist själv bli en sponsor och hjälpa 

andra nya medlemmar i programmet. Sponsorskapet har två syften dels att 

hjälpa den man sponsrar men även att hjälpa en själv, tillfrisknande människor 

hjälper andra i syfte att hjälpa sig själva. 

 

Den sjätte och sista nivån består i att bli en del i organisationen och jobba för att 

den får finnas kvar, detta enligt de tolv traditionerna. Men de tänker jag inte gå 

in närmare på eftersom de är specifika för AA. 
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Som jag tidigare nämnt skrevs de tolv stegen från början av Bill Wilson som 

förslag till program för tillfrisknande men Fader Martin har en gång utvecklat 

följande tanke: ”Jag tror att AA:s grundare föreslog att vi skulle använda de 

tolv stegen på samma sätt som en fallskärmsinstruktör föreslår att vi skall 

använda en fallskärm då vi hoppar från ett flygplan. Vi behöver inte följa 

förslaget, men att inte göra det får utan tvekan konsekvenser.” Det är också 

viktigt att arbeta ordentligt med vart och ett av stegen innan man går vidare 

eftersom det annars är lätt att missa viktiga bitar. De flesta brukar börja om på 

steg ett igen efter att man arbetat sig genom alla tolv, för att deras perspektiv på 

livet förmodligen ändras i takt med tillfrisknandet och man lär sig något nytt för 

varje gång man arbetar med stegen. 

 

Nedan kommer jag att räkna upp stegen och ge en kortfattad beskrivning av 

varje steg: 

AA:s Tolv Steg 

 

Första steget: 

Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen 

- att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

I första steget erkänner man att man inte kan kontrollera sitt intag av alkohol 

eller droger och därför är maktlös. Första steget är utformat för att alkoholister 

och drogmissbrukare skall inse ett faktum, när man använder droger/alkohol 

kan man aldrig vara säker på hur det kommer att sluta. Anonyma Narkomaner 

har omformulerat första steget till: Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt 

beroende och att vi förlorat kontrollen över våra liv. 
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Andra steget: 

Vi kom till tro att en kraft starkare än vår egen, kunde hjälp oss att återfå vårt 

förstånd. 

I andra steget uppmanas man att låta någon eller något utanför en själv att 

hjälpa till med att lösa problemen. Det viktiga är inte att veta vad denna högre 

makt är, utan det viktiga är att man tror på att den finns och att man vill söka 

den. 

 

Tredje steget: 

Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, 

sådan vi själva uppfattade honom 

Tredje steget uppmanar tillfrisknande människor att sätta sin tillit till en högre 

makt. AA slår klart och tydligt fast att det är upp till var och en att finna sin 

egen högre makt och förespråkar inte någon speciell uppfattning om Gud. De 

säger att man kan välja Gud som högre makt men många medlemmar gör det 

inte utan de använder sin Tolvstegsgrupp som högre makt. 

 

Fjärde steget: 

Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan 

När man jobbat igenom de första tre stegen börjar man vara villig att ta emot 

råd och förslag och följa dessa, därför kommer det första riktiga rådet i fjärde 

steget. Vilket uppmanar en att kritiskt granska sig själv för att kunna finna ens 

svaga men även starka sidor och övervinna de svaga och bygga vidare på de 

starka. 
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Femte steget: 

Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och 

brister och innebörden av dem.  

I femte steget så erkänner man de brister man fann i fjärde för, sin högre makt, 

sig själv och för en annan människa.  

 

Sjätte steget: 

Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

Genom att arbeta med sjätte steget blir man medvetet uppmärksam på de 

karaktärsfel som man upptäckt i fjärde och femte steget och vilken smärta dessa 

orsakar hos en själv och hos dem man älskar, och är villig att arbeta bort dessa. 

 

Sjunde steget: 

Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister 

I sjunde steget ber man sin högre makt att befria sig från ens brister.  

Man ber om styrkan att göra vad som krävs för att förändras. Men man får 

givetvis stå för allt arbete själv. Man brukar inom AA säga ”be om potatis, 

men var beredd att ta en hacka och börja sätta den”.  

 

Åttonde steget: 

Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var 

beredda att gottgöra dem alla. 

I det åttonde steget kommer man till insikt om att sitt beteende i det förflutna 

har skadat andra människor. Man gör upp en lista över alla dessa människor 

och erkänner att man måste göra ett ärligt försök att reparera den skada som 

har åsamkats. I detta steg berörs till stora delar ens familj eftersom de ofta tar 

stor skada.   
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Nionde steget: 

Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att 

skada dem eller andra. 

Här gottgör man dem man har skadat. Man reparerar verkligen varje skada man 

förorsakat, närhelst och varhelst, det står i ens makt att göra det. Detta ger 

utrymme för andlig tillväxt.  

 

Tionde steget: 

Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel 

I det tionde steget gör man en daglig inventering då man granskar sina tankar, 

känslor och beteende. När man misslyckas eller orsakar problem, visar man att 

man är en mänsklig individ med fel och brister genom att försöka rätta till dessa 

problem så fort man bara kan och efter bästa förmåga.  

 

Elfte steget: 

Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med 

Gud- sådan vi uppfattade Honom -  varvid vi endast bad om insikt om Hans 

vilja att med oss och styrka att utföra den.  

Under tiden när man missbrukade förvrängde drogerna och alkoholen ens 

andliga värderingar. Med andliga avses de icke- fysiska aspekterna av ens liv – 

ens tankar, känslor, attityder och värderingar. När man sedan rensar upp 

spillrorna efter ens gamla liv kommer en ny känsla av andlig frihet.  Man lär sig 

att komma till ro och lyssna på den röst inom sig  som leder en till de sanna 

värdena i ens liv. I AA talar man om att uppnå en medveten kontakt med Gud 

sådan som man uppfattar honom - ens högre makt.  
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Tolfte steget: 

När vi som en följd av dessa steg själva hade haft ett inre uppvaknade 

försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa 

principer i alla våra angelägenheter. 

Det man inom AA kallar ”andligt uppvaknande” innebär en radikal omvandling 

eller förändring i synsätt, attityder och personlighet. Man börjar känna sig 

förändrad därför att man tänker annorlunda, hanterar ens känslor annorlunda 

och beter sig annorlunda. Tack vare dessa förändringar är man redo att gå ut 

och föra budskapet vidare om vad man lärt sig. Det är viktigt att komma ihåg att 

tolfte steget också talar om för en att använda tolvstegsprinciperna i alla ens 

angelägenheter. På så sätt kommer arbetet med de tolvstegen aldrig att upphöra.  
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CRA 

Den andra modellen som Ånäsets behandlingshem använder för att utveckla 

sina program är CRA (Community Reinforcement Approach) som är 

framförallt ett beteendeterapeutiskt inriktat flermetodsprogram för att behandla 

ett missbruk. CRA: s idé bygger på att betona motiverande tekniker och 

undvika konfrontativa inslag. Programmets tonvikt ligger vid kartläggning av 

typiska konsumtions-, drogfrihets- och återfallsmönster. Klienten tränar in nya 

beteenden när det gäller droger och alkohol för att kunna motstå ett återfall i 

missbruket. Man lägger också stor vikt vid att skapa en meningsfull fritid och 

att försöka finna och behålla ett arbete, det finns även möjlighet för 

betydelsefulla närstående att delta i behandlingen.  

 

De delar som ingår i CRA är: 

• Social färdighetsträning 

• Spärrmedicinering (t.ex. antabus, subutex mm) 

• Analys av missbruks- och drogfrihetsmönster 

• Återfallsprevention 

• Familjerådgivning  

• Anhörigprogram 

• Arbetssökarstöd 

• Fritidsrådgivning  

 

Poängen i arbetet med ett CRA-program ligger i att man kartlägger 

handlingsmönster vid olika tillfällen och man försöker bygga på de mönster 

som hjälper en att hålla sig borta från droger och missbruk, samt att man 

försöker försvaga de destruktiva mönster som gör att man återfaller i sitt 

missbruk. En anan viktig bit i behandlingen är också att man försöker skapa en 

meningsfull fritid för den som behandlas för att helt enkelt få denne att tänka på 

annat. 
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3  Metod 

Jag har baserat mitt arbete till största delen på litteratur då i form av böcker. När 

jag först började leta böcker trodde jag att det inte skulle vara några problem att 

finna litteratur om narkotikamissbruk men jag insåg ganska fort att det inte 

finns många sådana. Men behandlingen i sig skiljer sig inte så mycket mellan 

alkoholmissbruk och drogmissbruk och således inte litteraturen heller. 

Att förstå de tolv stegen, av: Terence T. Gorski, är en bok som på ett 

lättförståeligt sätt tar upp stora delar av AA:s metoder för att bearbeta ett 

missbruk, men det finns givetvis flera andra synsätt på AA:s metoder, 

personligen anser jag att Terence är lite väl i extremaste laget då han 

ifrågasätter om det verkligen skall vara nödvändigt att dricka vanligt kaffe efter 

ett möte då det faktiskt innehåller koffein. 

Inte bara behandling – vägar ut ur alkoholmissbruk. En bok skriven av Jan 

Blomqvist, tar upp en hel del olika synvinklar på både missbruk och 

behandling. 

Riskbruk och missbruk, skriven av Katarina Johansson och Peter Wirbing tar 

upp de olika klassificeringsmetoder som finns och lite om vilka olika grader av 

missbruk som finns. 

Kognitiv psykoterapi vid missbruk och beroende, av Carl Gyllenhammar tar upp 

mycket om hur själva tillfriskningsprocessen går till och han baserar mycket av 

det han skriver om på den förändringsprocess som  Prochaska och DiClemente 

presenterat 

Dessa fyra böcker har jag studerat och tagit ut det jag tycker passar in i mitt 

ämne, vidare har jag intervjuat Tommy Tjärnström anställd som behandlare på 

Ånäsets behandlingshem angående hur de arbetar med sina klienter, samt att jag 

har fått tips om litteratur. 
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4  Resultat 

 

För att kunna besvara min första frågeställning om hur en handlingsplan kan se 

ut, vände jag mig till Tommy för att få ett svar. Svaret löd att handlingsplanen 

ser olika ut från individ till individ, beroende på hur bakgrunden ser ut. 

Exemplet som följer är ett fingerat fall eftersom varken jag eller Tommy vill 

begå något sekretessbrott men Tommy har gjort det så verklighetstroget som 

möjligt. 

Bakgrund 

Aktuell dom: Kalle dömdes i Skellefteå tingsrätt för narkotikabrott, olovlig 

körning och (drog)rattfylleri. 

 

Kalle 35 år är ensamstående, har två barn från ett tidigare äktenskap och har 

vårdnad om dem var tredje helg. Kalle har egen bostad i form av en hyresrätt i 

Skellefteå. Kalle har varit arbetslös under en längre period och har därför svårt 

att hantera sin ekonomi och har således socialbidrag som enda inkomst. Kalle 

har deltagit i ett flertal kurser som varit arrangerade av arbetsförmedlingen men 

dessa har inte lett till någon anställning. 

 

Kalle har under många år missbrukat cannabis. Han säger själv att han är villig 

att motiverad att avstå drogen och har i perioder lyckats göra uppehåll från sitt 

missbruk, men han har aldrig genomgått behandling då han själv alltid ansett 

han skulle kunna sluta av egen kraft. Under vintern 2003 avstod han under en 

längre tid, men började sporadiskt att missbruka igen efter tre-fyra månader och 

sedan dess har Kalles missbruk av droger trappats upp och han berättar att han 

senaste månaderna även har börjat använda sig av amfetamin. 

 

Då Kalle under flertalet år missbrukat narkotika anser frivården att det finns 

koppling mellan hans missbruk och kriminalitet.  
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Missbruket medför också svårigheter för Kalle att hantera sin sociala situation 

beträffande sysselsättning och ekonomi. 

Frivården och socialtjänsten anser att Kalle bör beredas möjlighet att genomgå 

en strukturerad och lämplig behandling för att bli fri från sitt missbruk. Kalle 

ställer sig positiv till detta och han är villig att underkasta sig de åtgärder som 

en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan innebär.  

 

Skulle detta fall vara verkligt skulle en handlingsplan se ut som följande . 

Behandlingstid 

Behandlingstiden är på sammanlagt 12 månader. Kalle förbinder sig att aktivt 

delta i behandlingen och bo på Ånäsets behandlingshem från och med 

domsdatum och sex månader framåt. Vid behov finns möjlighet till förlängning 

av institutionsbehandlingen. Därefter följer individuellt anpassad eftervård 

under minst elva månader som under institutionsvistelsen, tids och 

innehållsmässigt planeras i samråd med mellan kriminalvården, 

socialförvaltningen i Skellefteå och Ånäsets behandlingshem. 

Behandlingsinnehåll 

Målet för behandlingen är total drogfrihet. För att nå målet krävs en 

diagnos/bedömning som utgör grunden fören behandlingsplanering. I samråd 

med klienten sätts behandlingsmål upp och när målen skall vara uppfyllda. 

Bedömningen av behandlingsbehov sker utifrån olika variabler (kemisk, 

medicinsk, social, psykologisk och etiskt). För att möta behandlingsbehoven 

krävs behandlingsprogram som är av flermetodsmodell.  

De mest lämpade programmen för behandling av beroende är av kognitiv-

beteendeterapeutisk inriktning. I vår behandling arbetar vi utifrån denna 

inriktning. Det innebär att behandlingen inte är konfrontativ och att klienten är 

aktivgenom de arbetsuppgifter han får att arbeta med. 

 

Behandlingen är uppdelad i tre faser. 

Fas 1: bedömning av behandlingsbehov samt behandlingsplanering. 
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Bedömning av behandlingsbehov görs utifrån ett holistiskt perspektiv och är ej 

begränsad till enbart alkohol och droger. Bedömningen görs med hjälp av 

Addis, ASI och Repro. Dessa är manualstyrda bedömningsinstrument. Vid 

parallell sidoproblematik görs en djupintervju för att fastställa 

behandlingsbehovet. 

Behandlingsplanering görs i samråd med klienten. Syftet är att fastställa olika 

behandlingsinsatser och när målen skall vara uppfyllda. 

Fas två: Behandlingsfas. 

Behandlingen börjar vid första kontakten med klienten eftersom 

bedömningsfasen görs som motiverande utredning. I behandlingsfasen ingår 

både de generella och individuella behandlingsprogrammen. De generella 

behandlingsprogram som används är Tolvstegsprogram och CRA. Båda är 

flermetodsprogram av kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning. I dessa ingår 

generella, standardiserade personliga arbetsuppgifter. 

Metoder som används för att nå behandlingsmålen är : 

• Enskilda samtal 

• Gruppterapi  

• Deltagande i självhjälpsgrupp 

• Remittering 

Fas tre: utslussningsfas 

Utslussning sker till öppen/eftervård. Detta sker i samråd med klient och 

remittent. Vid behov av behandlingsinsatster från annan specialistkompetens 

skall kontakt vara tagen med tänkt remissinstans innan klienten lämnar 

behandlingshemmet.   

 

 

När det gäller min andra frågeställning gällande regler och sanktioner finns det 

ganska klara och raka regler. 

Spel- och drogförbud.  
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Det råder totalt spel - och drog förbud under tiden man är inskriven på hemmet. 

Utandningsprov och urinprov lämnas på personalens begäran, all 

medicinanvändning skall redovisas för personalen. 

Ordningsregler  

Schemalagda aktiviteter är obligatoriska. Schemat utformas individuellt, 

Permission beviljas normalt ej under de första tre veckorna. Permissioner 

beviljas i samråd mellan remittent och behandlingshem. 

Överträdelse av regler kan innebära utskrivning. 

Regelbrott skall alltid rapporteras till Kriminalvårdsmyndigheten av 

kontaktpersonen på behandlingshemmet. 

Kriminalvårdsmyndigheten gör vidare anmälan till 

övervakningsnämnd/åklagare för ytterligare åtgärder och beslut.  

 

Vilka får möjlighet att välja kontraktsvård istället för 

fängelse? 

Frivården gör i de fall som är aktuella en kontraktsvårdsutredning på order av 

domstolen för att utreda om personen i fråga skall få möjlighet att genomgå 

behandling. 

När domstolen beslutar om att begära en kontraktsvårdutredning beaktas 

följande faktorer: 

Att kontraktsvård skall vara ett alternativ till fängelsestraff 

Att det skall föreligga samband mellan aktuell kriminalitet och det förhållande 

som påkallar vård och behandling. 

Att den misstänkte måste samtycka till föreslagen vård och behandling. 

Att straffvärdet i regel inte kan förväntas överstiga två år 

De förhållanden som påkallar vård kan vara: 

Drogmissbruk 

Spelmissbruk 
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Kleptomani 

Sexualbrott 

Annan behandlingsbar problematik. T.ex. Asociala ungdomar, personer med 

psykiska problem eller personer som åtalats för våldsbrott.. 

Det finns inga generella regler för vem som får välja kontraktsvård, det är olika 

från fall till fall. 

 

Jag nämnde tidigare i mitt syfte att jag skulle undersöka hur väl dagens 

behandlingar fungerar dvs. hur stor del av de som genomgår kontraktsvård för 

narkotikarelaterad kriminalitet återfaller till missbruk efter genomgången 

behandling. Men det visade sig inte vara någon lätt fråga att svara på eftersom 

den enda statistiken jag funnit över återfall efter kontraktsvård var 

Kriminalvårdens Redovisning om Återfall. I den står det att av de som 1997 

fick kontraktsvård som straff hade 15% redan inom ett år återfallit och efter två 

år 24% och efter tre år så var siffran uppe i 33 %, denna återfallsstatistik 

omfattar alla de som genomgick kontraktsvård 1997. 

Återfallsstatistiken för fängelse samma tidsperiod lyder: 

Efter ett år hade 32 % återfallit, två år 45 % och efter tre år hade 51 % återfallit 

i brottslig verksamhet. 

Kostnaden för en klient inskriven på Ånäsets behandlingshem uppgår till ca 

1600 kr per inskriven och dygn, dessa uppgifter är specifika för Ånäsets 

behandlingshem och kan variera något beroende på vilket behandlingshem man 

tittar på. 

Medelkostnaden för en klient på en anstalt låg 2003 på 1773 kr per inskriven 

och dygn.  
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5  Diskussion 

När man tittar på återfallsstatistiken och jämför de två jag tagit upp bör man 

nog vara försiktig med att grunda några slutsatser på den eftersom det mest 

troligt finns ett stort mörkertal. Detta på grund av att kriminalvårdsverket 

grundar sin statistik på de som åter blir aktuella för straff, det finns ju trots allt 

relativt många som begår brott men som aldrig blir straffade eller ens 

upptäckta. 

Men om man jämför återfallstatistiken som visar en tydlig tendens på att de 

som genomgår kontraktsvård verkar ha en lägre benägenhet att återfalla i sitt 

destruktiva leverne, endast en tredjedel återfaller inom tre år. 

Statistiken för de som avtjänat ett fängelsestraff ser desto dystrare ut då hälften 

har återfallit inom en treårsperiod. 

Jämför man sedan kostnaden för en vistelse på anstalt mot kontraktsvård så ser 

man dessutom att kontraktsvården är billigare. Därför anser jag att personligen 

att man bör satsa mer på kontraktsvården eftersom den både är effektivare och 

billigare. Men fortfarande skall ju fängelsestraffen finnas kvar och 

kontraktsvården bara vara ett alternativ för de som verkligen kan påvisa att de 

är villiga att strukturera om sina liv. Det finns ju ytterligare en aspekt och det är 

brottsoffren som t.ex. blivit bestulen på sin bil, haft inbrott i källaren och 

kanske till och med blivit misshandlade. De vill ju oftast att gärningsmannen 

skall få ett kännbart straff och man kan ju ställa sig frågan om det går att 

jämföra straffvärdet i ett fängelsestraff mot en vistelse på ett behandlingshem.  

 

Vidare kan man ju diskutera om man skall vara nöjd med en återfallsprocent så 

hög som 33 % på tre år men den är ju klart bättre än 51 %. 

Jag har försökt få fram återfallsstatistik från Ånäsets behandlingshem, men 

eftersom det är ett relativt nystartat behandlingshem så kan de ej presentera 

någon sådan. Däremot så har de skrivit ut fyra stycken av totalt tolv på grund av 

narkotikabruk under behandlingen. Så redan under behandlingen har en 

fjärdedel återfallit till missbruk och detta under det dryga år som 

behandlingshemmet bedrivit kontraktsvård. 
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