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Abstract 
 

Den som missbrukar alkohol eller narkotika och begår brott relaterat till 

missbruket, har från 1januari 1988 möjlighet att erbjudas behandling istället för 

fängelse som straff. Vi ville med detta fördjupningsarbete belysa betydelsen för 

individen att bli erbjuden vård istället för galler och därtill öka vår egen kunskap 

och förståelse för personer med missbruksproblem. Frågeställningar som ställdes 

var bland annat; vad skiljer ett liv av missbruk mot ett liv efter behandling och om 

kontraktsvård kan likställas med en semesterliknande vistelse? Vi bestämde oss för 

att till största del grunda vår rapport på intervjuer. Dessa intervjuer utfördes på ett 

fåtal personer som erfarit både fängelse och vård på ett behandlingshem. Det vi 

kom fram till var att droger kan locka alla sorters personer från olika samhällsskikt 

till ett missbruk. Motivation anger intervjupersonerna vara det som gör att de vill 

förändra sin livssituation och klara sig igenom behandlingstiden. Den största 

skillnaden före och efter behandling är den känsla av trygghet och välbefinnande 

som infinner sig. Verksamheten på det hem vi besökte innefattar kompetent 

personal som alla själva har erfarenhet av ett eget missbruk. Därtill finns fasta 

rutiner och bestämmelser, dels för hur personalen ska behandla klienterna men 

även för hur klienterna skall behandla varandra. En slutsats vi har dragit är att det 

är väldigt tufft att genomgå behandling. Individer som kommer till ett 

behandlingshem för att undkomma ett fängelsestraff har inte den motivation eller 

den rätta viljan att ta sig ur sitt missbruk. Därför klarar de heller inte av de 

påfrestningar det innebär med behandling. Att tro att behandlingstiden är ett 

tillfälle till semester bedöms därmed av oss vara helt orimligt.
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Vård som straff har hittills tyvärr inte varit något som nämnts i någon större 

utsträckning under våran utbildning på Polishögskolan. I momentet ”Droger och 

missbruk” under termin två fick vi upp ögonen för att behandling är möjlig istället 

för fängelse, så kallad kontraktsvård. Vi blev nyfikna på vad detta innebär i 

praktiken och bestämde oss för att fördjupa oss i detta under termin fyra.  

Kunskapen vi fått genom denna studie kommer att hjälpa oss när vi i vår 

yrkesutövning har kontakt med personer med missbruksproblem. Detta på så sätt 

att vi kommer att kunna förklara för dem vad ett liv under och efter behandling 

kan innebära och även motivera fler att våga välja behandling. 

Kontraktsvård 

Kontraktsvård har funnits som alternativ till fängelse i svensk lagstiftning sedan 1 

januari 1988. Regler om detta finns i Kriminalvårdsverkets författningssamling.1 

Kontraktsvård innebär skyddstillsyn (skyddstillsyn = att dömas till övervakning i 

minst ett år) med föreskrift om särskild behandlingsplan och är i första hand 

avsedd för dem som missbrukar alkohol eller narkotika, men kan även bli aktuellt 

för personer med andra behandlingsbehov. Brottet skall vara relaterat till ett 

missbruk av beroendeframkallande substanser2, eller röra sig om andra typer av 

problem som till exempel spelmissbruk, sexualbrott eller kleptomani. Dock finns 

det flera faktorer som måste uppfyllas för att domstolen skall kunna döma en 

person till kontraktsvård. För det första krävs att det finns ett samband mellan 

kriminaliteten och problematiken med missbruket, detta så att behandlingen skall 

kunna verka för att personen inte återfaller i brott. För det andra måste personen 

samtycka till föreslagen vård och behandling samt att hemkommunen bidrar i 

planering av behandlingen och att de tar sin del av kostnadsansvaret. Den tredje 

                                                
1 KVVFS 2004:21,  
   http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/f%C3%B6reskrifter/kvvfs/foreskrift/kvvfs_2004_21.pdf 
2 http://home.swipnet.se/~w-66151/vard.html 
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faktorn innebär att straffvärdet i regel inte förväntas överstiga två år, men det 

förekommer undantag på denna punkt. Den fjärde och sista omständigheten som 

skall uppnås är att behandlingsplanen måste vara färdig vid tidpunkten för 

rättegångens början3. 

Just att Socialtjänsten (kommunen) skall bekosta en del av behandlingen innebär 

ett problem för den fjärde punkten enligt ovan. Denna går ut på att Socialtjänsten 

skall betala den vård som finns kvar efter det att kriminalvården betalat den tid 

som personen egentligen skulle ha suttit i fängelse. Det har hänt att Socialtjänsten 

kan ha andra individer/grupper som de för tillfället prioriterar mer än att utvärdera 

en persons vårdbehov. Detta gör att de resurser som behövs för att utreda behovet 

av vård för en person ibland saknas och att utredningen därför överstiger tiden för 

domstolsförhandling. Därmed faller den sistnämnda förutsättningen för 

möjligheten till kontraktsvård4.  

Om en person som påbörjat behandling avbryter denna eller missköter sig 

allvarligt på annat sätt rapporteras detta till åklagaren. Det kan leda till att domen 

ändras till fängelse i en ny rättegång.5 Att en person allvarligt missköter sig kan 

till exempel vara att den tar med droger till behandlingshemmet eller får återfall 

under beviljad ledighet.  

1.2 Syfte 

Denna fördjupning skulle visa på om individerna som är föremål för 

kontraktsvård anser det vara värt den tid, kraft och engagemang som krävs för att 

de skall komma tillrätta med sina liv och kunna fungera i en normal vardag.                                                                                                                              

                                                
3 http://kvmlulea.se/frivarden.htm 
4 http://kvmlulea.se/frivarden.htm 
5 http://home.swipnet.se/~w-66151/vard.html 
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1.3  Frågeställningar 

– Hur ser verksamheten ut gällande kontraktsvård på ett specifikt 

behandlingshem? 

– Vad skiljer ett liv av missbruk mot ett liv utan missbruk efter behandling? 

– Innebär vårdplatsen en fristad med semesterliknande förmåner eller ett hårt 

arbete med att läka själen och finna en ny identitet? 

1.4           Tillvägagångssätt – Avgränsningar 

Tillvägagångssätt 

Vi fokuserade på intervjuer med personer som utifrån egen erfarenhet kan berätta 

om kontraktsvård. Meningen var att ostrukturerade intervjuer skulle generera den 

största informationen eftersom våra frågor till största delen endast kunde besvaras 

av dem som upplevt den ovan nämnda situationen. De vi intervjuade ville vara 

anonyma så vi har använt oss av fingerade namn.  

Genom vår handledare fick vi kontakt med socionomen/socialpedagogen Kristina 

Aronsson som gett oss en hel del användbart. Hon är föreståndare för 12 & 12 

Behandlingshem på Svanö, vid Kramfors. De arbetar utifrån Minnesotas 12-stegs 

filosofi och tar emot personer dömda till vård. Vi har också använt oss av litteratur 

i ämnet. För bakgrund och historik fanns en hel del artiklar och broschyrer från 

bland annat Kriminalvården.  

Avgränsningar 

Eftersom litteraturen var knapphändig utfördes studien med hjälp av intervjuer. 

Dessa intervjuer riktades till ett fåtal personer som både erfarit fängelse och 

genomgått behandling på 12 & 12 Behandlingshem, Svanö.  
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2. Teori   

Vi tittade på olika teoretiska resonemang som skulle kunna förklara varför 

personer inträder i missbruk. Även varför en del kvarstannar medan andra kan ta 

sig ur och klara av ett liv utan droger.  

2.1 Avvikande beteende 

Begreppet ”avvikande beteende” började användas i slutet av 1930-talet och 

används ofta idag av beteende- och samhällsvetare som ett alternativ till 

benämningen brott. Avvikande beteende brukas således i en större utsträckning än 

vad definitionen av brott innebär eftersom avvikande även refererar till sådant 

beteende som inte är kriminellt till exempel missbruk av alkohol. Synsättet utgår 

från att det finns en föreställning eller norm i samhället om vad som är ett normalt 

accepterat beteende. En handling som inte överensstämmer med denna 

föreställning eller norm benämns då som avvikande beteende6. 

Att en person i första hand utvecklar avvikande beteende behandlas under kapitlet 

”social utveckling” av M. Eysenck. Han skriver att familjeförhållanden spelar stor 

roll huruvida en individ utvecklar ett kriminellt eller avvikande beteende. 

Föräldrar som låter sina barn uppleva aggressivitet och ambivalens under 

uppväxten ökar sannolikheten för att deras barn kommer att utveckla aggression 

eller annat beteendeproblem. Detta särskilt om det saknas emotionell värme från 

föräldrarnas sida till barnet. Om barnet uppvisar beteendeproblem kan detta bädda 

för dåliga skolprestationer – särskilt om barnets klasskamrater drar sig undan. 

Barnet upplevs som ”jobbigt” och blir illa omtyckt av de andra barnen. Det finns 

risk för att barnet vid denna tid söker sig till andra avvikande personer för att 

därigenom finna sig en identitet och självbild. Föräldrarnas sociala färdigheter har 

därför en stor betydelse för barnets förmåga att anpassa sig till samhällets normer 

och värderingar7. 

 

 

                                                
6 J Sarnecki, Introduktion till kriminologi (2003) s.21 
7 M. Eysenck, Psykologi- ett integrerat perspektiv (2000) s.348 
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                   Figur: Utvecklingen av antisocialt beteende8 

 

2.2 Symbolisk interaktionism 

George H. Mead utgick från att jaget9 och samhället är objektiva enheter. Förutom 

att de finns i medvetandet ligger de även utanför individen. Mead menar att 

medvetandet samspelar med sig själv, där den personliga och sociala utvecklingen 

sker genom samspel med andra. Likt en dialog med sig själv utvecklas 

medvetandet som en process genom tolkning och reflektion.10  

En annan författare beskriver sin tolkning: ”Medvetandet konstruerar individen 

utifrån hur hon eller han tolkar sitt förhållande till sin sociala och samhälleliga 

omgivning. Identiteten är således en social produkt och den innehåller både känsla 

av likhet och olikhet till andra människor.”11 

 Vi använder oss av ett rollövertagande (”inlevelse i andras roller, så att man 

genom att vara införstådd med dem kan utforma sitt eget rollbeteende att stämma 

med andras”)12 som innebär att person A kan sätta sig in i vad person B tänker och 

därigenom uppfatta symboler och gester. Kommunikation sker genom detta 
                                                
8 M. Eysenck, Psykologi, ett integrerat perspektiv (2000) s. 345 
9 Jaget – ”Mead delade in personligheten i två delar; jag och mig. Miget är ett resultat av de roller individen tagit 
över genom samspel med den sociala omgivningen. Jaget däremot är personlighetens fria, handlande aspekt. 
Jaget kan aldrig observera sig självt eller bli objekt för sin egen iakttagelse i det ögonblick det är aktivt. Men 
stunden efter har det som nyss var jag blivit ett jag.” H. Egidius Psykologilexikon (1997) s.261-262 
10 B. Nilsson, Socialpsykologi (1996) s.176 
11 A. Kristiansen Fri från narkotika (1999) s. 81 
12 H. Egidius Psykologilexikon (1997) s. 470 
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rollövertagande och det är här som vi utvecklar vårt jag. Detta sker genom att vi 

upplever oss själva när vi tar andras roller i förhållande till oss själva. Genom att 

identifiera och internationalisera oss med en roll övertar vi också andras attityder 

och förhållningssätt. Den ”generaliserande andre” (individens psyke utvecklas av 

en bild av vad man kan förvänta sig av andra människor i olika typer av 

situationer) gör att vi lär oss generella reaktioner och inställningar från samhället. 

Samspelet med andra gör att vi ständigt formas genom att vi får nya bilder av oss 

själva och kan ta över roller från andra som vi tillfälligt träffar.13 

2.3  Att sluta missbruka 

Arne Kristiansen skriver i sin bok ”Fri från narkotika” om flera idéer om varför 

människor slutar med sitt missbruk. Han hänvisar till flera olika forskare och 

författare som undersökt problematiken. En del forskare lägger stor vikt vid 

benämningarna ”spontaneous remission” och ”natural recovery” som bygger på 

idén om att drogfrihet skett utan behandlingsinsatser och då beror på förändringar 

i det sociala sammanhanget istället. Detta stöder forskarna på data från 

klientundersökningar.14 

Något annat som beskrivs som orsak till att ge upp missbruket är ”the rock 

bottom” som beskrevs år 1939 i AA`s stora bok (Anonyma Alkoholister). The 

rock bottom innebär ett bottenläge, där individen hamnar i en existentiell kris och 

inser att en förändring av livet måste ske. Upplevelsen beskrivs som mycket 

obehaglig.15 

”Maturing out” är ett annat begrepp som används flitigt och baseras på tanken om 

att individen mognar och inser att ett liv i missbruk är ohållbart. Winick 

utvecklade en hypotes som utgick från att många missbrukare börjat använda 

droger under tonåren då de inte klarade av att handskas med de annalkande 

vuxenproblemen. Med missbrukarens ålder kommer en mognad och leder till att 

vuxenproblemen blir mindre framträdande. Därmed försvinner behovet att 

missbruka.16 

                                                
13 B. Nilsson Socialpsykologi (1996) s. 176-177 
14 A. Kristiansen, Fri från narkotika (1999) s. 54-55 
15 Ibid s.56 
16 Ibid s.57 



Rapportnummer 311, Vägen ut – ett arbete om kontraktsvård 
Maria Leijon, Lisette Sandgren 

 7 

 

Andra forskare menar att Winick´s hypotes inte tar tillräcklig stor hänsyn till de 

sociala villkor som en missbrukare lever under och att det finns fler orsaker än 

personlig mognad som leder till drogfrihet. Avslutningsvis dras denna slutsats: 

”att relationen mellan ålder och missbruk är av mindre intresse, medan däremot 

relationen mellan missbruk och social situation är viktigare”.17 

                                                
17 A. Kristiansen, Fri från narkotika (1999) s. 58 
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3.  Resultat 

Nedan följer vårt resultat av hur verksamheten och behandlingen ser ut på 12 & 

12 hemmet på Svanö samt redogörelse för de intervjuer vi har gjort.  

3.1  Verksamheten 

Vi träffade Kristina som är föreståndare för 12 & 12 hemmet för ett samtal. Hon är 

i grunden undersköterska och socionom/socialpedagog, men har även hon 

erfarenhet av missbruk. Kristina fick Sobril utskrivet till sig på grund av ett hjärtfel 

och detta blev starten för ett tablettmissbruk som hon sedermera på egen hand 

lyckades ta sig ur. Hon har även under flera år varit så kallad ”medberoende”. Det 

beskriver hon som att hon träffat män med missbruksproblem som hon velat hjälpa 

och på så sätt tappat bort sig själv.  

Det är Kristinas livspartner Pelle, eller Per Bjuhr som han heter egentligen, som är 

ägare och VD för hemmet. Pelle har själv bakgrund som missbrukare och de två 

träffades när han var färdig med sin behandling på Korpberget. Korpberget är även 

det ett behandlingshem på Svanö. 12 & 12 Behandlingshem hade funnits på Svanö 

sedan 1991 men gick i konkurs av olika skäl. Pelle tog tillfället i akt och köpte då 

upp byggnaderna samt behöll fem ur personalen från det gamla hemmet. I sin 

nuvarande form har 12 & 12 funnits sedan november 2003 och fungerar mycket 

bra då Kriminalvården har fortsatt förtroende för hemmet, även efter konkursen. 

3.1.1 12 & 12 Behandlingshem AB 
 

12 & 12 Behandlingshem på Svanö har för närvarande plats för tjugo klienter. 

Personalstyrkan består av tio personer som alla har egna erfarenheter av missbruk. 

De som kan få möjlighet till behandling är personer över 18 år, ensamstående män 

och män och kvinnor som lever i parförhållande. Anledningen till varför de inte tar 

emot ensamstående kvinnor på hemmet är den att det inte ska finnas möjlighet att 

inleda nya förhållanden där. Detta för att personerna ska lägga all sin energi på 

bearbetning av sig själva och inte på en annan person i en ny relation. 

Behandlingshemmet har inte bara klienter som är dömda till kontraktsvård. På 

platsen finns även personer som enligt 2 Kap 34 § Lag (1974:23) om kriminalvård 

i anstalt  får avtjäna del av fängelsestraff på behandlingshem (s k § 34-placering) 
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samt sådana som frivilligt blivit placerade på behandlingshem av socialtjänsten 

med stöd av 2 kap 2 §, 5 kap 9 § Socialtjänstlag (2001:453).  

En § 34-placering innebär att personen sitter av sitt straff i fängelse men under 

lämplig tid får vistas utanför anstalten. Detta för att kunna underlätta personens 

tillbakagång till samhället, särskilt om ett vårdbehov mot missbruk föreligger och 

Kriminalvården inte har tillräckliga medel för att kunna bistå personen på ett bra 

vis. Personen kan efter ansökan bli placerad på ett behandlingshem och det är då 

Kriminalvården som står för kostnaderna för detta. Personen i fråga är under denna 

tid fortfarande inskriven på anstalten och skulle denna missköta sig under 

behandlingen eller själv avbryta vistelsen återtas denne till anstalten.  

12 & 12 hemmets behandling är uppdelad i fyra faser, varav de två första huserar i 

behandlingshemmets två byggnader, Primärhuset och Halvvägshuset. I 

Primärhuset finns grupprum, lägenheter samt en jourlägenhet som dygnet runt är 

bemannad av en ur personalen. I Halvvägshuset finns flera grupprum, lektionssal, 

matsalen och även där lägenheter.  

Under klienternas vistelse på hemmet utsätts de för slumpmässiga drogtester. 

Dessutom obligatoriska tester då de kommer tillbaka efter en ledighet.  

Första tre månaderna bor klienterna i Primärhuset och har inte tillåtelse att lämna 

Svanö utan att någon ur personalen följer med. Det är under de här månaderna 

obligatoriskt att de deltar i behandlingshemmets dagsschema (se bilaga 1). 

Klienterna ges en grundläggande kunskap om hur beroende utvecklas till ett 

sjukdomsstillstånd och hur de kan tillfriskna och finna en drogfri livsstil.  

För att personalen ska kunna kontrollera att kontakt inte sker med gamla vänner i 

missbrukskretsar tas klienternas mobiltelefoner ifrån dem. Vill de ringa eller ta 

emot samtal får de göra det ifrån husets kontor under övervakning av personalen. 

Önskar de ledighet kan de ansöka om detta, men tidigast efter åtta veckors 

behandling. Denna period innefattar få besök, särskilt när det gäller de intagnas 

barn. Kristina förklarar att den intagne under denna period tacklas med väldiga 

skuldkänslor för sina tidigare handlingar. Allt kommer på en gång och ett barn kan 

då symbolisera misslyckandet för den intagne. Dessutom vill man undvika att i ett 

så tidigt skede ge barnet hopp om att föräldern kommer att bli fri från drogerna. 



Rapportnummer 311, Vägen ut – ett arbete om kontraktsvård 
Maria Leijon, Lisette Sandgren 

 10 

 

Risken finns att barnet återigen kan komma att bli sviket, om klienten inte klarar 

sig igenom behandlingen. Då är det bättre att längre tid får gå innan den första 

kontakten sker.  

Från fyra månader och framåt hamnar klienterna i Halvvägshuset och fas två i 

behandlingen börjar. Fas två varar vanligtvis tre till sex månader, men kan bli 

längre om klienten har behov av det. Mobiltelefonerna fås här tillbaka och 

klienterna får lämna Svanö utan personal under förutsättning att de meddelar vart 

de tänker fara. Dessutom ges en extra halvdags ledighet till egna aktiviteter. Under 

den här fasen fördjupar sig klienten i sin bearbetning av beroendeproblematiken 

och de flesta återupptar här kontakten med sin familj.  

Under fas tre tar så smått utslussningen vid och klienterna får flytta till en egen 

lägenhet i närheten av hemmet som de själva får fylla med möbler. Klienterna 

deltar efter överenskommelse med personalen i behandlingshemmets schema. 

Dessutom sker kontinuerligt samtal med personalen. Klienterna bor under den här 

fasen växelvis en vecka i egen lägenhet och en vecka på hemmet. Tiden som 

spenderas i egen lägenhet ansvarar de helt och fullt för själva, med allt vad det 

innebär.  

Fjärde och sista fasen slutför vad som påbörjades under fas tre. Utöver att klara av 

ett eget boende ska klienten bedriva studier eller någon form av praktik eller 

arbete. Fortfarande sker stödsamtal mellan klienterna och deras kontaktpersoner på 

behandlingshemmet, samtidigt som de förbereds för ett helt självständigt leverne. 

Om klienterna under utslussningsfaserna skulle känna behov av att komma tillbaka 

till 12 & 12 hemmet skulle det vara helt i sin ordning och en möjlighet som ingår i 

behandlingsplanen och även i priset. Även när behandlingen bedöms som avslutad 

är de då före detta klienterna välkomna att höra av sig till personalen på 

behandlingshemmet, om de skulle få behov av det. Detta är dock inte så vanligt. 

 3.1.2  Minnesotamodellen 
 

12 & 12 hemmet använder sig av den så kallade Minnesotamodellen. Det är en 

behandlingsmodell som växte fram kring alkoholistbehandlingen i Minnesota i 

USA i början av 1950-talet. Den infördes i Sverige av SCAA (Svenska rådet för 
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alkohol- och beroendefrågor) 1984. Minnesotamodellen bygger på en 12-

stegsmetod, vilken härstammar från Anonyma Alkoholisters program.  18  

De 12 stegen 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi förlorat kontrollen över 

våra liv. 

2. Vi kom till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå 

vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själv 

uppfattade Honom.  

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.  

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

och innebörden av dem. 

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

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

beredda att gottgöra dem alla.  

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

dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast om vi hade fel. 

11. 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 med oss och styrka att utföra dem. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande 

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

principer i alla våra angelägenheter.19 

                                                
18 http://www.scaa.se/minnesotamodellen.html 
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Kristina berättar att på behandlingshemmet på Svanö är Gud en symbol som inte 

behöver ha någon religiös anknytning. För en del klienter kan det vara någon i 

personalen, vilken själv kan ha tagit sig ur ett svårt missbruk och därför blir en 

person att se upp till för klienten. Någon som klienten kan tänka på och få styrka 

genom när det är jobbigt under behandlingen och även efter. För andra kan det 

vara någon ”på utsidan” som de vill kämpa för, som till exempel sina barn. För en 

del klienter står Gud bara för Gemenskap Utan Droger. 

Metoden anpassas efter vilket beroende klienten har och fokuserar både på 

individen och på individen i grupp. De arbetar både i mans- och kvinnogrupper 

och lägger stor vikt på beteendeträning, grupprocesser, parsamtal och individuella 

samtal. De ägnar också stor tid åt arbetsträning, skuldsanering samt att jobba med 

attityder och gränser. De har en holistisk syn på människan, det vill säga en 

helhetssyn av individen. Därför ingår även fysisk träning i form av till exempel 

tennis, pingis och ridning som komplement till den mentala delen. De tolv 

veckorna är uppbyggda kring olika teman och de följer en röd tråd under hela 

processen. Stegen innebär att klienterna i olika grad arbetar med sig själva och att 

de ska inse att det är en sjukdom de har och få kunskap om detta. Man ser 

drogberoende som en kronisk sjukdom som är behandlingsbar. 

3.2  Intervjuer 

På 12 & 12 hemmet fick vi tillfälle att prata med två personer som var intressanta 

ur vår synvinkel. Vi hade turen att det var två personer vars inträde i missbruket 

skiljde sig markant och som befann sig i olika stadier av ett liv efter missbruk. En 

av dem var under behandling, medan den andre hade behandlingstiden bakom sig 

och jobbade på behandlingshemmet. Detta gav oss en bra bredd i våra intervjuer 

och en djupare förståelse för hur olikt ett missbruk kan vara.  

3.2.1  Före missbruket 
 

”Max” 

Max är en kille på 21 år, vars historia börjar i en stad i Norrland, där han är född. 

Hans pappa var missbrukare och hans mamma drack alkohol ibland. När Max var 

                                                                                                                                                   
19 http://www.korpberget.com/tolsochtolv.htm 
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6 år separerade föräldrarna och han hamnade nere i Skåne tillsammans med sin 

mamma. Hans lillebror blev kvar hos pappan i Norrland. I Skåne träffade 

mamman en ny karl som drack stora mängder alkohol och hon började då själv 

missbruka alkohol allt mer. Max hamnade på familjehem och fram till 13 års ålder 

avverkade han ett flertal ungdoms- samt HVB-hem (behandlingshem för barn). 

Därefter hamnade han återigen hos mamman. Max första kontakt med polisen 

skedde vid 11-12 års ålder, då han togs för olovlig körning av moped. Vid det 

tillfället var hans pappa med och de nekade båda till att de kunde Max 

personnummer då polisen frågade efter det. När det gäller skolgången gick Max 

till och med åttonde klass. Efter åttan hoppade han av skolan, men läste senare in 

sina betyg på individuella programmet och kom efter det in på Naturprogrammet. 

Där blev han kvar ett år, innan han blev utslängd. 

”Janne” 

Janne är idag 44 år och jobbar som motivatör och vårdare på handlingshemmet 

Svanö, men han har en lång historia bakom sig med missbruk och kriminalitet. 

Hans barndom skiljer sig markant från vad som kan anses som typisk för en 

person som hamnat snett i livet. Janne är uppvuxen med sina båda föräldrar i en 

stad i mellansverige. Föräldrarna ägde en affär och hade inte några problem med 

vare sig alkohol eller någon annan drog. Jannes tre äldre bröder flyttade hemifrån 

när Janne fortfarande bara var ett litet barn, så han kommer inte riktigt ihåg att de 

bodde tillsammans hela familjen.  

Utåt sett var de, som Janne benämner det, en ”fin familj”. Det var också detta som 

var det viktiga, att visa upp en fin yta för omvärlden. Men, under den ytan hade de 

en hel del problem i familjen. Största problemen var att det var absolut förbjudet 

att visa några känslor och det var bråk och skrik mellan föräldrarna varje dag. 

Janne beskriver sin mamma som väldigt dominant och allt skulle ske på hennes 

villkor. För att försöka behålla lugnet hemma lärdes Janne tidigt av sin far att det 

var okej att ljuga. Redan här blev Janne bekant med förnekelsen. Vad som 

egentligen hade hänt var inte så viktigt. Det var viktigare att berätta något som 

mamman ville höra.  
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Janne fick inte fatta några egna beslut utan var helt styrd av sin mamma och sina 

bröder. De bestämde vilken skola han skulle gå, vilken cykel han skulle ha, att han 

måste spela piano trots hans bristande intresse för detta etc. Janne kände sig helt 

styrd – som att han skulle passa in i en mall som inte var förankrad i honom själv. 

Detta gjorde att han kände en allt större oro i kroppen och mådde väldigt dåligt 

under sin uppväxt. Han beskriver sig som det ”tysta barnet” som inte vågade tycka 

och tänka själv. Snart blev han det ”duktiga barnet” för att gör sin familj nöjd och 

passa in i deras mall. I tidiga tonåren övergick han till att bli det ”rebelliska 

barnet”. Han ville inte längre bli styrd av andra. Sitt första egna beslutet fattade 

Janne när han var 14 år gammal. Beslutet att dricka öl och röka ”brass” (hasch). 

3.2.2 Under missbruket 
 

”Max” 

Vid omkring 13 års ålder prövade Max droger för första gången. Han ”boffade” 

(sniffade/inhalerade) bensin och drack alkohol. Året efter var han fast i ett 

missbruk och rökte dagligen brass. Efter 16 års ålder tog han allt, t ex kokain, 

amfetamin, bensodiazipiner och ecstasy, men aldrig heroin. För tre år sedan 

träffade Max en flicka som han blev tillsammans med. Hon blev gravid och 

ställde då kravet att han skulle sluta med droger om han ville ha någon kontakt 

med sitt framtida barn. Max klarade inte av att tillmötesgå hennes krav och hon 

avslutade då förhållandet.  

Efter detta började det gå allvarligt utför för Max. Hans självkänsla var vid det 

laget i botten och han saknade helt självbild. De minnen han har från denna tid är 

alla suddiga och åren flyter in i varandra utan några klara gränser. Det gick inte att 

föra ett sammansatt samtal med honom, då han var oförmögen att tänka klart och 

föra logiska resonemang. Han har fått berättat för sig att han brukade tala 

osammanhängande och göra plötsliga vändningar. ”Jag vill inte tänka nu” var 

hans standardsvar när han inte ville prata, mycket för att han inte kunde slutföra 

sina tankeprocesser.  

När Max var 19 år blev han tagen av polisen, vilket han dittills ”klarat sig ifrån”, 

som han säger. De tog honom för eget bruk av ecstasy i Skåne och ungefär i 

samma veva för ett ringa och ett större narkotikabrott i Norrland. Härtill kom även 
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snatterier. Max har även begått en del stölder samt själv sålt narkotika, men detta 

är inget som blivit upptäckt av polisen. Under denna period bodde han i sin 

pappas lägenhet i Norrland. Pappan satt då i fängelse.   

”Janne” 

Från den första gången Janne provade att röka brass var han fast. Drogen fick 

honom att må bra. Den oro han hade i kroppen försvann när han rökte på eller 

drack alkohol och han kände ett lugn istället. Han ville självklart må så igen, varje 

dag, så han rökte brass i princip dagligen. Familjen visste ingenting och Janne 

kunde fortsätta leva sitt liv som han gjort innan drogerna kom in i hans liv. 

Förutom hasch tog Janne även amfetamin 3-5 ggr/år och ibland LSD som 

festdrog. Vid 20 års ålder träffade Janne en kvinna som hade samma typ av 

missbruk som han själv. De fick 2 söner tillsammans som idag är 21 och 23 år 

gamla. Janne och hans flickvän fungerade bra i samhället. De hade båda varsitt 

jobb som de skötte på dagarna och på kvällarna träffade de likasinnade vänner 

som alla hade samma typ av missbruk. Janne jobbade på den tiden som försäljare 

och trivdes bra med det.  

Förhållandet höll i åtta år. När de separerat flyttade Janne med den äldsta sonen 

och bestämde sig för att bli den perfekta ensamstående pappan. Under ca ett 

halvår minskade hans haschmissbruk, men istället använde Janne mer och mer 

amfetamin. Vid 30 års ålder träffade han en ny kvinna. Hon hatade brass, men 

tyckte att det var okej med amfetamin. Janne började därför ta amfetamin 

dagligen. Till en början hjälpte det honom i hans jobb som försäljare, men ganska 

snart blev han less på jobbet, sa upp sig och började sälja amfetamin på heltid 

istället.  

Detta fortgick till -94, då Janne för första gången åkte fast hos polisen. Han blev 

ertappad med ett stort parti amfetamin på sig och fick sitt första straff, ett år i 

fängelse. Under den månad han satt i häktet hann livet ikapp och ångesten sköljde 

över honom. Han skrev ner sina tankar och känslor, vilket fick honom att fundera 

över sin existentiella tillvaro och sitt eget varande. Janne beskriver det som en 

kraschlandning i sig själv och han bestämde sig där och då för att han för barnens 

skull ville genomgå behandling. Han satt av sitt straff i fängelset och gjorde den 
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sista tiden på ett § 34-hem där han misstrivdes nåt enormt. Jannes ångest bara 

växte och när han blev utskriven från hemmet tog det bara 20 minuter så var han 

påtänd igen. Vid det här laget hade Janne inga spärrar kvar, inge hämningar. Han 

gav sig in på den kriminella banan, med ett destruktivt leverne som följd. Han 

hade ingen bostad kvar, inget jobb, gick på amfetamin nästan dagligen och 

familjen ville inte ha någon kontakt med honom. På dagarna drev han runt eller 

satt och väntade ut tiden på exempelvis bingohallar, tills natten kom och han ”fick 

ut och bryta igen”.  

Till slut gick det så långt att Janne struntade totalt i vad han gjorde. Som exempel 

kunde han gå till parkeringen vid sjukhuset och bryta upp bil efter bil, mitt på 

ljusa dagen. Inbrotten gjorde han inte för att finansiera sitt missbruk, utan mest för 

spänningens skull. Det gav honom en kick att bryta sig in i ett hus där han visste 

att det låg folk och sov. Ibland kom han ut med bara kanske några pennor eller 

dylikt. Under dessa år hände det några gånger att Janne blev tagen av polisen, men 

de hade aldrig tillräckligt på honom för att han skulle få några straff. 

3.2.3 Vändpunkten 
 

”Max” 

Max vändpunkt kom när han en dag satt i sin pappas kvart och såg flertalet 

”pundare” som kom och gick. Han kände då att han nått sin personliga botten som 

befann sig mitt upp i detta och detta blev ett uppvaknande för honom. Max 

frågade sig själv ”Vad håller jag på med, är det så här jag vill leva mitt liv?”. 

Svaret blev nej. Han ville ha kontakt med sin son och ta ansvar för honom. Han 

bestämde sig för att försöka få behandling, kontaktade frivården och bad om hjälp. 

Där fick han till svar att de inte kunde göra något för honom så länge han inte 

hade en fängelsedom på sig.  

Straffet för de narkotikabrott Max begått blev fyra månaders fängelse. Eftersom 

han var villig att genomgå behandling omvandlades straffet till kontraktsvård. 

Han bad om sex månaders behandling istället för fyra, vilket han beviljades. 

Nyligen fördes en ny rättegång mot honom där han blev dömd till fyra månaders 

skyddstillsyn. Eftersom han sedan tidigare ansökt om och beviljats en förlängning 

av behandlingen på tre månader behöver han inte avtjäna det nya straffet.  
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Innan behandlingen kunde ta vid var Max tvungen att avgiftas. Detta gjordes 

under ett par veckors tid och därefter välkomnades han till behandlingshemmet 12 

& 12 på Svanö.  

”Janne” 

18 augusti 1997 åkte Janne fast hos polisen för sista gången. Då för stöld och 

bedrägeri. Han fick 6 månaders fängelse som han skulle sitta av på fängelset i 

Uppsala. I häktet ringde Janne en av sina bröder, vilken genom att lägga på luren 

tydligt visade att han inte vill veta av Janne efter allt han ställt till med. Detta tog 

jättehårt på Janne som låg och grät som ett litet barn hela natten i sin cell. Det var 

där Jannes vändning kom. Han ville inte längre ha droger i sitt liv och var beredd 

att göra vad som krävdes för att ta sig ur sitt beroende.  

Fängelsedirektören i Uppsala hjälpte honom att få beviljat behandling på 

Korpberget den sista tiden av sitt fängelsestraff. Han skulle få tre veckor, men 

blev kvar på behandlingshemmet ett och ett halvt år.  

3.2.4 Efter missbruket 
 

”Max” 

Efter att ha genomgått avgiftning på Renforsen trodde Max att 

behandlingshemmet skulle likna denna fängelselika upplevelse. Han var nervös 

och orolig för att komma till Svanö. Väl där fick han ett varmt välkomnande och 

han kände fort att skulle komma att trivas.  

Max hade från början ofta sina egna vägar att gå och egna lösningar på problem, 

vilket inte alltid stämde överens med vad behandlingshemmet förespråkade. 

Därutöver var han motsträvig, kaxig och hade attitydproblem. Personalen 

påpekade därför ständigt för honom hur han betedde sig, vad det innebar för 

honom själv och människor i hans närhet samt vad det skulle få för konsekvenser 

om han fortsatte bete sig på det här sättet. Max tyckte det var väldigt jobbigt att få 

höra vad andra människor tyckte om honom. Särskilt när det sades rakt i ansiktet 

från någon som verkligen menade vad den sa. Långsamt skedde en förändring i 

Max beteende. Största moroten till ett bättre liv var och är än idag hans son. 
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Det som har varit svårast för Max att ta itu med har varit minnena från barndomen 

och han vet ännu inte om han har bearbetat dessa helt och kommit över dem. 

Attityden har varit det andra stora problemet. Än idag kan han ha sina egna 

lösningar på problem som dyker upp, men han känner att det värsta ”kampandet” 

med till exempel personalen är borta. 

Max har nu två månader kvar på sin behandlingstid på Svanö och står nu inför en 

utslussning från den skyddade miljön på hemmet – ut i samhället igen. Han har 

ordnat en lägenhet som står och väntar på honom. Planen är att Max ska sätta sig i 

skolbänken igen till hösten. Han tycker att det känns nervöst att han snart till 

hundra procent måste ansvara för sina egna beslut och handlingar. På 

behandlingshemmet har han haft människor omkring sig som hjälpt honom och 

styrt in honom på rätt väg om han varit fel ute. Ute i samhället måste han klara 

detta själv.  

Idag mår Max bra både fysiskt och psykiskt och det finns en vilja hos honom som 

ger hopp om framtiden. ”De bästa dagarna i missbruk är inte ens i närheten av de 

sämsta utan.” Det är två motpoler som inte är jämförbara, inte ens lite grann. Max 

hoppas att han om några år har jobb och regelbunden kontakt med sitt barn. Att 

umgås med sonen tycker han är magiskt. När det gäller jobb skulle han helst vilja 

utbilda sig till journalist eller något annat inom media. Socialantropolog är ett 

annat yrke som han är intresserad av. Han vill ut och resa och träffa människor – 

men han drömmer även om att en dag kunna ta körkort och vapenlicens. 

”Janne” 

När Janne kom till Korpberget var hans självkänsla på noll. De enda han litade på 

under det sista året i sitt missbruk var polisen. På behandlingshemmet gjorde han 

en helomvändning och började sakta men säkert bygga upp sin självkänsla på 

nytt. Eftersom Janne verkligen bestämt sig för att han inte längre ville ha några 

droger i sitt liv och tagit det svåra beslutet att han verkligen ville bli fri från dem 

så mådde han jättebra under behandlingen. Han var beredd att göra det som 

krävdes av honom. Under tiden på Korpberget behövdes det inte så mycket för att 

han skulle må bra, med tanke på hur fruktansvärt dåligt han mått under den sista 

tiden som missbrukare.  
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För Janne var hans räddning ur missbruket att få komma till ett behandlingshem. 

Han säger även att ”en del behöver sitta på kåken för att fatta vad de håller på 

med”. Med det menade han att det är enklare att sitta i fängelse eftersom inga krav 

ställs på dig som individ. Så småningom brukar dock de flesta må ganska dåligt 

och slutligen börja fundera över vad de egentligen sysslar med. För de som väljer 

kontraktsvård för att slippa fängelse fixar aldrig att klargöra behandlingen. De är 

inte mentalt förberedda på alla skuldkänslor som framkommer när väl förnekelsen 

släpper. Istället för att stå kvar och ”fejsa” (konfrontera) verkligheten väljer de då 

istället att fly från sig själva – de är inte tillräckligt motiverade helt enkelt. Finns 

det därtill ingen önskan att vilja förändras, då finns det inte ens ett problem menar 

Janne. Finns däremot motivation – då är behandling oslagbart! 

Efter sin behandling flyttade Janne till Kramfors där han läste på Komvux och 

fick sedan jobb som personlig assistent. Han utbildade sig även till underskötare 

och fick efter det fast anställning inom kommunen. Det var under sin egen 

behandling Janne kände att han ville jobba med att hjälpa andra människor i 

samma situation som han själv varit i. För tre år sedan blev han erbjuden jobb 

inom socialtjänsten i Härnösand men trivdes inte riktigt där, tyckte att det hände 

för lite. För drygt två år sedan ringde Pelle och erbjöd Janne jobb på 12 & 12 

behandlingshemmet på Svanö och Janne tackade ja. De två lärde känna varandra 

när de båda genomgick behandling på Korpberget. 

Idag har Janne varit helt drogfri i åtta och ett halvt år. Det händer att han än idag 

kan få tankar som ”det hade varit gott med en bärs”, men de tankarna försvinner 

fort när han tänker efter och pratar om det med de i sin omgivning. Allt han gör 

idag gör han för sitt eget tillfrisknande. Han gör bara saker han kan stå för och 

anser sig ha bra värderingar. Det bästa med att vara drogfri tycker han är känslan 

inom sig själv, att han kan känna en trygghet som han aldrig gjorde innan. Janne 

använder sina egna erfarenheter för att kunna hjälpa andra och han hoppas på att 

han skall fortsätta utvecklas i sitt arbete. Han önskar även fortsätta med sitt 

golfspelande när det blir säsong för detta men kanske kommer inte tiden att räcka 

till. Han ska nämligen även till sommaren flytta ihop med en kvinna han träffat 

och dessutom fortsätta som ungdomsledare för ett fotbollslag.  
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4.  Diskussion 

Då vi kände att en sammanfattning av resultatet bara skulle bli en upprepning, 

valde vi istället att här i diskussionen ge svar på våra frågeställningar. Vidare 

lyfter vi fram våra kopplingar mellan resultatet och de teorier vi beskrivit. 

Därefter följer slutsatser och förslag.  

4.1  Resultat frågeställningar 

Hur fungerar verksamheten gällande kontraktsvård på ett specifikt 

behandlingshem? 

Personalen på 12 & 12 Behandlingshem på Svanö har samtliga egna erfarenheter 

från ett tidigare missbruk. Därtill har de utbildat sig till bland annat 

behandlingsassistenter, socionomer och motivatörer. Att de har egna erfarenheter 

från missbruk är till fördel i deras arbete med klienterna då dessa kan få större 

förtroende för de i personalen. Eftersom personalen har kunskap om de fällor man 

kan gå i som missbrukare förstår klienterna i ett tidigt stadium att de inte kommer 

någon vart med lögner. Det byggs upp en ömsesidig respekt mellan klienter och 

personal, vilket är en förutsättning för en lyckad behandling.  

12 & 12 hemmet har tydliga bestämmelser om vilka de tar in för behandling och 

strikta regler för vad som är tillåtet och inte av de intagna på behandlingshemmet. 

Bryts dessa regler ifrågasätts klientens vistelse på hemmet. Alla klienter följer ett 

tydligt program. Programmet gäller alla och inga undantag accepteras, såvida det 

inte finns en giltig anledning. I programmet ingår att klienterna har gruppsamtal 

där såväl personal som klienter involveras. 

Vad skiljer ett liv av missbruk mot ett liv utan missbruk efter behandling?  

I våra intervjuer framkom att respondenterna både fysiskt och psykiskt mår 

mycket bättre idag, till skillnad mot hur de mådde innan behandlingen. Innan hade 

de båda dåligt självförtroende och närapå ingen självbild. I dagsläget har de med 

hjälp av behandlingen lyckats bygga upp en helt ny identitet med starkt 

självförtroende. De har även klarat av att skapa en ny självbild som de känner att 

de kan vara stolta över. Under missbruket hade de i princip ingen kontakt med 

sina familjer. Med hjälp av behandlingsprogrammet har de kunnat återskapa en 



Rapportnummer 311, Vägen ut – ett arbete om kontraktsvård 
Maria Leijon, Lisette Sandgren 

 21 

 

relation till sina närstående och klarat av att bryta med sina gamla vänner i 

missbrukarkretsen. De har idag en tro på framtiden och vågar tänka att de själva 

kommer vara en del av den. De känner en trygghet och drömmer om saker de 

tidigare trott var en omöjlighet, men som nu är inom räckhåll.  

Innebär vårdplatsen en fristad med semesterliknande förmåner eller ett hårt 

arbete med att läka själen och finna en ny identitet? 

På 12 & 12 hemmet är klienterna under bevakning. Särskilt de tre första 

månaderna då personalen bestämmer huruvida klienterna får ha någon kontakt 

med utomstående eller inte. Om en klient vill göra en utflykt ska någon ur 

personalen följa med. Personalen bestämmer även om klienterna ska beviljas 

längre ledigheter. Det görs slumpmässiga drogtester på klienterna under hela 

behandlingstiden samt obligatoriska tester efter ledigheter. 

Det framkom i intervjuerna att det som krävs för att lyckas med behandling är 

motivation. Janne beskriver tydligt att det inte finns en chans att klara av 

behandling om inte motivation till drogfrihet finns. De klienter som kommer till 

12 & 12 hemmet med tanken att slippa undan fängelse blir inte långvariga. De är 

inte beredda på de påfrestningar det innebär och de känslor som kommer över 

personer under behandlingens inledande fas. När väl förnekelsen faller återstår en 

trasig människa med en tragisk historia bakom sig. De måste byggas upp från 

grunden och bilda sig ett nytt jag, en ny identitet och ett nytt sammanhang i den 

sociala samvaron att existera i.  

Syftet med arbetet var att ta reda på om huruvida individen anser det varit värt den 

tid, kraft och engagemang som krävs för att de skall kunna fungera i en normal 

vardag. Vi tycker att vi med detta arbete har uppfyllt vårt syfte genom att helt 

enkelt svara ”ja” på den frågan. De personer som vi samtalat med har klart visat 

att de inte vill byta sitt nya liv mot det missbruksliv de en gång hade. Vägen ut ur 

missbruket har varit långt ifrån enkel, men ändå tycker intervjupersonerna att det 

har varit värt det blod, svett och tårar som fodrats för att deras drogfrihet skall bli 

verklighet. 
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4.2 Kopplingar mellan resultat och teori 

Det finns flera teorier som kan förklara varför en människa inträder i ett missbruk. 

Ett resonemang inom den sociala utvecklingen rör varför en individ utvecklar ett 

avvikande beteende. Detta kan appliceras på Max. Han kom från en trasig 

familjesituation utan fasta gränser och ömhet från föräldrarna. Max hoppade av 

skolan redan i åttonde klass, en handling som inte överensstämmer med 

samhällets värderingar. Det kan ses som ett första steg mot ett beteende som anses 

som avvikande. För att skapa en identitet och få känna gemenskap drogs Max till 

grupper vars normer inte är desamma som samhällets.  

Jannes uppväxt var nästan den motsatta. Han växte upp med sina båda föräldrar 

med väldigt strikta regler och nästintill ingen möjlighet till egna beslut. Särskilt 

Jannes mamma hade en mall för hur hon ville att hennes son skulle vara. Denna 

mall stämde inte med Jannes bild av sig själv.  

Även utträdet ur ett missbruk kan förklaras på ett flertal sätt. Hypotesen om 

”maturing out” går ut på att en person, som i tidig ålder inträtt i ett missbruk, i sitt 

vuxna liv når en mognad och inser att missbruk inte är svar på dennes problem. 

Detta stämmer inte riktigt överens med Max situation, men går ändå att applicera 

på honom. Man kan säga att han uppnått denna mognad då han som relativt ung 

insåg att ett liv i missbruk inte var någon framtid för honom.  

Janne beskriver själv hur han under sin sista häktesvistelse når sin personliga 

botten och ifrågasätter sin existens. Detta stämmer väl överens med idén om ”the 

rock bottom”. Upplevelsen beskrivs som mycket obehaglig och Janne skildrar 

denna känsla väldigt tydligt. 

När klienterna under behandlingstiden umgås med andra får de tillfälle att skaffa 

sig nya erfarenheter och attityder genom rollövertagande. Samspelet som förs i 

klienternas nya omgivning gör att de får möjlighet att utveckla en ny identitet och 

ett nytt jag. Mead beskriver detta med sin teori om symbolisk interaktionism som 

vi har behandlat under teoriavsnittet. För klienterna ingår även aktiviteter av olika 

slag, som till exempel att fara och bowla eller spela tennis. Vid dessa tillfällen får 

de möjlighet att beblanda sig med ”allmänheten”.  



Rapportnummer 311, Vägen ut – ett arbete om kontraktsvård 
Maria Leijon, Lisette Sandgren 

 23 

 

4.3  Slutsatser och förslag 

Slutsatser 

Det finns flera slutsatser som vi har kunnat dra av detta fördjupningsarbete. Den 

första är att det inte finns någon given väg in till ett missbruk. Det kan drabba vem 

som helst, oberoende på om individen kommer från trassliga hemförhållanden 

eller inte. Däremot har vi kunnat se att föräldrarnas relation till sina barn är av 

avgörande betydelse för hur barnet utvecklas. Kärlek, ömhet och omvårdnad var 

något som både Max och Janne saknade under sin uppväxt, vilket kan ha varit en 

anledning till att de hamnade snett i livet. 

Andra slutsatsen är konstaterandet om att det krävs motivation hos individen för 

att kunna ta steget ut ur sitt gamla liv i missbruk och vidare klara av en 

behandling. Motivationen är ingenting som kan påtvingas av någon annan, utan 

måste komma inifrån individen själv. Detta gör att en del personer måste nå sin 

personliga botten för att verkligen vilja ta sig ur sitt missbruk. Saknas denna 

motivation hos individen är den i princip dömd att misslyckas i sitt förehavande. 

Vi anser det viktigt att påpeka att man inte kan be om behandling bara för att 

slippa undan fängelsestraff. Är inte individen beredd att ge allt det innebär att ta 

sig ur missbruket, är personen snart på en anstalt. En ytterliggare slutsats som hör 

ihop med denna är att åsikten om att behandling skulle kunna jämföras med ett 

semesterlikt ställe där klienterna får maten serverad och har det finfint inte 

stämmer överens med verkligheten. I själva verket är varje dag för klienterna en 

kamp där de brottas med sig själva och får genomlida konsekvenserna av deras 

tidigare liv i missbruk.  

En annan slutsats som vi kom fram till var hur viktig relationen mellan klient och 

personal är. Klienten utvecklar ett livslångt förtroende för sin kontaktperson och 

denne ger sitt stöd både under behandling och efter det att behandlingstiden är 

över. Detta tror vi är viktigt för individens fortsatta drogfrihet. När som helst som 

livet känns tungt och lockelse till drogen dyker upp igen, kan klienten ta kontakt 

med sin kontaktperson och åter bli guidad i rätt riktning. 

Ytterligare en slutsats berör den ekonomiska biten. Klienterna på 

behandlingshemmet har alla även ett förflutet inom det kriminella. De begick brott 
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för att finansiera sitt missbruk och för en del blev det en livsstil. Det gick så långt 

ibland att de begick brott bara för att ha något att göra och för att det gav dem en 

kick. Både samhället och individen tjänar på att kriminella med missbruksproblem 

döms till kontraktsvård istället för fängelse. Detta medför att mängdbrotten 

minskar i samhället och att individen får en chans att påbörja ett nytt liv som en 

hederlig människa. Under intervjun med Janne fick vi detta bekräftat. Han 

berättade att efter det att han kom in på behandling och därmed slutade begå brott, 

sjönk antalet biltillgrepp med trettio procent i hans stad. Han visste att 

minskningen berodde på honom, men via en tidningsartikel förstod Janne att 

varken polis eller politiker kunde dra den kopplingen. 

Förslag 

Om det skulle bedrivas forskning på området huruvida samhället ”tjänar” på att 

individen får behandling eller inte skulle man kunna få svart på vitt att alla tjänar 

på det. Det är vad vi skulle kunna anse vara en så kallad ”win-win situation”. 

Detta tror vi kan leda till att politikerna skulle budgetera mer pengar till 

kommunerna för att kunna kosta på behandling i större utsträckning.  

Behandling är bra. Mer behandling åt folket!! =)  
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Bilaga 1 
 

12 & 12:s dagsschema 
        

        
Klocka

n Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

8.00-

8.45 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost     
9.00 Morg.möte Morg.möte Morg.möte Morg.möte Morg.möte     
10.00 Fika Fika Fika Fika Fika Brunch Brunch 

10.30 Lektion Stegskola Lektion 
Mansgrup
p Lektion Morg.möte Morg.möte 

12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch     

13.30 Grupp 
Kvinnogrup
p Grupp Stegskola   Ledig tid Besökstid 

14.30 Fika Fika Fika Fika Fika Mellanmål Mellanmål 
15.00-

16.00 
Gr.parsamta
l Ärenderesa Fys Stegskola Fys Ledig tid Besökstid 

16.30 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag 
17.15-

18.15 Telefontid Telefontid Telefontid Telefontid Telefontid Telefontid Telefontid 
18.30   Kvinnomöte           
19.00 Film     NA-möte Film Film   
19.30   Mansmöte           

21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte 
Kvällsmöt
e Kvällsmöte 

Kvällsmöt
e 

Kvällsmöt
e 

Kvällsmöt
e 

23.00 God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Frågor till Håkan Larsson och Maria Lindberg.  

1. Anser du att missbruket har ökat? 

2. Vad är, om så är fallet, anledningen till ökningen? 

3. Vanligaste narkotikapreparaten? 

4. Varför just dessa preparat? 

 


