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 1. Inledning 
 
Att missbruka och fara illa är inte alltid den enskildes angelägenhet, utan kan om det når ett 

visst stadium bli en angelägenhet även för samhället. För att bemästra ett sådant missbruk har 

samhället till sin hjälp ett antal lagar, där socialtjänstlagen (SoL: SFS 2001: 453) är den 

viktigaste. Socialtjänstlagen innehåller de centrala bestämmelserna på det sociala 

vårdområdet, innefattande bl.a. regler om socialtjänstens uppgifter inom missbruksvården.  

Samhället har ett ansvar för att dess invånare skall kunna beredas den vård som de behöver. 

Kan inte denna vård ges under frivilliga former, som socialtjänstlagen förespråkar, finns det 

lagar som ger samhället förutsättningar att avvika från den grundläggande 

frivillighetsprincipen. En sådan lag är lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM: SFS 1988:870), är en ganska kontroversiell 

lag. Många menar på att det inte går att tvinga in människor i vård. De menar också att den 

motivation som är så viktig för ett lyckat resultat försvinner vid tvång. Andra menar i sin tur 

att det är bra med en tvingande lag, då den tvingar missbrukaren att tänka efter vad en håller 

på med, så fort drogerna gått ur kroppen. Dessa menar också att det inte skulle vara möjligt 

för missbrukaren att hålla sig drogfri så länge att han/hon skulle komma till stadiet 

eftertänksamhet, om inte ett tvång fanns. De menar i denna eftertänksamhet föds också 

motivationen till frivillig vård. Syftet med tvångsvård enligt LVM, som det går att läsa om i 

förarbetena som är gjorda till LVM – lagen (Nordström och Thunved, 2007), ligger väl också 

närmare det andra alternativet, än det första. Där står det att vården genom behövliga insatser 

skall motivera missbrukaren så att han frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta 

emot stöd för att komma från missbruket. Detta hindra dock inte det faktum att lagen är 

ifrågasatt och det innebär inte heller att det nödvändigtvis måste vara en bra lag. 

 

Jag har i mitt arbete inte försökt att ta reda på om det är en bra lag eller inte, utan mitt arbete 

har istället riktat in sig på ifall de grundläggande tankarna i lagen är något som är möjligt att 

vidarebefordra till de klienter som är omhändertagna enligt LVM – lagen. Alltså ifall lagens 

budskap når fram till de som lagen är skriven för. Detta arbete skulle naturligtvis bli alldeles 

för stort och ogripbart att redogöra för i en c – uppsats, om jag studerade alla fall där lagen 

haft en inverkan. Jag har därför riktat in mig på ett LVM – hem och där intervjuat några 

klienter, för att försöka fånga deras upplevelser kring hur, och huruvida lagens vårdande del 

implementeras. 
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   1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl Hesslebys behandlingshems policy eller 

grundläggande handlingsprogram implementeras hos de intagna klienterna. Att se om den 

behandling som Hessleby säger sig stå för överhuvudtaget är möjlig att realisera så att 

klienterna upplever den på ett likvärdigt sätt som behandlingshemmet. 

 

1.2 Frågeställning 

 Hur mottagliga är människor i tvångssituation att överta värderingar från överheten? 

 

1.3  Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som följs av mitt syfte och min frågeställning och 

förförståelse . Därefter följer bakgrundsfakta som förutom bakgrund består av en redovisning 

kring att tänka sociologiskt, en beskrivning av LVM och en presentation av Hesslebys 

behandlingshem och en redogörelse för tidigare forskning. Därpå följer ett teorikapitel som 

klargör vilka teoretiska utgångspunkter som använts. Nästa kapitel behandlar vilka metoder 

som använts. Detta följs av kapitel 5 som redovisar resultatet av intervjuerna som gjorts på 

Hessleby behandlingshem. I kapitel 6 behandlas analysen av intervjuerna utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som används. I det sista kapitlet görs en sammanfattning av analysen och det 

följs av en referenslista. 

 

1.4 Förförståelse  

Förförståelse är en viktig del för ett kvalitativt uppsatsarbete då läsaren behöver få kännedom 

om författarnas kunskap och upplevelser. Gilje och Grimen (1992) använder sig av begreppet 

förförståelse och menar att människan aldrig möter världen som ett blankt blad. De menar att 

det är förutsättningarna och förförståelsen som avgör vad som är förståligt och oförståligt i ett 

sammanhang (Gilje och Grimen, 1992, sid. 183). De menar att meningsfulla fenomen bara är 

förståliga om vi kan se dem i ett sammanhang och därför är förförståelsen viktig. De menar 

också att förförståelsen är ett viktigt avsnitt i en uppsats för att förklara vilka förutsättningar 

författaren haft inför forskningen (Ibid. Sid. 188).   

 

Under tiden som jag läste sociologi B, vilket var vårterminen 2007, så blev min styvson tagen 

på ett LVM, efter något års narkotikamissbruk. Detta omhändertagande råkade dessutom vara 

en LVM § 13 (alltså ett omedelbart omhändertagande) som beskrivs nedan. Detta är 
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naturligtvis en traumatisk upplevelse, som jag därutöver hade oturen eller förmånen att få vara 

med om på plats beroende på hur man ser det. Att han under 6 månader varit underställd 

denna lag har naturligtvis ökat min förförståelse över vad ett LVM innebär och hur det 

fungerar. Från att ha varit mycket starkt kritisk till att bli tagen på ett LVM ändrades min 

styvsons inställning till LVM under tiden som gick under dessa 6 månader. Han var till slut 

klart positivt inställd till vård under tvång och såg detta som det enda sätt han hade kunnat bli 

kvitt sitt drogberoende på. Han är nu snart 6 månader efter sin ”frigivning” fortfarande drogfri 

och på väg tillbaka till det drogfria och ganska okomplicerade liv han levde innan drogerna 

fick grepp om honom. 

 

Jag ser också de otaliga samtal jag haft med min styvson, både under och efter LVM 

omhändertagandet som en stor del i förförståelsen. 

Att jag dessutom har ett specifikt intresse för människor, för människors öden och för 

samhälleliga lösningar på mänskliga problem minskade naturligtvis inte vare sig mitt 

engagemang i denna fråga eller mitt intresse för frågan i sig. 

 

När jag bestämt mig för att läsa sociologi C anmälde jag mig samtidigt till en kurs på 7,5 

poäng i socialrätt på distans vid högskolan väst. Här ingick LVM lagen som en del av utbudet 

och när det blev dags att välja ämne till C uppsats bestämde jag mig tidigt för att försöka 

kombinera det som upptagit en mycket stor del av mitt liv det senaste året. Nämligen 

sociologi och LVM. Jag hade förstått att så ”lyckade” behandlingar som utfallet blivit med 

min styvson var rätt ovanliga och jag ville därför titta närmare på hur behandlingshemmet där 

min styvson varit, arbetade och hur de som var intagna där nu upplevde att LVM hemmets 

policy kom dem till del, hur väl det förverkligades till de intagna. LVM – hemmet var 

Hesslebys behandlingshem. 

 

   2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet vill jag försöka ge läsaren en inblick i vad Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall är för något, vad den innebär och hur den kan se ut. Jag vill också för läsaren göra 

en kortare presentation av Hesslebys behandlingshem och hur det är uppbyggt. Detta kapitel 

kommer dock att inledas med en liten beskrivning av hur en sociolog tänker och vilka 

möjligheter till tolkningar som inryms i beskrivningen av att tänka sociologiskt. 
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    2.1 Att tänka sociologiskt 

För att ge en liten inblick i hur en sociolog tänker och varför han/hon kommer fram till en viss 

sorts analys vill jag lite kort beskriva vad det innebär att tänka sociologiskt. Jag tycker att 

Zygmunt Bauman beskriver det på ett bra sätt i sin bok att tänka sociologiskt (1992). Bauman 

menar att vi behöver tänka vidare och att begreppet ”självklart” inte är så självklart inom 

sociologin (Bauman, 1992, sid. 10). Han menar att man skulle kunna säga att sociologin 

betraktar varje mänsklig handling som ett inslag i ett större sammanhang. Enskilda aktörer 

kommer in i den sociologiska bilden i egenskap av enheter, medlemmar och deltagare i ett 

nätverk av ömsesidiga beroenden (Bauman, 1992, sid. 15). Sociologin är ett sätt att tänka på 

den mänskliga världen, samtidigt som det finns andra sätt att se världen på. Det viktiga i 

Baumans resonemang kring att tänka sociologiskt tycker jag är att, allt material till 

sociologiska slutsatser är erfarenheter som vanliga människor gör i sin vardag. Sociologer 

arbetar med individuella biografier som är förankrade i historien, och som vi delar med andra 

människor (Ibid, sid. 18). Jag skall som sociolog i denna uppsats försöka finna förståelse och 

förhoppningsvis i framtiden verktyg för att förändra och förbättra situationen för det intagna 

på ett LVM – hem. Jag skall också förklara och försöka fånga upplevelserna som de klienter 

jag intervjuade på LVM hemmet hade beträffande Hessleby behandlingshems vårdmetoder 

och hur väl dessa implementerades till de intagna. Detta bidrar till det som Bauman talar om, 

att materialet kommer från individens vardagliga händelser i samhället. 

 

2.2 LVM   

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM: SFS 1988:870), är en tvångslag som 

kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter 

beslut av länsrätten. För missbrukare under 20 år är istället LVU tillämplig. Lagen kan bara 

träda i kraft om missbrukaren motsätter sig frivillig vård. Det finns dock en möjlighet att det 

kan bli tal om tvångsvård även om missbrukaren gått med på frivillig vård och det är om 

missbrukarens frivillighet inte bedöms som trovärdig LVM 18 § (Norström & Thunved, 

2007) 

Den paragraf i LVM lagen som måste uppfyllas för att det skall bli aktuellt med tvångsvård är 

LVM 4 § som man på så sätt skulle kunna utnämna till själva nyckel paragrafen i LVM: Om 

missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 
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lösningsmedel anses vara i behov av vård och denna inte kan tillgodoses enligt 

Socialtjänstlagen eller på annat sätt, kan LVM bli aktuell under dessa tre förutsättningar: 

1. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.  

2. Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv.  

3. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra  

För ett omhändertagande enligt LVM krävs en anmälan till socialtjänsten av exempelvis 

läkare, socialsekreterare eller nära anhörig. Om Socialtjänsten efter en utredning finner ett 

behov av vård enligt LVM, går ärendet vidare till länsrätten som beslutar om tvångsvård. 

Vårdtiden får uppgå till högst sex månader i taget ((Norström & Thunved, 2007) 

Enligt LVM § 13 får en missbrukare omedelbart omhändertas efter beslut av Socialnämnden 

om det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag eller att 

missbrukarens hälsotillstånd är av sådan art att beslut om tvångsvård inte kan vänta på att 

länsrätten har tagit beslut. Det behöver inte finnas ett akut behov av avgiftning för att LVM 

ska kunna användas, utan ett allvarligt missbruk som anses kräva en snabb insats är tillräckligt 

(Norström & Thunved, 2007) 

LVM ger Socialnämnden långtgående möjligheter att begära tvångsvård. I praktiken har dock 

tvångsvård enligt LVM blivit av relativt begränsad omfattning eftersom kostnaderna är höga, 

skall betalas av hemkommunen och besluten alltid skall prövas av länsrätten. Omkring 1 200 

individer tvångsvårdas enligt LVM per år (http://www.stat-inst.se).  

Syftet med vård enligt LVM är enligt 3§ att vården genom behövliga insatser skall motivera 

missbrukaren så att han frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att 

komma från missbruket. Detta innebär att behandlingsinsatser skall påbörjas under LVM – 

vistelsen med avsikt att motivera missbrukaren till fortsatt behandling på frivillig väg. 

Förutom behandlingsinsatser mot själva missbruket kan insatserna även omfatta t.ex. bostad 

och arbete/sysselsättning. I lagens förarbeten anges att ett viktigt mål är att bryta en destruktiv 

utveckling och att vården skall ses som inledning till en behandling som kan leda till frihet 

från missbruk och en förbättrad livsstil i övrigt. Vårdplaneringen ska därför också inkludera 

insatser i anslutning till tvångsvården. Behandlingsmålen ska vara flexibla och anpassas till 

den enskildes motivation och förmåga att tillgodogöra sig vården (Norström & Thunved, 
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2007). Det finns alltså både ett kortsiktigt mål, att bryta ett allvarligt och fortgående missbruk 

och ett långsiktigt att motivera missbrukaren till vård och behandling i frivilliga former. 

Socialnämnden i hemkommunen har som ansvar att redan under utredningstiden påbörja 

planeringen av alternativ frivillig vård. Det är därför viktigt att den intagne missbrukarens 

handläggare (nästan alltid en socialsekreterare) vid socialnämnden i hemkommunen aktivt 

samarbetar med missbrukaren och dennes kontaktperson vid institutionen under tiden på 

LVM – hemmet. Så snart som det är möjligt skall SiS, efter samråd med socialnämnden, 

besluta att den intagne skall beredas vård i annan form utanför LVM – hemmet, enligt LVM 

27 §. Det är en något lättare, mindre restriktiv behandlingsform, som dels är lite friare men 

som också är mer inriktad på ren behandling då missbrukaren gått med på denna behandling 

frivilligt och det inte anses behövas lägga lika stor vikt vid övervakning av den intagne som 

tidigare. En § 27 lyder dock fortfarande under tvångsvården och skulle det visa sig att § 27 

vården inte fungerar kan SiS besluta att missbrukaren skall återföras till LVM – hemmet 

(Norström & Thunved, 2007). 

Behandlingsmetoderna varierar mellan LVM – hemmen för att kunna tillgodose olika 

individers behov. Alla LVM – hem skall först göra en utredning av missbrukarens problem. 

Här kan ingå färdighetstest, demensutredning, psykiatrisk utredning, social utredning och 

funktionsutredning. Det flesta hem har också en avgiftningsavdelning. Motivationsarbetet på 

LVM – hemmet sker oftast genom en kontaktperson vid institutionen som knyts till den 

intagne. Personliga samtal, social träning och deltagande i institutionens dagliga aktiviteter är 

viktiga inslag (http://www.stat-inst.se).   

   2.3 Hessleby behandlingshem  

Hessleby behandlingshem ligger utanför Mariannelund, 4 mil öster om Eksjö i Jönköpings län  

Målgruppen för Hesslebys behandlingshem är män med alkohol-, narkotika- eller 

blandmissbrukproblematik, men även missbrukande män med psykiska störningar tas emot 

här. Till målgruppen hör även män som bedöms som våldsbenägna. Hessleby tar även emot 

män med omvårdnadsbehov, så även dessa ingår i målgruppen för Hesslebys behandlingshem. 

Hessleby är tillsammans med tre andra LVM – hem, de hem som tar emot klienter med den 

svåraste drog- och psykproblematiken i landet och är på så sätt lite unikt ur 

forskningsperspektiv. 
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Hessleby arbetar på beteendevetenskaplig grund med vuxna missbrukare där psykiatriska och 

somatiska (kroppsliga) problem även kan förekomma. Man använder sig av ett kognitivt 

förhållningssätt i behandlingsarbetet. De metoder som används på Hessleby är strukturerade 

samtal med hemuppgifter, sokratisk dialog som är en gruppdialogprocess, någon får en fråga, 

som kan vara: vad är lycka? varje deltagare skall sedan berätta vad det tänker på när det hör 

begreppet lycka, andra metoder som används är självreflektion, för- och nackdelsschema, 

beteendeträning och återfallsprevention. Miljön på Hessleby används i den dagliga ADL-

träningen (att klara av vardagliga sysslor). Psykoterapeuter med kognitiv inriktning bedriver 

samtal enskilt och i grupp med klienter. Utbildade akupunktörer arbetar med klienter i 

abstinensfas. Massage kan erbjudas. 

 

Den personal som finns på Hessleby består av behandlingspersonal, men där finns också 

sjuksköterskor med psykiatrisk vidareutbildning, socionomer och fritidspedagoger. Tillgång 

finns även till psykiater, medicinsk läkare samt psykolog. Personalen får handledning 

kontinuerligt. 

Det finns 35 stycken intagningsplatser på Hessleby av dessa är 16 låsbara och således 19 

stycken av lite friare karaktär. Institutionen består av fyra avdelningar. Den helt låsta 

avdelningen heter Midgård, det finns en avdelning där man är inlåst på natten, men fri att röra 

sig tillsammans med personal på dagen, den heter Aros. Dessa två avdelningar finns i själva 

huvudbyggnaden. Utanför dessa ligger två fristående hus med fem lägenheter (Rum är kanske 

mer korrekt) denna avdelning kallas Birka, här bor det intagna ganska självständigt och får 

röra sig fritt på området. Tanken är att man skall gå från en helt låst avdelning till ett allt friare 

boende under sin tid på Hessleby. Utanför Hessleby i samhället finns det s.k. kallade 

träningslägenheter som är helt fristående och där personalen bara tittar in ibland. Dessa skall 

dock inte förväxlas med LVM 27 § boende. 

Hessleby är ett LVM-hem som tar emot klienter enligt lagarna: LVM, SoL, 56 § KvaL, 

kontraktsvård enligt KvaL och LPT. Institutionen bedriver utslussverksamhet, 

omvårdnadsboende, samarbete med olika socialtjänster och nätverksarbete. Hessleby har 

tillgång till utslussningslägenheter i samhället. Extern handledning ges regelbundet utifrån 

den psykiatriska störningen och motivationsarbetet. Hesslebys upptagningsområde är 

Götaland och Svealand. 
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  2.4 Tidigare forskning 

Den forskning som gjorts i ämnet LVM vård är ganska omfattande och en stor del av denna 

finns att hämta hos statens instititutionstyrelse som LVM vården lyder under. Eftersom ämnet 

är ganska kontroversiellt så har det bedrivits en ganska ansenlig forskning kring problemet. 

Här finns att läsa, bland mycket annat, forsningsrapporter som, forskningsrapport nr 1 2001, 

Vård bakom låsta dörrar – Lunden, ett LVM - hem för kvinnor av Bengt Svensson, 

Forskningsrapport nr 1 1998, LVM – vårdens kvalitet enligt socialtjänstens bedömning av 

Arne Gerdner, eller forskningsrapport nr 1 2000, Tvång och tillit. LVM – vård som kulturell 

ingenjörskonst av Göran Johansson. Av dessa har jag haft förmånen att få läsa den första och 

den sista av dessa. Det finns också mycket böcker skrivet i ämnet t.ex. Institutionella 

behandlingsformer vid missbruk av Mats Fridell (1996) eller riskbruk och missbruk av 

Katarina Johansson och Peter Wirbing (1999), vilka jag också läst. Det finns emellertid 

oändligt mycket mer att läsa i detta ämne. 

 

   3.  Teorier 

I det här avsnittet tänker jag redogöra för de teorier som är väsentliga för att kunna analysera 

mitt intervjumaterial. Det är teorier av Erving Goffman, Aaron Antonovsky och Anthony 

Giddens. Dessutom använder jag mig av Håkan Jenners definition och beskrivning av 

begreppet motivation, som är en viktig del av min kommande analys. 

 

   3.1  Totala Institutioner 

När man tittar på uppbyggnaden av Hesslebys LVM – hem så är det inte svårt att se aspekter 

som kan kopplas till Erving Goffman teori om så kallade totala institutioner. Den kanadensisk 

– amerikanska sociologen och socialantropologen Erving Goffman beskriver i sin bok Totala 

Institutioner (Goffman, 1983) sina teorier och teser om institutioners sammansättningar. Jag 

vill beskriva hur Goffman definierar totala institutioner och hur han delar in dessa. Goffman 

definierar en total institution som ”en plats där man kan bo och arbeta på där ett stort antal 

människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt administrativt liv tillsammans 

under en längre tid, avskurna från samhället” (ibid. sid. 9). Varje institution har inneslutande 

tendenser och deras inneslutande eller totala karaktär symboliseras av de hindren för socialt 

umgänge den, i detta fall, intagne har med världen och medlemmarna inom gruppen. De 

hinder som Goffman talar om kan innebära fysiska svårigheter som att till exempel ta sig ut 

genom bland annat låsta dörrar, höga murar, taggtråd, klippor o.s.v. Goffman kallar alltså 
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dessa inrättningar för totala institutioner och han delar in dem i fem grupper. Den första 

gruppen är de institutioner som skapats för att ta hand om personer som anses vara ofarliga 

men oförmögna att ta vara på sig själv. Det kan till exempel vara hem för blinda, hemlösa, 

gamla eller föräldralösa. Den andra gruppen är de institutioner som formats för de som är 

oförmögna att ta hand om sig själva men som också anses vara ett hot mot samhället. Denna 

grupp skulle kunna bestå av till exempel mentalsjuka och leprahem det sista begreppet är hem 

för spetälska och känns inte så aktuellt längre. Det tredje alternativet av en total institution 

anger Goffman som en institution som skapats för att skydda samhället mot avsiktliga hot, 

som till exempel fängelser, koncentrationsläger och läger för krigsfångar. Institutioner som 

skapats för att man skall kunna göra ett bättre arbete, menar Goffman är den fjärde gruppen, 

här syftar han på internatskolor, fartyg, militärförläggningar o.s.v. den sista och femte 

gruppen utgörs enligt Goffman av det institutioner som är avsedda som reträttplatser från 

världen, ofta med religiösa aspekter, ett exempel på det skulle kunna vara ett kloster 

(Goffman, 1983, sid. 14). 

 

Goffman talar om sociala inrättningar vilket syftar till ställen där det förekommer aktiviteter 

av olika slag. På totala institutioner sker allt på samma ställe. Det som normalt sker i livets tre 

sfärer – att utföra aktiviteter på olika håll, med olika människor under skilda auktoriteter 

utförs idet här fallet på samma ställe, innanför murar och med samma auktoriteter (Ibid. Sid 

15). Goffman menar att när människor förs samman och övervakas av personal så handlar det 

oftast inte om ledning eller återkommande inspektion, utan om bevakning och kontroll över 

att de intagna gör som de skall. Både den stora mängden av dirigerade människor och den lilla 

mängden av övervakande personal är skapade och förutsättningar för varandra (Ibid.sid.15) på 

många totala institutioner finns en stor klyfta mellan dessa två poler och var och en av 

grupperna tenderar att uppfatta varandra som fientliga stereotyper. De intagna ses ofta som 

opålitliga och bittra medan personalen ses som nedlåtande, överlägsen eller elak. 

 

Goffman diskuterar också något som han kallar individens karriär i samband med totala 

institutioner. Han menar att en nykomling till en anstalt förändrar sin moraliska karriär, det 

vill säga att personen utvecklar sina uppfattningar om sig själv och för honom andra 

betydelsefulla personer. Det är en grundläggande förändring som kommer följa med personen 

genom hela tiden på institution. En total institution bryter ner rollfördelningar eftersom den 

intagne isoleras från omvärlden dygnet runt. Många anstalter tillåter inte permission eller att 

den intagne skall få ta emot besökare, vilket kan leda till en rollförlust menar Goffman (Ibid. 
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Sid. 20). Vissa av dessa rollförluster kan återtas senare i livet, utanför institutionen, medan 

andra kommer att sitta i för alltid. 

 

Jag väljer också att redogöra för Goffmans aspekt på flyktaktiviteter som han kallar det, en 

flyktaktivitet är, enligt Goffman en aktivitets som individen använder sig av för att lyfta sig ur 

situationen för en stund (Goffman, 1983, sid. 55). Den intagne känner ofta en tomhet av att 

tiden går så långsamt på en institution och behöver aktivera sig för att få tiden att gå fortare. 

Individen använder sig av lättsamma, frivilliga aktiviteter som är tillräckligt spännande för att 

individen skall känna att den kan lyfta sig ur sin situation tillfälligtvis. En del av dessa 

aktiviteter är kollektiva, det kan vara lagsporter, dans, föreläsningar, kortspel, slöjdgrupper 

o.s.v. Medan andra är individuella det skulle kunna vara att läsa böcker, titta på TV och 

sådana saker. Goffman vill likna varje total institution som ett dött hav med många små öar av 

levande fängslande aktiviteter (Ibid). Aktiviteter av detta slag kan hjälpa den intagne att klara 

av den psykiska press som existerar. 

 

Goffman diskuterar också hur institutioner har olika platser som har olika betydelse för 

individerna. Man skulle kunna använda dessa för att beskriva och analysera klienternas ”val 

av plats” på Hesslebys LVM – hem. Det intagna kan dela in sin värld i tre olika delar som är 

gränsdragningar mellan olika platser. Den första platsen är den på förbjuden mark, dit man 

inte får gå. Den är belägen utanför gränserna och kan enbart beträdas om den intagne fått 

tillåtelse av eller tillsammans med auktoritet. Nästa plats är den bevakade platsen, den intagne 

kan gå hit utan någon speciell ursäkt, men han är ändå under bevakning. Den tredje platsen är 

de som Goffman kallar för fria platser, de är inte utsatta för den vanliga personalauktoriteten. 

Här kan den intagne syssla med tabubelagda aktiviteter eller bara ren avkoppling för att 

komma bort från personalen. Vissa platser är gruppterritorier vilket innebär att det finns 

regler och normer för vilka som får beträda dem. Fria platser delar individen med vilka andra 

som helst, territorier med delar han med en utvald grupp, menar Goffman (Ibid. Sid. 166) En 

intagen kan även utveckla ett personligt territorium som innebär en plats han delar med 

väldigt få personer eller inte med någon annan om han inte vill det. Ett personligt territorium 

kan vara det enskilda sovrummet, eller lägenheten som de kallar det på Hesslebys LVM – 

hem.  
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3.2  KASAM – Känsla av sammanhang 

Då klienter på ett LVM – hem har olika bakgrund och problem som är unika från individ till 

individ är det viktigt att se till hur dessa klienter tolkar den situation som de befinner sig i. 

Känsla av sammanhang, eller som den förkortas KASAM, är en teori vars upphovsman heter 

Aaron Antonovsky. Han utvecklar denna teori för att se hur individer tolkar den situation som 

de befinner sig i, i olika skeden i livet. KASAM innebär att man upplever världen som 

förutsägbar och har en tilltro till att allt saker och ting kommer att ordna sig (Nilsson, 2002: 

2). 

Enligt Antonovsky bygger KASAM på tre centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning individer begriper och förstår sin 

omvärld och att det som inträffar upplevs som begripligt. De stimuli som individer erhåller, 

oavsett om de är externa eller interna, är inte slumpmässiga och oförklarliga. Olika missöden 

och svårigheter kan ske i individers liv men dessa är ändå begripliga för individen 

(Antonovsky, 1991, sid. ) 

 

Hanterbarhet handlar om hur en person klarar av att hantera det problem som kan uppstå och 

vilka resurser som han eller hon har till sitt förfogande för detta. Dessa resurser kan vara 

under egen kontroll men kan också vara att man tar hjälp av andra i sin omgivning vid 

problem, exempelvis någon i familjen eller terapeuter. Hanterbarhet innebår alltså att 

individen känner att den kan hantera de problem som kan uppstå med hjälp av olika resurser. 

Dessa resurser är någon som individen känner att den kan lita på och som det går att räkna 

med i alla situationer. Med hjälp av dessa kan man möta de stimuli som människor ständigt 

utsätts för genom livet (Antonovsky, 1991 sid. 40). 

 

Det tredje centrala begreppet är meningsfullhet och syftar till vilken utsträckning som 

individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. Individer anser att åtminstone en 

del av de problem eller krav som livet ställer på dem är värt att lägga ner energi vid och att 

utmaningar är välkomnande snarare än att de upplevs som laster (Antonovsky, 1991, Sid. 42) 

Denna komponent ansåg Antonovsky vara den viktigaste av det tre då han menade att detta 

var själva motivationskomponenten. Med andra ord så måste de händelser som inträffar ha en 

känslomässig mening och inte bara kognitivt, då kan individen se det som en utmaning och 

vilja lägga ner tid och engagemang på att lösa dem. 
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Antonovsky beskriver även generella motståndsresurser GMR, som en hjälp för individen att 

bekämpa olika stressorer i livet. Stressorerna kan ta olika former och varierar under livets 

gång, alltifrån små problem i vardagen till livskriser. Oavsett vad det är för stressorer reagerar 

alltid individen på dessa på ett eller annat sätt. Genom att ha utvecklade GMR kan dessa 

hjälpa individen att bekämpa och lättare hantera olika stressorer. Dessa resurser kan 

exempelvis vara pengar, olika institutioner i samhället, familj eller ett bra socialt nätverk 

(Antonovsky, 1991 sid. )       

 

 

   3.3  Motivation  

Det framkommer ganska snabbt hur viktig motivation är ur behandlingssynpunkt när det 

gäller vård av missbrukare. Jag väljer att använda socialpsykologen Håkan Jenners definition 

av begreppet, för att på så sätt förtydliga det.  

När Håkan Jenner definierar begreppet motivation beskriver han det utifrån tre komponenter. 

Den första handlar om motivation som en inre faktor, som styr och aktiverar människans 

beteenden. Det är människans inre drivkraft som driver henne till att uppvisa olika beteenden. 

Den andra delen handlar om att individen strävar efter ett visst mål, beteendet hos individen är 

riktat mot något. Det kan vara yttre mål och belöningar som höga poäng, pengar och andra 

människors uppskattning. Det kan också vara inre mål såsom att känna glädje, stolthet och en 

känsla av självförverkligande och dessa mål och belöningar påverkar människans beteende på 

olika sätt. Den tredje aspekten av motivation handlar om en växelverkan där motivation ses 

som ett samspel mellan individens inre drivkrafter och det mål som skall uppnås. Man tar vara 

på krafterna i omgivningen som gör att individen blir uppmuntrade och stärkta i det de gör 

eller besvikna och hämmade, en motivationsprocess menar Jenner (Jenner, 1987). ”inre 

drivkraft, grundat i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden och handlingar 

riktade mot vissa mål, som kan vara inre och yttre. Vare sig målen uppnås eller inte, så blir 

resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften” (Jenner, 1987 sid. 19). 
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3.4  Tillit och ontologisk trygghet 

Anthony Giddens har utvecklat ett begrepp om ontologisk trygghet som i första hand grundar 

sig på den tillit som barnet känner till sina omsorgspersoner. Redan tidigt i barnets liv spelar 

vanor och rutiner en grundläggande roll för att skapa relationer till sina omsorgspersoner och 

är viktiga för att individen skall uppleva tillit senare i livet. Det kan även ses som ett slags 

emotionell vaccinering, det vill säga som ett slags skydd mot framtida hot och faror som gör 

att individen kan bevara hopp och mod i hemska och jobbiga situationer som han eller hon 

kan hamna i senare i livet. Har man en grundläggande tillit fungerar det som en 

avskärmningsmekanism till risker och faror i interaktionsmiljön. Tilliten till andra, både i 

barnets tidiga liv och på ett permanent sätt i den vuxnes, är ursprunget till att man upplever en 

stabil värld (Giddens, 1997, sid 50 ff.). 

Alla individer utvecklar ett slags stomme av ontologisk trygghet som är baserad på olika 

rutiner. Genom dessa rutiner kan man således lita på omgivningen och därmed uppleva 

trygghet eftersom man utformar ”svar” på olika fundamentala existentiella frågor. Rutinerna 

kan användas som skydd mot olika känslor som ångest och otillräcklighet. När dessa rutiner 

inte längre finns hos en individ uppstår enligt Giddens kritiska situationer. Rutinerna r utifrån 

självidentitetens dynamik även reflexivt öppna för förändringar. De beslut som görs är inte 

bara beslut om hur individen bör handla, utan även om vem individen vill vara (Giddens 1997 

och Månsson, 1995, sid. 418). 

Vid upprepade möten med representanter från olika sociala system kan människor få en 

trovärdig karaktär i form av vänskap och förtrolighet. Tilliten kan även byggas genom att det 

sociala systemet innehar en yrkesetik förstärkt av lagar. Tillit eller brist på tillit präglas av de 

attityder som uppstår vid möten med andra människor eller vid kontakt med media eller andra 

källor. I den vuxnes personlighet blir därför tillit, ontologisk trygghet och en känsla för 

föremåls och personers kontinuitet väldigt nära förbundna med varann menar Giddens 

(Giddens, 1996, sid 85 ff.). 
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4.   Metod 

I det följande metodkapitlet kommer jag att redovisa och motivera mitt val av metod. Jag 

tänker också beskriva tillvägagångssätt, urval, begränsningar och etiska överväganden som 

jag gjort 

 

    

4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom jag anser att det är den metod som 

är mest lämpad för den typ av undersökning som jag vill göra. Syftet med min undersökning 

är som jag nämnt ovan, att se hur väl Hessleby LVM – hems tankar kring vad som är en bra 

vård implementeras hos de intagna klienterna. Med andra ord så bygger min undersökning på 

hur klienterna upplever och känner att vården fungerar på Hessleby. En upplevelse eller en 

känsla är något som jag tror är lättast att fånga om man genomför intervjuer och samtal och 

därför har jag valt att använda mig av detta tillvägagångssätt. För att även själv kunna få en 

känsla av vad klienterna skulle kunna uppleva, så valde jag också att göra en del 

observationer. Intervjun med Hesslebys institutions chef kunde naturligtvis ha gjorts på ett 

annat sätt, men även här tyckte jag att det var viktigt att försöka fånga hans bild av den vård 

de erbjöd sina klienter och hur han uppfattade att den togs emot av de intagna. Jag bestämde 

därför att detta nog var det bästa sättet att få reda på det på. 

 

Så här beskriver Alvesson & Deetz den kvalitativa forskningsmetoden (Alvesson & Deetz, 

2000). Genom en kvalitativ forskningsmetod samlar man in detaljerad information från ett 

mindre antal människor. Det vanligaste sättet att använda sig av denna metod är 

huvudsakligen intervjuer och dessa kan ta olika former. Kvalitativa intervjuer är öppna för 

vad intervjupersonen anser relevant och viktigt att prata om, naturligtvis ligger detta inom 

forskningsprojektets intresse. Det är lättare att dokumentera intervjupersonernas erfarenheter, 

åsikter, kunskaper och föreställningar när man gör kvalitativa intervjuer. Forskarens 

förförståelse och ordförråd hämmar inte intervjupersonen så mycket och intervjuerna gör det 

möjligt att skapa en ömsesidigförståelse och frambringar därigenom data som är innehållsrik 

och meningsfull för forskarens syfte (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 82). 

 

Denna metod skapar förutsättningar till att ge bredare och mer innehållsrika beskrivningar av 

de fenomen man studerar. Den anses även kunna visa känslighet för informanternas idéer och 
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Innebörder. Kvalitativ forskning har blivit allt mer vanlig och populär då svagheter hos den 

kvantitativa forskningen alltmer har uppmärksammats (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 71).  En 

annan fördel jag kan se med att göra intervju, är att man har en möjlighet att förklara frågor 

och andra missförstånd som kan uppstå, via den personliga kontakten som skapas mellan 

intervjuaren och den intervjuade. 

 

 4.2 Hermeneutiken 

När man väljer att använda sig av en kvalitativ metod för sin undersökning följer ett 

hermeneutiskt synsätt nästan som hand i handsken tycker jag. Tolkningar som bygger på att vi 

förstår andra människor kallas för hermeneutik. Det som är viktigt att ha i åtanke när man som 

forskare tolkar andras känslor och upplevelser är att våra egna känslor och upplevelser spelar 

en väsentlig roll för hur vi tolkar materialet (Thurén, 1997, sid 46 ff.). 

 

Alla mänskliga handlingar har en mening och karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att 

de måste tolkas för att kunna förstås. Tolkningar av meningsfulla fenomen är något som vi 

gör hela tiden som sociala aktörer. Vi gör själva tolkningar och beskrivningar av det saker 

som vi gör och av det samhälle vi lever i. Människor har olika uppfattningar om sin identitet 

och hur samhället de lever i är eller borde vara. Som forskare måste vi hela tiden tolka och 

förstå något som redan är tolkningar. En forskare kan oftast inte förklara aktörernas 

handlingar om han/hon inte har förstått hur de tolkar världen. Om man enbart använder sig av 

de sociala aktörernas beskrivningar kan det lätt leda till att man som forskare blir vilseledd. 

För att förhindra detta kan man använda sig av dubbel hermeneutik. Detta innebär att 

forskaren använder sig av de sociala aktörernas beskrivningar samtidigt som forskaren 

rekonstruerar dessa med hjälp av teoretiska begrepp. Det är viktigt att som samhällsforskare 

gå längre än att bara se till de sociala aktörernas självuppfattningar (Gilje & Grimen, 1992, 

sid. 175 ff.). 

 

Jag försöker i min uppsats att se till klienternas subjektiva upplevelser och beskrivningar och 

försöker sedan att kombinera dessa med min egen förförståelse och olika teoretiska begrepp 

och hoppas på så sätt att kunna skapa någon slags helhet i min analys. Som Gilje & Grimen 

tar upp i sin bok är det viktigt att vara öppen för olika och många tolkningar. Att ha vad de 

kallar en metodologisk tolerans och därmed vara medveten om att mina tolkningar kan 

uppfattas annorlunda av andra (Gilje & Grimen, 1992, sid. 203- 204).  
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     4.3 Tillvägagångssätt 

Som jag tidigare nämnt bestämde jag väldigt tidigt att det var LVM - vård jag ville skriva om 

i min C – uppsats, vilken utgångspunkt som uppsatsen skulle ha var också klart på ett tidigt 

stadium. Sedan gällde det naturligtvis att få access till att kunna göra en sådan undersökning 

som jag var ute efter. Därför togs den första kontakten med Hesslebys behandlingshem redan i 

vecka 2 om man ser C – uppsats skrivandet som en 10 veckors process. Då hade jag redan 

skaffat mig material från SiS, för att utöka min förförståelse i ämnet LVM - vård. En hel del 

material fick jag gratis genom att den distans kurs som jag anmält mig till via högskolan väst 

och en del annan litteratur hade jag samlat på mig, när min styvson blivit satt under LVM – 

vård och jag försökt skapa förståelse för den situation han och vi som föräldrar hade hamnat i. 

 

Kontakten med Hessleby behandlingshem var mycket givande, jag hade förväntat mig 

restrektioner både utifrån vilka jag skulle få intervjua och vad och vilka ställen jag skulle få 

göra observationer på. Anledningen till detta var att jag trodde att sekretessen som är kopplad 

till denna form av behandling, till viss del skulle hindra mig i mitt arbete och skulle vara 

något som jag var tvungen att arbeta mig runt. Så var emellertid inte fallet, utan tvärtom var 

Hessleby mycket tillmötesgående och visade tidigt ett stort intresse för min uppsats. Ett 

tecken på det var att jag omgående bjöds in till att komma tillbaka och redovisa för vad min 

uppsats kommit fram till. En händelse som med stor sannolikhet kommer att äga rum under 

våren 2008. Hessleby behandlingshem har även på alla andra tänkbara sätt varit behjälpliga 

för att underlätta och hjälpa mig finna lösningar som varit till gagn för min uppsats. Vid något 

tillfälle kände jag mig tvungen att förändra mitt undersökningsarbete. Intervjuer fick med 

väldigt kort varsel ställas in och observationer, som utifrån de svar som jag fått vid mina 

intervjuer, visat sig vara ett bättre sätt att studera vissa förhållanden, fick med lika kort varsel 

arrangeras. Dessa förändringar löstes mycket smidigt och hjälpsamt av Hesslebys personal. 

Av detta skulle man kanske kunna få intrycket av att Hesslebys behandlingshem tillrättalagt 

en undersökning som skulle passa deras intresse. Det är på inget sätt min upplevelse, då själv 

anser mig ha haft full kontroll över det arbete som jag velat göra. 

 

Undersökning på Hessleby behandlingshem på gick under två dagar och omfattade kvalitativa 

intervjuer med fyra stycken klienter boende i den fristående villan Frigg. Dessa var alltså i 

sista delen av sin LVM vistelse. En intervju gjordes med institutionschef Roger Lönn och den 
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gjordes för att styrka Hesslebys policy vad det gäller arbetssätt och den vård som de vill 

bedriva och för att få en beskrivning över hur den är uppbyggd. Förutom intervjuer med 

klienterna på Frigg så umgicks jag med dem under en hel dag, dels för att se deras vardag, 

men också för att kunna tala med dem helt ostrukturerat och kanske kunna ta del av mer 

information än vad en intervju skulle kunna ge. En av mina intervjuer visade sig vara i stort 

sett oanvändbar då den intervjuade bara flyktigt svarade på någon fråga och därefter lämnade 

rummet.  

Den riktade observation som jag gjorde på Midgård, den helt låsta avdelningen på Hessleby 

gjordes på inrådan av de klienter som jag intervjuade, då de tyckte att det var bra att se var de 

hamnar när de först kommer till Hessleby och ”hur inlåst man är när man är inlåst” som de 

uttryckte det. Jag var på Midgård under tre timmar och talade då mycket med personalen som 

jobbade där, två av dem hade jobbat där under lång tid och hade på så sätt stor inblick i 

verksamheten under många år. 

Jag hade också förmånen att få sova över på Hessleby, förvisso i personalbostaden men det 

gav ändå en känsla av hur en natt kunde vara på Hesslebys behandlingshem. 

 

    4.4  Intervjuguide 

Frågor till klienter på Hessleby behandlingshem 
 

1. Vad heter du? 

2. Varför är du här? (Varför blev du tagen på ett LVM)? 

3. Vill du berätta lite om dig själv (skola), (arbete)? 

 

Fråga 1 - 3 är så kallade allmänna frågor det är till för att få någon sorts bakgrund på den 

person som jag intervjuar, frågan vad heter du kan tyckas vara helt oväsentlig eftersom jag 

sedan ändå använder ett fiktivt namn i uppsatsen. Den frågan är väl mer för att jag skall kunna 

hålla reda på vem som svarat vad och för att jag skall få en bild av en person kopplat till ett 

namn. Det ger också en personlighet till intervjun, klienten känner att han berättar sin historia 

om han får inleda med att tala om vad han heter. 

 
4. Hur länge har du varit här? 

 
Är en fråga som säkerhetsställer att den jag intervjuar har varit här ett tag och är den kategori 

av intervjuperson som jag valt att intervjua. Alltså en person som är i slutdelen av sin 
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behandling och som därför har en möjlighet att svara på ifall implementeringen av Hesslebys 

policy lyckats eller inte. 

 
 

5. Hur ser du på personalen 

6. Finns det någon du kan tala med ifall du undrar eller har problem med något? 

 
Frågorna 5 – 6 handlar om, ifall man på Hessleby lyckats skapa en tillit mellan kontaktperson 

och klient, eller om det finns någon annan på behandlingshemmet som klienten lyckats skapa 

någon form av tillit till.  

7. Vill du berätta hur en dag kan se ut här? 

8. Hur tycker du att en dag skulle se ut här, om du fick bestämma?  

9. Finns här några aktiviteter?  

10. Brukar du vara med på dem? 

11. Hur ser du på din vistelse här? 

12. Vad skall du göra när du kommer här ifrån? 

13. Vill du sluta med ditt missbruk? 

 
När det gäller frågorna 7 – 13 så är det frågor som behandlar motivation. Om klienten t.ex. på 

fråga 9 svarar att det finns aktiviteter och på fråga 10 berättar att han brukar vara med på så 

många som möjligt, kan detta vara ett svar som talar om att klienten förstått att aktiviteter är 

en del i behandlingen som syftar till att skapa motivation och meningsfullhet och att det 

gynnar honom att vara med på dessa. Hur en dag ser ut, svarar på vad Hessleby har att erbjuda 

sina klienter, men det svarar också på hur mycket klienten är villig att delta i det som erbjuds 

o.s.v.   

 
 

14. Finns det något negativt med LVM, som du upplever det? 

15. Finns det något positivt med LVM, som du upplever det? 

16. Skulle du beskriva din tid på Hessleby, som en tid av vård eller en tid av förvaring? 

 

14 – 16 är frågor som försöker ge svar på hur klienten ser på det här med tvångsvård. 
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Frågor till institutionschefen på Hessleby behandlingshem 
 

1. Vill du berätta lite om hur ni jobbar här på Hessleby? 

2. Vad har ni för målsättning med er verksamhet?  

3. Hur skulle du beskriva den vård ni bedriver på Hessleby 

4. Anser du att ni lyckas i er målsättning? 

5. Hur tror du klienterna upplever verksamheten här?  

 

Fråga 1-3 är frågor som skall besvara vilket arbetsätt och vilken policy man arbetar utifrån på 

Hesslebys behandlingshem. 

 

4-5 är frågor som skall ge svar på hur det tycker att det lyckas att implementera sin policy till 

klienterna och hur det tror att klienterna uppfattar denna implementering 

 

 

   4.5 Urval/begränsningar 

Ett uppräknande av de urval som gjorts tenderar nästan alltid att inte bli fullständigt. Dock 

görs här ett försök att åtminstone få med det viktigaste urval som är gjorda under denna 

forskning.  

 

Att valet föll på just Hesslebys behandlingshem var egentligen ganska enkelt, dels var det de 

enda LVM – hem som jag kände till, jag hade varit där under ett kortare besök och visste var 

det var beläget. Det var också så att jag sett den process som min styvson gått igenom, där han 

till en början var negativt inställd till den policy som Hessleby stod för, men där han efterhand 

blev mer och mer positivt inställd till densamma. Jag ville se om det var på samma sätt för de 

klienter som var där nu och därför föll valet på institution sig ganska naturligt.  

När det gäller intervjuerna så gjordes det ett urval vad beträffar vilka som skulle intervjuas. 

Från början var jag inne på att ha ett så brett intervjumaterial som möjligt, tanken var en från 

varje avdelning. Mitt val föll dock på att intervjua klienter som var i slutdelen av LVM - 

vården, då dessa varit ”utsatta” för Hesslebys policy under en längre tid och då det skulle vara 

lättare att utvärdera i fall de gett något resultat. Detta skulle inte på samma sätt varit möjligt 

att se hos någon som just kommit till Hessleby. 
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Tanken med att endast intervjua och studera män boende på Frigg, var att jag skulle kunna 

vara med dem under hela dagen. Om jag valt olika boende skulle jag behövt lämna de boende 

under vissa stunder för att eventuellt komma tillbaka senare och då skulle inte min 

observation bli lika bra och det skulle kunna skapa oro i den grupp jag skulle studera. 

Jag är naturligtvis medveten om att min undersökning bara visar en liten del av det 

upplevelser som finns på Hessleby över hur väl deras policy implementeras. Hade 

intervjuerna gjorts med andra klienter är det fullt möjligt att undersökningen kommit fram till 

ett annat resultat. Jag förstår också att det kan ses som en brist, att när en av det intervjuade 

avvek, att jag då inte intervjuade någon annan istället. Valet att inte leta upp någon ytterligare 

att intervjua, gjordes på premissen att jag ville spegla upplevelserna i ett fristående hus på 

Hessleby, inte flera.  

 

Jag gjorde också ett medvetet val när det gällde klädsel och försökte hitta en stil som skulle 

kunna vara gångbar bland det klientel jag tänkte intervjua. Jag valde en mer avslappnad 

klädstil när jag intervjuade klienterna på Frigg, bestående av t - shirt, jeans, huvtröja och 

joggingskor. När jag dagen efter skulle intervjua institutionschefen hade jag istället på mig 

skjorta, tröja och jeans. Kanske ingen större skillnad kan tyckas, men jag gjorde ändå 

bedömningen att det skulle innebära en viss olikhet i bekvämligheten för den intervjuade och 

kanske framförallt under den dag jag spenderade tillsammans med klienterna.  

 

Andra urval som jag gjort är att inte namnge det personer jag intervjuat med deras riktiga 

namn när jag redogör för min undersökning. Det namn som anges är fiktiva, att jag väljer att 

ändå använda namn istället för intervjuperson 1, 2, o.s.v. är för ett namn ändå ger en uppsats 

en mer personlig prägel. Dock hade det varit fel att namnge klienterna med deras riktiga namn 

då det kunnat röja deras identitet. Jag var noga med att påpeka detta för klienterna när jag 

gjorde intervjuerna. Det faktum att jag använder mig av Hessleby i en icke fiktivt 

framställning, är helt enkelt för att jag och institutionschefen kom fram till att det var helt i sin 

ordning att göra så. 

De informanter som jag använt i mitt arbete har blivit informerade om de etiska principerna 

innan intervjun startade. Intervjun är helt frivillig. Det kan när som helst avbryta intervjun och 

behövde heller inte svara på frågor som de eventuellt kunde tycka var påträngande. Vidare så 

informerade jag om att deras riktiga namn inte skulle användas i uppsatsen, inte heller hemort. 

Samtliga intervjupersoner tyckte att det var helt okey att använda deras namn i uppsatsen, då 

de inte tyckte att de hade något att skämmas för, jag valde dock att hålla deras namn fiktiva. 
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5. Resultat 

I detta kapitel skall jag redogöra för de intervjuer som jag gjorde på Hessleby 

behandlingshem, dels med fyra klienter på hemmet men även en intervju med 

institutionschefen på Hesslebys behandlingshem.  

 

5.1 Intervju med institutionschefen 

 

 ”Syftet med LVM - lagen är ju att klienterna så fort som möjligt skall ut på ett LVM 27 § eller 

att LVM: et skall avskrivas så fort målen uppfyllts, så därför fanns det från början en 

diskussion om man skulle bedriva något annat än ett motvationsarbete på Hessleby. När det 

sedan visade sig att genomsnittstiden som en klient ”satt” på Hessleby var 3,5 månader tyckte 

man att detta var för lånt tid att inte fylla med någon form av behandling. Då det fanns 

evidensarbeten (undersökningar) på att strukturerade samtal och aktivering visat sig vara en 

bra behandlingsform på det klientel som vi mottog, bestämde vi oss för att erbjuda våra 

klienter denna verksamhet. Det är nu en del av LVM vistelsen på Hessleby och inte längre ett 

erbjudande”. 

 

Så börjar Roger Lönn institutionschef på Hessleby sin beskrivning över hur de arbetar på 

Hesslebys behandlingshem.  

 

Den vård och behandling som ges på Hessleby är manualbaserad:  

 

”det finns alltså en samtalsserie som är beskrivet hur man lägger upp ett samtal, som börjar 

med ett lära känna samtal och sen rullar det på med 9-10 samtal i en serie, här finns t.ex. 

återfallspreventionssamtal och man jobbar utifrån vissa mallar som ambivalenskorset och 

förändringshjulet, som kort kan beskrivas som att man skall dansa med klienten, inte brottas. 

Säger klienten, att jag tänker inte sluta missbruka, så kan man inte bemöta det med att det 

skall du visst”.  

 

Det kommer man ingenstans med, säger Lönn. 

 

 ”Det finns två sorters samtal, strukturerade samtal, som man har minst en gång/vecka och 

motiverande samtal t.ex. återfallsprevention. Samtal av karaktären återfallsprevention görs 

både enskilt och i grupp och de är alltid kontaktpersonen som håller i alla samtal”. 
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Förutom samtal så har man aktiviteter på Hessleby:  

 

”dom är viktiga, kanske viktigast, klienten mår bättre av aktiviteter, han får samtidigt en chans 

att träna struktur, vad skall vi göra på torsdag t.ex. missbrukare är ofta här och nu annars 

skiter vi i det. Här kan man då försöka förändra detta genom att bestämma aktiviteter flera 

dagar innan, det är också bra för de måste kanske gå upp på morgonen för att komma till en 

aktivitet, annars kanske de inte gått upp alls den dan, vi ses i morgon klockan 8 t.ex.”.  

 

En annan del av aktiviteterna är ”större aktiviteter” som att åka på elitseriematch i ishockey 

till Linköping. Då får klienten reda på denna resa ungefär 4 veckor innan, måste anmäla sig på 

en lista, stå ut med att vänta i 4 veckor, veta att om jag inte sköter mig blir det heller ingen 

resa, men om jag sköter mig så åker vi å andra sidan om fyra veckor. Detta är oerhört nyttigt 

och en mycket viktig träning för våra klienter, menar Roger Lönn. 

 

”En annan viktig del i aktiviteterna är enskilda aktiviteter, dessa görs uteslutande mellan 

kontaktperson och klient och kan vara alltifrån, att göra vid lägenheten i Ängelholm, till att ta 

en fika i Vimmerby. Har någon fobi mot att åka buss, så är det på detta sätt man tar sig till den 

enskilda aktiviteten på, för att samtidigt passa på att träna på att åka buss tillsammans med 

andra”,  

  ”En del av syftet med enskilda aktiviteter är att de skall stärka bandet och främja kontakten 

mellan kontaktperson och klient. Enskilda aktiviteter har man ungefär var tredje vecka”. 

 

Dagliga aktiviteter är den vanligast förekommande det kan vara allt från vaktmästarjobb, till 

att arbeta i verkstan med t.ex. silversmide, men det kan också vara att läsa matte, att sy, att 

syssla med musik, att laga mat eller att spela biljard. 

  

”Syftet med dessa aktiviteter är förutom att skapa struktur att skapa meningsfullhet och att 

kanske framförallt skapa ett intresse, som en motvikt till missbruket”. 

 

För att kunna genomföra Hesslebys policy krävs det naturligtvis en god och välfungerande 

personal.  

 

”I vårt arbete här på Hessleby lägger vi en enorm vikt vid 

behandlingsassistenterna/kontaktpersonerna, vi vill att det skall göra hela biten alltifrån att 

städa på avdelningarna till att bedöma när en klient är redo för utflyttning till en annan 
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avdelning. Vi har dragit ner på annat t.ex. administration och biträdande avdelningschefer för 

att kunna lägga ännu mer resurser på våra behandlingsassistenter/kontaktpersoner”.   

 

Kontaktpersonerna är den viktigaste delen i det arbete som bedrivs man arbetar utifrån vad 

Roger Lönn kallar ett generalisttänk och ett högt mandat, vilket i korthet beskriver det som 

nämndes ovan, nämligen att kontaktpersonen skall utföra hela biten av arbetet kring klienten, 

men också ha en stor påverkan på de beslut som tas kring klienten. Det finns som jag tidigare 

nämnt fyra stycken avdelningar på Hessleby, när någon skall flyttas från en till en annan 

avdelning avgörs detta till största delen av kontaktpersonen. Lönn berättar vidare att det är 

viktigt att klienten förstår att kontakt personen har en dignitet, att denne har mycket att säga 

till om för det skapar en större tillit mellan klient och kontaktperson. Klienten vet att han kan 

prata med sin kontaktperson och vet att denne kan påverka mycket och har mycket att säga till 

om. 

 

”På Hessleby är vi noga med att föra fram hur viktig kontaktpersonen är, man vill ha en 

kompetent och stark personal, det är också viktigt att visa för klienten hur viktig 

kontaktpersonen är, för i missbrukarkretsar, vill man inte ha att göra med några mellanhänder 

utan direkt på den bestämmande källan är det som gäller, om inte vi för fram hur viktig 

kontaktpersonen är så kommer inte heller klienten att vilja vända sig till dessa, utan gå förbi 

sina kontaktpersoner och vända sig till någon som står högre i rang, Men genom att stärka 

kontaktpersonens dignitet och mandat så får också klienten ett högre förtroende för sin 

kontaktperson”.  

 

För att ytterligare höja personals kompetens berättar Lönn att allt överskott i form av intäkter, 

som kommer Hessleby till del, nästan uteslutande läggs på personalens fortbildning.  

Varje klient har samma kontakt person hela tiden som de är på Hessleby, det har visat sig att 

det är dåligt att byta kontaktperson, det skapar en större trygghet att hela tiden ha samma. 

 

Hur tycker du att ni lyckas med er vård, Roger?  

 

”Det finns evidensmaterial (undersökningar) som visar att detta är rätt sätt att jobba på, 

manualbaserat med struktur och med personal d.v.s. kontaktpersoner som vet vad de pratar 

om, att detta skapar tillit hos klienterna råder det inga tvivel om. Naturligtvis fungerar inte 

detta för alla, men vi upplever att det fungerar bra här, hur det sen fungerar när det kommer 

härifrån är en annan fråga . Det är en svår att få några tillförlitliga siffror kring, men rent 
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generellt finns det forskning som SiS har gjort som visar att 30 % har det något bättre än när 

de blev tagna på LVM, 30 % har det ungefär likadant som innan, medan 30 % har det sämre 

än innan det blev tagna på LVM.  Dessa undersökningar är gjorda 6 månader efter LVM 

vården avslutades. Samtidigt, det är det svåraste klienterna som vi har, så siffrorna är sällan 

höga efter det lämnat oss”. 

 

Hur tror du att klienterna uppfattar den vård ni ger dem?  

 

”Förvånansvärt bra enligt undersökningar som vi själva gjort, vi jobbar med respekt för de 

intagna och jag tror att vi där lyckas skapa någon form av tillit mellan klient och 

kontaktperson, jag hoppas de i alla fall”.    

 

    

 5.2 Intervju med Anders 

Jag intervjuar Anders som är mellan 20 och 25 år gammal. Han berättar att anledningen till att 

han är på Hessleby:  

 

”alltså anledningen till att han blev tagen på ett LVM är att jag var ganska trött på livet, jag 

drack sprit som jag inte tål, jag ville bara ta livet av mig. Så jag begärde om ett LVM, jag hade 

testat frivillig behandling det hade inte funkat och denna gång valde jag ett LVM istället för ett 

fängelse straff som jag annars hade fått p.g.a. våld mot tjänsteman. Min huvuddrog det är 

huvudsakligen hasch” 

 

Han berättar om sin uppväxt som varit allt annat än problemfri:  

 

”Min morsa hon är missbrukare, när jag var ett och ett halvt år blev jag tagen av 

socialtjänsten. Då blev jag förflyttad till en familj och där blev jag sexuellt utnyttjad och sånt 

där, så det var en plåga hela livet där, vid nio års ålder började jag missbruka, började träffa 

min riktiga mamma, så det var ju inte lättare där då precis, jag fick lite bidrag från henne då 

med alkohol”.   

 

Han berättar att han fick alkohol av sin mamma för att han skulle vara tyst och hålla sig ur 

vägen så att hon kunde fortsätta med sitt missbruk. Sedan fortsätter han att berätta:  
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” I 6:an hoppade jag av skolan, jag kunde inte sitta still, jag bråkade och drogerna gick ju före 

allt annat. När jag var 16 fick jag LSU för grovt väpnat rån och satt i Uppsala på 

ungdomsanstalt. När jag var fri där ville inte soc. hjälpa mig med bostad, så jag fick bo hos 

kompisar och flyttade runt planlöst i Sverige, jag valde ju det lite själv också för jag flyttade 

dit där drogerna fanns”.  

 

Han berättar att han varit på olika behandlingar genom åren men det har inte gett önskar 

resultat vare sig för honom eller av samhället. Det har varit allt från tolvstegspaket till annan 

behandling. Han tror att motivationen inte varit tillräcklig och att det därför inte gått vägen:  

 

”Jag har varit på 6 olika behandlingar, tolvsteg och vanliga men det har inte hjälpt, jag har 

inte varit motiverad. Sen flyttade jag till Ö- vik (Örnsköldsvik) jag hade tröttnat på drogerna, 

ville ha bostad och hjälp, men de ville bara flytta tillbaks mig till den stad jag kom ifrån”.  

 

Under de perioder som han har haft någon som sett efter honom har det fungerat mycket 

bättre och han har känt en trygghet under dessa förhållanden:  

 

”Jag hade skyddstillsyn då så det slutade med att jag fick bo hos honom som var satt som min 

övervakare. Jag bodde där fyra månader, skötte mig, fick bostad, jag hade jobb också innan 

som min övervakare fixat, han jobbade där och hade då koll på mig”.  

 

 

 

När ”övervakningen” varit mindre har Anders också haft betydligt svårare att sköta sig:  

 

”När jag hade haft bostad i två månader så tog jag ett återfall och börja missbruka igen. Jag 

gick ner mig riktigt djupt och började dricka alkohol för då vågade jag göra grejor, jag 

dricker bara alkohol när jag skall våga göra grejor och nu ville jag ta mitt liv, men vågade 

inte göra det ändå fast jag hade druckit alkohol, så jag började slåss med polisen för att få de 

att skjuta mig, för då skulle jag ju dö. Efter 6-7 ggr. Sista månaden så blev jag häktad och då 

valde jag LVM för att slippa fängelse straff, ett straff som skulle ligga på 1,5 år. Jag tycker att 

vård skulle vara bättre för på fängelserna lär man sig bara en massa skit”.  

 

Anders berättar att han suttit två månader här på Hessleby och att han innan han kom hit och 

att han suttit på ett annat LVM- hem. Han har sammanlagt suttit 5 månader nu och ett LVM är 
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6 månader man så han börjar se slutet på sin LVM vistelse. Han tycker att personalen är 

jättebra och ser en fördel i att en hel del av de som jobbar här själva har ett förflutet i 

drogernas värld, det gör att de vet vad de pratar om han tycker det är lättare att prata med de 

som själv hållit på:  

 

” för då snackar vi samma grejor”.  

 

Anders tycker det är bra att man har en kontaktperson:  

 

”Jag tycker att min kontaktperson är jättebra, de hjälper till ifall det är problem med det 

sociala t.ex. Jag vänder mig alltid till min kontaktperson och jag går och pratar med henne om 

det är något jag vill göra eller jag mår dåligt eller så, hon tar sig tid att lyssna och det tycker 

jag är jättebra, att vi har kontaktperson gör också att man alltid vet vem man ska snacka med 

ifall det är nåt” 

 

När jag ber Anders beskriva en vanlig dag på Hessleby så berättar han att man kan välja att 

jobba, för en liten peng om man vill, men det är inget tvång och man kan också välja att inte 

göra något:  

”man kan gå till A- huset., det är en verkstad, så kan man få flitpengar där 20 kronor på fm. 20 

kronor på em., man jobbar med något litet bara. Vill man inte göra det kan man hålla på med 

något man vill göra själv till lägenheten. Silversmide göra egna smycken, Matte, sen har vi 

träningslokal och sånt där, på tisdagar åker vi och bowlar eller något i den stilen på söndagar 

är det en större aktivitet, så det finns mycket att göra om man bara vill” 

 

Om Anders själv fick bestämma hur det skulle se ut på Hessleby, så skulle han vilja ha ännu 

mer aktiviteter, när man är på aktiviteter tänker man inte på drogerna utan är istället upptagen 

med det man håller på med, berättar han: 

 

 ”Man skulle ha ännu fler aktiviteter, så det fanns ännu mer att välja av, personligen skulle jag 

villa ha mer silversmide, det är kul, det har jag funderat på att fortsätta med när jag kommer 

härifrån, istället för droger. För ju fler aktiviteter det finns ju mer främmande känns drogerna 

just då” 

 

Anders försöker vara med på så många aktiviteter han bara kan, dels för att det är ett avbrott i 

tristessen men också för att tänka på annat och dessutom är det ju ofta kul berättar han:  
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”Jag är med på nästan allt, i alla fall det mesta, för att komma härifrån, jag tycker det är bra 

med aktiviteter, jag är så ung och vill hitta på grejor, så det är bra och kul” 

 

När vi diskuterar hans vistelse här på Hessleby så trivs han väldigt bra här säger han:  

 

”För mig är det en trygghet att vara inlåst och bevakad, jag vet inte varför, men det känns på 

något sätt säkrare då, jag vet att de som jobbar här inte vill mig något ont och det känns 

skönt” 

 

Jag frågar Anders vad han tänkt göra när han kommer ut från Hessleby:  

 

”nu direkt när jag kommer hem skall jag börja på något som heter startpunkten, det är för 

sådana som har svårt i samhället, jag skall försöka komma in på mitt gamla jobb också med en 

gång och fråga om jag får börja jobba där igen, annars skall jag väl bara ta det lugnt och 

skaffa mig en hobby som silversmide. När jag har jobb funkar det bättre, man måste vara 

fräsch i huvudet när man skall jobba, det funkade bra för mig innan, då brukar jag bara röka 

på fredagen sen tar jag det lugnt på lördagen och söndagen. Jag skall sluta med haschet när 

jag kommer ut, så länge jag kan i alla fall. Det kommer ju bli någon gång mer som jag röker 

det vet jag, men om det är om ett år eller tre år det vet man ju aldrig, jag hoppas ju förståss på 

aldrig, men….” 

 

Han berättar att han självklart vill sluta med sitt missbruk, men att han samtidigt inte vet om 

något annat: 

 

 ”Ja jag vill sluta med mitt missbruk, jag är ju fortfarande ung på pappret, men många års 

missbruk gör ju att jag känner mig som 80 inne i kroppen” 

 

De behandlingar som han fått innan har som sagt inte funkat så bra tycker han: 

 

 ”Tolvsteg fungerade inte så bra, man fick inte äta kött där, och man var tvungen att tjalla på 

någon som man visste hade tagit droger annars åkte inte bara den ut utan jag också. Det är 

inte riktigt de reglerna jag är uppväxt med, utan jag är mer hemma på området där man håller 

käften om det man vet. Den bästa behandlingen är faktiskt det här LVM: et”  
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På frågan om det finns något negativt med ett LVM så svarar Anders:  

 

”Ja, det negativa är att det är lite för långt, nu när jag fått självsikt och mår bra i mig själv vill 

jag ut och testa. Men det är långt till mig jag bor i Norrland, så jag kan inte ta mig hem ens på 

en permission och vara hemma en dag. Jag har inte haft någon permission sen jag fick mitt 

LVM. Det känns tufft att man bara ställs ut när LVM är slut och att det kan gå hur som helst. 

Det skrämmer mig mycket. Men jag har folk där ute som kommer stötta mig. Jag har 

skyddstillsyn när jag kommer ut och det är samma snubbe som förra gången som övervakar 

och det känns bra, honom litar jag på och han är bra för mig. Jag skulle vilja ha en månad 

och känna på hur det funkar ute och om det inte går bra så får jag väl åka hit igen, då har jag 

i alla fall testat. Jag vill ha den månaden mitt i själva behandlingen. Jag börjar tappa lite av 

livsglädjen, det är ett stort steg att ta att komma ut och det skrämmer mig, jag är rädd att jag 

skall trilla dit igen”. 

 

 

Jag vänder på frågan och frågar istället vad som är bra med ett LVM:  

 

”För min del var det bra, de tre första var jätte bra för då får man vård, men ett halvår är för 

länge, fyra månader hade varit ett perfekt LVM. Jag har fått tillbaka livsglädjen. Jag kan inte 

komma ihåg någon gång i livet som jag inte velat dö, jag har haft en enorm dödslängtan och 

nu är det första gången någonsin som jag känner att jag vill leva, jag har fått livsglädje, det är 

en trygghet att vara inlåst för mig, jag har institutionsskador också. Det är en trygghet för 

mig, du har någon att prata med och jag kan snacka med min kontaktperson. Jag har också 

lärt mig att säga nej till droger, det funkar här i alla fall” 

 

Jag avlutar med att ställa den lite provokativa frågan, ifall han anser att det är vård de får här 

på Hessleby eller om det mer skulle kunna ses som ett slags förvaring:  

 

”Jag tycker att det där är vad man gör det själv till, man kan ta emot vården som finns men 

man kan också välja att ligga på soffan hela dan, många är här och vill inte göra någonting 

och då är det ingen vård då är det mer en förvaring tycker jag. Två av trettio vill göra något 

bra av sitt liv här och för dem tror jag att det är en bra vård, men väljer man att inte vara med 

i aktiviteter och det som de erbjuder här så är det mest förvaring, tycker jag, många har 

kanske svårt att motivera sig”. 
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   5.3 Intervju med Magnus 

Den andra klienten som jag intervjuar är Magnus som precis som Anders är mellan 20 och 25 

år gammal. Magnus är på Hessleby för att han har problem med alkohol:  

 

”Jag har problem med alkoholen, jag hamnar alltid i trubbel när jag dricker, jag dricker 

dagligen så det innebär ju att jag hamnar i trubbel varje dag”. 

 

Jag ber Magnus att berätta lite om sig själv, uppväxt och skola t.ex.:  

 

”Skola har jag ju gått och sen en industriteknisk utbildning på gymnasiet och sen har jag 

jobbat på en firma som polerade bilar i två år och sen industrijobb i tre månader. Normal 

barndom tycker jag, men mycket bråk, fast jag har bra relation med föräldrar och så, så det 

har väl funkat bra, allting runt har varit bra, det är väl alltid jag som har strulat” 

 

Magnus berättar att han varit på Hessleby i fyra månader: 

 

 ”jag skulle väl åkt vidare egentligen men önskad att få stanna kvar här, man kan ju åka 

vidare till annat behandlingshem en § 27: a som det heter, jag var det i fyra dagar men ångra 

mig och ville tillbaks hit” 

 

Han tycker att personalen på Hessleby är jättebra:  

 

”Dom är kanon, det är bra och normala människor, det som har haft ett missbruk själva är 

nästan bäst för de fattar vad det handlar om, men det kan vara jobbigt att prata med en sån 

med för det kan ofta bli fördömande och mena att det är väl bara att sluta, jag kunde ju det 

typ”  

 

Magnus tycker att det finns många som man kan prata med om man känner att man behöver 

det: 

 

 ”Ja det finns det, men det är ofta de intagna som jag väljer att prata med i så fall och då fixar 

det sig oftast, att skoja om det tycker jag är ett bra sätt” 

 

När Magnus får beskriva en vanlig dag på Hessleby så ser den ut så här:  
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”Alla dagar ser nästan likadana ut, man vaknar, går upp, gör sig i ordning, går ner och fikar 

på fiket här, sen finns här en del jobb ifall man vill typ vaktmästare, det är ju kanon och då får 

man flitpenning som räcker till att röka, jag jobbar nästan varje dag, jag tycker det är bra att 

ha annat att tänka på” 

 

Han tycker inte det finns så mycket i övrigt att önska om han fick bestämma hur det skulle se 

ut. Utan Magnus är rätt nöjd:  

 

”Jag tycker att det är bra som det är, men det finns väl alltid grejor som kunde varit bättre, 

speciellt på de låsta avdelningarna där det kanske inte är så bra. Man känner sig ofta som en 

större brottsling där än man är, vad gör jag här, jag tänker inte vara dum mot nån. Fast och 

andra sidan så vet ju inte dom det när man precis har kommit hit” 

 

Det finns många aktiviteter tycker han och han försöker vara med på alla:  

 

”Här finns mycket aktiviteter, det gör det ju, två ggr./veckan åker vi iväg, bowling på tisdagen 

och ibland köra go-cart.  Varje fredag har vi stormöte då bestäms det vad som skall göras på 

helgen. Jag försöker alltid vara med på allting, Jag tycker det är jättebra med aktiviteter och 

att få något annat att tänka på” 

 

Magnus ser mycket positivt på sin vistelse på Hessleby:  

 

”Om den har gjort någon nytta menar du, så har den ju det garanterat, så här bra har jag ju 

inte mått så långt tillbaka som jag kan minnas, man börjar hitta sig själv igen, vilket i sig är 

skrämmande på ett sätt, man har mycket känslor som man helt plötsligt måste börja brottas 

med, men jag tror ju att det räddat livet på mig. Jag kan tycka att en del grejor som kommer 

upp kan vara jobbiga, rastlöshet och skuldkänslor, en del aggressioner”. 

 

Vad Magnus skall göra när han kommer härifrån vill han knappt tänka på ens. Han är rädd för 

friheten:  

 

”jag har inte tänkt så mycket på det innan men nu börjar det brännas. Jag skall flytta hem till 

morsan tror jag, har precis sålt min lägenhet i där hemma. Annars finns det väl ingen direkt 

plan. Jag känner inte heller något wow nu är jag fri typ, det är nästan så man känner sig lite 

rädd faktiskt. Eller jag är rädd, jag vill inte tillbaks till som det var innan, i alla fall. Jag vill 
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sluta med mitt missbruk, Oh ja, absolut jag vill inget hellre än det, det är min högsta önskan 

faktiskt” 

 

Tidigare vårdinsatser har i stort varit obefintliga för Magnus del och i den mån det funnits har 

de varit misslyckade:  

 

Jag var på lit avvänjning i Mullsjö, som jag sökt själv men de funkade inget vidare faktiskt. 

 

Vad kan vara dåligt, med ett LVM som du ser det Magnus?  

 

”Ja det finns det väl, det finns väl alltid något negativt, man kan känna sig lite förnedrad på 

något sätt, framförallt när man kommer hit. Man får börja med att klä av sig inför en 

främmande människa som blänger på en. Det gör man när man kommer till Midgård det var 

hemskt det där faktiskt”. 

 

Så vände jag även här på frågan och frågade vad som kunde vara bra med ett LVM: 

 

 ”Ja att få vara drogfri och få en chans att hitta sig själv är ju bara positivt i det stora hela. 

Det kan med andra ord vara positivt att vara inlåst för att få en chans att hitta sig själv och att 

få vara drogfri vilket kanske hade varit svårt i fall man varit ute. Sen finns det ju nackdelar 

med att vara inlåst också, i början tänkte man ju mycket så att när jag kommer ut så skall ja 

sticka här ifrån, men när man väl kom ut så var där ju bra och man la ner de tankarna. Man 

vaknar liksom i skallen efter ett tag och fattar att det är bra här, man förstår att dom vill 

hjälpa mig här om bara jag vill det själv”  

 

Är det vård eller förvaring här på Hessleby? 

 

”Om man vill kan man få vård, jättebra vård, återfallsprevention, terapi, jag har varit med på 

det där och jag tycker det är kanon, men det finns väl mycket mer vård man kan få sen när 

man kommer ut också, men jag tycker det är bra att börja här”. 
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5.4 Intervju med Nisse 

Nummer tre av mina klienter som jag skulle intervjua var Nisse också han i samma ålder som 

det två föregående. Nisse har kommit till Hessleby för att: 

 

”Jag är här på grund av mitt alkoholmissbruk, jag blev tagen på grund av att jag är en risk för 

mitt eget liv. Så därför är jag här”  

 

Även Nisse fick berätta om sitt tidigare liv:  

 

”Jag gick skolan upp till nian, hade dåligt betyg i matten så jag kom inte in på gymnasiet, gick 

och läste upp matten i nån månad, sen var jag skoltrött så jag hoppade av helt och hållet. Sen 

gick jag hemma i princip i ett par år, tills jag fick extraarbete på postterminalen i Göteborg, 

jobbade där från och till i 1,5 år, efter det har jag nog mest bara varit hemma och praktiserat 

lite dock som en extra assistent till en gitarrlärare. Musik är mitt stora intresse så det passade 

väldigt bra. Jag spelade med och så, det höll väl ett litet tag men sen började jag missbruka 

mer och mer och till slut så orkade jag inte med att gå dit heller. I övrigt har jag inte gjort så 

mycket”  

 

Nisse har varit 2 månader på Hessleby nu, han har tidigare haft ett LVM på samma ställe då 

var han här i 5 månader och sedan familjehem i en månad. När han kom därifrån hann han 

inte mer än hem till kiosken sen var det kört igen, berättar han. 

Han tycker att det flesta i personalen är väldigt bra:  

 

”Det finns väl enstaka som man inte kommer överens med, vissa är bra när det gäller att spela 

biljard med oss men inte lika bra när det skall göra sitt jobb, men som helhet är det flesta 

jättebra”. 

 

Finns här någon du kan prata med om du känner att du behöver det? 

 

 ”Jag kan ju prata med mina kontaktpersoner, jag har två, om dom jobbar just det dagar jag 

mår dåligt, men jag är inte en sån person som vill gå och prata, jag pratar gärna med någon 

terapeut eller någon med kompetens eller så, men inte gärna med personalen i sig. De har ju 

ingen utbildning på det jag behöver hjälp med, om jag behöver vård, sen finns det ju andra 

saker jag kan prata med dem om förstås. Mår jag dåligt vill jag vara för mig själv och plinga 

på min gitarr, skriva lite texter, och vara ensam den tiden” 
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En dag på Hessleby beskriver Nisse så här:  

 

”Medicin, morgonmöte så man kan säga om man skall med på ärenderesa eller något speciellt 

på dagen, annars så sitter jag mest på mitt rum spelar musik, kollar lite på film och sådär, på 

senare tid försöker jag komma till gymmet en gång om dagen, sen spelar man lite biljard och 

tjötar lite med folk, sen är det medicin igen och sen somnar man”.  

 

Om Nisse fick bestämma på Hessleby så skulle där vara mer aktiviteter:  

 

”Jag är inte så mycket för att vara med på aktiviteter, men hade jag fått bestämma för andra 

så hade jag velat ha fler aktiviteter, typ bowling och så, sådant som vi har, men lite oftare för 

att sysselsätta folk för det mår de bra av. Det skulle kunna vara trollkarlar som kom hit, eller 

detta att du kommer hit och intervjuar oss, det blir lite extra, så att vi får synas, så vi inte blir 

ett gäng missbrukare som tycket synd om oss själva hela tiden, för det väcker inget hopp” 

 

Nisse berättar att han egentligen vill vara med på aktiviteter trots att han ofta säger att de inte 

är någonting för honom:  

 

”Jag är väldigt folkskygg och vill därför inte vara med på aktiviteter, blir nervös med mycket 

folk och blir rädd där jag inte känner till hur det fungerar och så, men ibland försöker jag 

komma iväg för att få annat och tänka på och göra något, samma sak händer om jag skall åka 

buss, ibland går det bara inte om där är för mycket folk”.  

 

Nisse tycker att det är okey att vistas på Hessleby:  

 

”När man sitter på den låsta avdelningen så hinner man inte tänka efter så mycket utan där 

bara är man, men jag mår alltid sämre när jag kommer ut på den öppna avdelningen, jag vet 

inte varför men jag tror att då har du möjligheten att sticka om du vill och du hinner få tid att 

tänka över ditt liv och då mår du sämre med ångest och grejor. Fast det funkar ju det är inte 

döden, så det är rätt okey ändå”.  

 

Jag frågar Nisse vad han tänker göra när han kommer härifrån?:  

 

”När jag kommer härifrån så skall jag i alla fall inte supa, jag skall åka hem till min tjej, vi 

skall ha barn, jag skall bli pappa och det är en bra drivkraft för att vara nykter, den bästa som 
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finns tror jag. Så jag skall söka mig ett boende, ett jobb, i alla fall på deltid och så skall jag 

stötta tjejen så mycket jag kan. Jag skall också hälsa på min familj som är väldigt viktiga för 

mej. Det bästa är nog att komma hem och krama om alla det skall bli underbart. Jag har 

förvisso permission över julen” 

 

Nisse har precis som de andra jag intervjuade en önskan om att kunna sluta sitt missbruk:  

 

”Absolut det vill jag, jag tänker ge allt jag har för att fixa det, det skall inte finnas med i mitt 

liv längre, det passar inte in när man skall ha familj. Det är ändå så att det är lättare att 

övertyga sig själv när man sitter här inne och mycket svårare sen när man kommer ut på fri 

fot, givetvis är det så, men det skall gå”. 

 

Nisse har likt Magnus haft mycket lite eller ingen behandling innan han kom hit till Hessleby:  

 

”Lite, jag har gått på öppenvård, AA möte och lite sådant, men det har inte funkat”. 

 

Vad tycker då Nisse att det finns för negativt med LVM vård;  

 

”Jag tycker inte att man skall bli inlåst, vill du sluta, så skaffar du hjälp själv, man kan inte 

tvinga in folk i sådant här och skall man ha LVM så skall det vara kortare 3-4 månader typ, 

för slutar du inte då så kommer du inte att sluta sen heller. Vill du vara ute och dricka och 

knarka så gör det, det är ändå en viljegrej. I början är det i alla fall det, sen kanske det inte är 

det och då förstår jag varför LVM finns. Då kanske du vill sluta men inte kan, men då borde 

man ändå söka själv och inte tvingas in i det”. 

 

Jag frågar Nisse om han hade du slutat om du inte åkt på LVM?  

 

”Jag vet faktiskt inte, kan jag säga. jag kanske inte hade levt idag om jag inte fått mitt första 

LVM”.  

 

Vad finns det då som är bra med ett LVM:  

 

”Jag lever, Det är väl dubbelmoral men, du får ju ändå chansen att gå igenom den första 

svåra tiden, och få mediciner men vara inlåst så du kan ta dig igenom den svåra 

övergångstiden, så att du kan tänka klart om du vill sluta eller inte, så det är väl bra. Annars 
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vet jag inte. Det finns en bra sak till du lär känna andra folk som sitter i samma sits som du, så 

att man kan på något sätt stötta varandra”. 

 

Är det vård eller förvaring här på Hessleby, Nisse? 

 

 ”Definitivt en förvaring, de påstår här att vår vård skall vara när vi får samtala med våra 

kontaktpersoner. Eller när vi får göra olika saker, typ aktivering, att det skall vara social 

träning, det anser de vara vård, men inte jag. Vård är när du har riktiga utbildade personer 

som vet någonting. Social träning känns inte riktigt som att det är vård för missbruk, på något 

sätt. I morgon skall jag träffa en riktig psykolog och det är ju vård. Men själva LVM hemmet i 

sig är ingen vård, det är en förvaring för att få bort oss från gatorna bara”.  

 

Lite senare sitter vi och fikar och börjar diskutera det här med vård och förvaring igen. Nisse 

hävdar nu att det är bra med aktiviteter för man slipper tänka på sitt missbruk och får medhåll 

av det andra. Han säger också att han skulle vilja vara med på fler men blir nojig när han skall 

åka buss eller bil tillsammans med andra.  

Jag frågar Nisse om man skulle kunna se det här med att slippa tänka på droger som han säger 

att aktiviteten för med sig skulle kunna ses som en form av vård. Då den gör att: 

1. Man slipper tänka på sitt missbruk 

2. Man har roligt under tiden som man utför sin aktivitet 

3. Den visar att det finns andra värden i livet än droger 

4. Man skulle kunna se transporterna till och från aktiviteten som ett slags träning i att 

åka buss eller bil tillsammans med andra då man gör det med personer som man har 

förtroende för. 

Nisse säger att han aldrig har tänkt på det på det viset men att det låter vettigt och nog skulle 

kunna vara så. Nisse går upp på sitt rum för att vila. På kvällen när jag skall gå ner till 

personalbostaden för att sova, kommer Nisse ifatt mig och säger att han vill ändra sin ”story” 

han vill att där skall stå att där visst finns en genomtänkt vård på Hessleby men att han aldrig 

lyckats se det på det viset. Jag ändrar inte i intervjun utan väljer att istället berätta detta här. 

 

Jag gjorde också en intervju med en fjärde klient, men vi kom bara till att han hette Urban 

(fingerat namn) och att han var strax över 50 år gammal sen ville han inte vara med mer utan 

lämnade rummet. Så den är inte användbar i min uppsats, men även en misslyckad intervju är 

en intervju.  
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6. Analys 

Här följer en analys av intervjuerna utifrån det teorier jag tänkt använda. Det är teorier av 

Erving Goffman (totala institutioner), Aaron Antonovsky (KASAM), Håkan Jenner 

(motivation) och Anthony Giddens (Tillit och ontologisk trygghet)  

      

Om vi börjar med en kort analys av Hesslebys behandlingshem som sådant så är det vad 

Erving Goffman skulle ha kallat en total institution i den andra gruppen, ”Den andra gruppen 

är de institutioner som formats för de som är oförmögna att ta hand om sig själva men som 

också anses vara ett hot mot samhället. Denna grupp skulle kunna bestå av till exempel 

mentalsjuka och leprahem”, men den skulle också kunna bestå av missbrukare som precis 

som beskrivs i LVM 4 § uppfyller kategorierna 

1. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.  

2. Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv.  

3. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra. 

Men det skulle också passa in på Goffmans beskrivning av en social inrättning vilket syftar 

till ställen där det förekommer aktiviteter av olika slag. På totala institutioner sker allt på 

samma ställe. Det som normalt sker i livets tre sfärer – att utföra aktiviteter på olika håll, med 

olika människor under skilda auktoriteter utförs i det här fallet på samma ställe, innanför 

murar och med samma auktoriteter (Goffman, 1983, Sid 15). 

 

Goffman diskuterar också något som han kallar individens karriär i samband med totala 

institutioner. Han menar att en nykomling till en anstalt förändrar sin moraliska karriär, det 

vill säga att personen utvecklar sina uppfattningar om sig själv och för honom andra 

betydelsefulla personer. Det är en grundläggande förändring som kommer följa med personen 

genom hela tiden på institution. En total institution bryter ner rollfördelningar eftersom den 

intagne isoleras från omvärlden dygnet runt. Så här arbetar man på Hessleby. 

 

För lite elakt skulle man väl kunna säga att detta är en del i Hesslebys arbetssätt, man försöker 

”bryta” ner det som varit, klientens uppfattning om sig själv som missbrukare skall brytas ner, 

eller åtminstone förändras. Den skall sedan ersättas med en ny uppfattning, en uppfattning om 

sig själv som innehåller en motivation att gå vidare under frivilliga vårdformer, mot ett liv 

fritt från missbruk. Denna, för klienten ”nya” uppfattning, byggs sakta men säkert upp via 

strukturerade och motiverande samtal, till detta läggs en rad aktiviteter, detta tillsammans 
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skall leda till tillit för kontaktpersonen och summan av kardemumman skapar en motivation 

till ett annat liv, ett missbruks fritt sådant. Nu är det naturligtvis inte så enkelt som det låter i 

denna beskrivning, men den visar ändå på en bakomliggande tanke för den policy som 

Hesslebys behandlingssystem bedriver. 

 

Hesslebys policy är i korthet, att skapa tillit mellan kontaktperson och klient. Detta skall leda 

till känsla av sammanhang (KASAM), som i sin tur skall leda till ökad motivering av att 

underkasta sig frivillig vård när klienten blivit utskriven från Hessleby behandlingshem. Även 

om det inte är uttalat är det inte speciellt svårt att förstå att det är så här deras policy ser ut. 

 

Om vi då utvecklar detta, för att mer i detalj komma åt innebörden, så skulle det kunna se ut 

så här. På Hessleby är en viktig del i arbetet med klienten att skapa förtroende (tillit) mellan 

kontaktperson och klient. Det finns olika sätt att skapa detta förtroende på, ett är genom att 

ledningen är tydlig med hur viktig kontaktpersonen är: ”genom att stärka kontaktpersonens 

dignitet och mandat så får också klienten ett högre förtroende för sin kontaktperson” Ett 

annat är det förtroende som skapas genom att kontaktpersonen håller i alla strukturerade och 

motiverande samtal ”Det finns två sorters samtal, strukturerade samtal, som man har minst 

en gång/vecka och motiverande samtal t.ex. återfallsprevention. Samtal av karaktären 

återfallsprevention görs både enskilt och i grupp och de är alltid kontaktpersonen som håller 

i alla samtal”. Ett tredje sätt att göra det på är aktivering och i det här fallet kanske då i första 

hand den enskilda aktiveringen: ”En del av syftet med enskilda aktiviteter är att de skall 

stärka bandet och främja kontakten mellan kontaktperson och klient. Enskilda aktiviteter har 

man ungefär var tredje vecka”.  

Samtal och aktiviteter skall skapa en känsla av sammanhang (KASAM) för klienten. Enligt 

Antonovsky bygger KASAM på tre centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning individer begriper och förstår sin 

omvärld och att det som inträffar upplevs som begripligt. Strukturerade samtal och 

återfallsprevention skall hjälpa klienten att förstå varför den handlar som den gör och vad den 

kan göra för att eventuellt undvika ett ”dåligt” beteende 

Hanterbarhet innebär att individen känner att den kan hantera de problem som kan uppstå 

med hjälp av olika resurser. Dessa resurser är någon som individen känner att den kan lita på 

och som det går att räkna med i alla situationer (Antonovsky, 1991 sid. 40). Förtroendet 

(tilliten) mellan klienten och kontaktpersonen byggs hela tiden upp så att kontaktpersonen 
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skall kunna vara den som klienten litar på till en början. Senare är de ju meningen att klienten 

själv skall hitta sina egna verktyg för dessa situationer. 

 

Det tredje centrala begreppet är meningsfullhet och syftar till att individer anser att åtminstone 

en del av de problem eller krav som livet ställer på dem är värt att lägga ner energi vid och att 

utmaningar är välkomnande snarare än att de upplevs som laster (Antonovsky, 1991, Sid. 42) 

Denna komponent ansåg Antonovsky vara den viktigaste av det tre då han menade att detta 

var själva motivationskomponenten. Med andra ord så måste de händelser som inträffar ha en 

känslomässig mening och inte bara kognitivt, då kan individen se det som en utmaning och 

vilja lägga ner tid och engagemang på att lösa dem. I det här facket kan man placera 

aktiviteter på Hessleby som syftar till att skapa meningsfullhet och det är kanske då 

framförallt det dagliga aktiviteterna, som jag tänker på här. Det är också hit som Hessleby har 

som syfte och policy att nå i sin helhet och att når man så här långt med sina klienter så har 

man lyckats i sin föresats. Det är väl om sanningen skall fram sällan man når så här långt. Fast 

bara att ha satt målet hit och att kanske uppnå de ibland får räknas som att vara gott nog. Men 

som Roger Lönn berättade, det dyker alltid upp någon solskenshistoria där en kille kommer 

rulland in med en ny bil ett år efter de lämnade LVM vården och allt gått hur bra som helst 

sedan de blev utskrivna från Hessleby.  

 

   6.1 Tillit  och ontologisk trygghet 

Tillit och ontologisk trygghet är något som Anders är i total avsaknad är sedan sin barndom. 

Anthony Giddens beskriver begreppet ontologisk trygghet som något som i första hand 

grundar sig på den tillit som barnet känner till sina omsorgspersoner. Redan tidigt i barnets liv 

spelar vanor och rutiner en grundläggande roll för att skapa relationer till sina 

omsorgspersoner och är viktiga för att individen skall uppleva tillit senare i livet (Giddens, 

1997, sid 50). Detta rimmar dåligt med Anders berättelse:  

 

”Min morsa hon är missbrukare, när jag var ett och ett halvt år blev jag tagen av 

socialtjänsten”… vid nio års ålder började jag missbruka, började träffa min riktiga mamma, 

så det var ju inte lättare där då precis, jag fick lite bidrag från henne då med alkohol”.  

 

För Anders blir det då viktigt att det går att skapa något slags förtroende eller tillit när han 

blivit vuxen och han tycker att det blivit så på Hessleby:  
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 ”Jag tycker att min kontaktperson är jättebra, de hjälper till ifall det är problem med det 

sociala t.ex. Jag vänder mig alltid till min kontaktperson och jag går och pratar med henne om 

det är något jag vill göra eller jag mår dåligt eller så, hon tar sig tid att lyssna och det tycker 

jag är jättebra, att vi har kontaktperson gör också att man alltid vet vem man ska snacka med 

ifall det är något...”  

 

Kontaktpersonen är oerhört viktig för Anders, han är i total avsaknad av vad Giddens skulle 

kallat för emotionell vaccinering. Han behöver någon som kan ge honom en trovärdig 

karaktär i form av vänskap och förtrolighet, som Giddens skulle ha sagt. Detta har han till viss 

del funnit hos sin kontakt person, som han skapat en tillit till.  

 

Magnus har den grundläggande ontologisk trygghet som Anders saknade, då han uppger sig 

ha bra kontakt med sina föräldrar. Han säger också att han har väldigt lätt att prata med sin 

pappa. Han upplever sitt hem som en stabil plats, med en normal barndom, allting runt i kring 

har  

 

”det är väl alltid jag som har strulat”. 

 

Han har också en tillit till personalen på Hessleby även om inte alla ligger allra högst på hans 

lista. Magnus berättar att han varit på Hessleby i fyra månader: 

 

”jag skulle väl åkt vidare egentligen men önskad att få stanna kvar här, man kan ju åka vidare 

till annat behandlingshem en § 27: a som det heter, jag var det i fyra dagar men ångra mig 

och ville tillbaks hit”  

 

Han tycker att personalen på Hessleby är jättebra:  

 

”Dom är kanon, det är bra och normala människor”  

 

Magnus ser precis som Anders en trygghet i att vara på Hessleby. Han är också rädd för vad 

som skall hända när han blir utskriven. Han har fått en tillit till personalen, han har hittat en 

meningsfullhet i aktiviteterna, dessa har också gjort att han fått ett sätt att hantera drogsug och 

tankar på droger, och även här är han lik Anders. Samtalen och vistelsen har gjort att han 

vaknat till i ”skallen” som han själv uttrycker det och det har i sin tur gjort att hans vistelse på 

Hessleby blivit begriplig för honom. Han har fått tid för eftertanke och Magnus förstår varför 
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han är här och är motiverad till att förbli drogfri. Därmed skulle man kunna påstå att han har 

uppfyllt det tre benen som Antonovskys teori om KASAM vilar på.  

 

Den som i det här fallet delvis skulle avvika från de två tidigare intervjupersonerna är Nisse. 

Han tycker personalen med några få undantag är jättebra, men jag upplever inte alls att Nisse 

på samma sätt som de andra lyckats, eller velat skapa det förhållande av tillit som de andra 

två. Han upplevs inte heller alls som lika positiv till personalen och sin kontaktperson även 

om han kanske inte direkt säger att det är så. Nisse känns mer som en kille som håller sig på 

sin kant och brottas med sina egna ”demoner”. Han har till viss del tillit till sina 

kontaktpersoner, men bara när det gäller vissa frågor. Viktiga frågor som vård vill han helst ta 

med någon som har kompetens:  

 

”Jag kan ju prata med mina kontaktpersoner, jag har två, om de jobbar just det dagar jag mår 

dåligt, men jag är inte en sån person som vill gå och prata, jag pratar gärna med någon 

terapeut eller någon med kompetens eller så, men inte gärna med personalen i sig. De har ju 

ingen utbildning på det jag behöver hjälp med, om jag behöver vård, sen finns det ju andra 

saker jag kan prata med dem om förstås. Mår jag dåligt vill jag vara för mig själv och plinga 

på min gitarr, skriva lite texter, och vara ensam den tiden”  

 

här kan man inte säga att Hessleby i det här specifika fallet har lyckats att implementera hur 

viktig kontaktpersonen är. Eller så kan man se det som Nisse söker det som Goffman kallar 

för ”fria platser”. Goffman menar att olika platser har olika betydelse för individerna på en 

institution den fria platsen är den tredje och karaktäriseras av att den inte är utsatt för 

personalauktoriteten. Här kan den intagne syssla med tabubelagda aktiviteter eller bara ren 

avkoppling för att komma bort från personalen (Goffman, 1983, sid. 55). Nisse skulle alltså i 

det här fallet ha sökt sig till en sådan plats för att få vara ifred.  

 

Nisse har tidigare gjort ett fem månader långt LVM på samma plats och det skulle också 

kunna spela in här. Han kanske har gjort hela biten med tillit o.s.v. när han var här förra 

gången och denna gång enbart söker lugn och ro. Det är i princip samma personal som förra 

gången han var här, kanske finns det redan en uppbyggd tillit sedan innan, som inte behöver 

byggas upp igen. Eller så gick inte tillitsbyggandet så bra förra gången och Nisse söker ett 

annat sätt att göra det på denna gång.  
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   6.2 KASAM 

Om jag likt Antonovsky väljer att se meningsfullheten som den viktigaste av de tre 

komponenter som KASAM bygger på så skulle en analys av intervjuernas KASAM del se ut 

som följer. 

Anders gillar det aktiviteter som finns på Hessleby, han tycker det skapar (vad Antonovsky 

skulle kalla) meningsfullhet och att det gör det hela hanterbart då han inte tänker på droger då 

han är aktiverad. Aktiviteterna har också skapat en insikt och begriplighet i Anders värld 

(också det enligt Antonovkys teori), då han vet att hans liv fungerar bättre när han har något 

att göra och samtidigt står under en viss övervakning  

 

”När jag har jobb funkar det bättre, man måste vara fräsch i huvudet när man skall jobba, det 

funkade bra för mig innan, då brukar jag bara röka på fredagen sen tar jag det lugnt på 

lördagen och söndagen”…”Jag hade jobb innan som min övervakare fixat, han jobbade där 

och hade koll på mig” 

 

Även i denna fråga har Anders och Magnus liknande svar. Magnus gillar också aktiviteterna 

på Hessleby och försöker vara med på alla  

 

”Här finns mycket aktiviteter, det gör det ju, två ggr./veckan åker vi iväg, bowling på tisdagen 

och ibland köra go-cart.  Varje fredag har vi stormöte då bestäms det vad som skall göras på 

helgen. Jag försöker alltid vara med på allting, Jag tycker det är jättebra med aktiviteter och 

att få något annat att tänka på”  

 

aktiviteterna gör dagen meningsfull, klienten mår bättre, det skapar ett intresse och blir ett 

slags motvikt till drogerna, det skapar också struktur och struktur är bra för detta klientel, 

detta var vad Roger Lönn sa till mig vid första telefonkontakten vecka 40 i början på oktober. 

 

Aktiviteterna kan också ses som en flyktaktivitet enligt Erving Goffman, det är enligt 

Goffman en aktivitet som individen använder sig av för att lyfta sig ur situationen en stund 

(Goffman, 1983, sid. 55) Den intagne känner ofta en tomhet av att tiden går så långsamt på en 

institution och behöver aktivera sig för att få tiden att gå fortare. Individen använder sig av 

lättsamma, frivilliga aktiviteter som är tillräckligt spännande för att individen skall känna att 

den kan lyfta sig ur sin situation tillfälligtvis. Detta är Goffmans uttryck för det som 

klienterna kallar att tänka på annat än droger. Det råder ju också en samstämmighet mellan 
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såväl Hesslebys ledning, som de klienter jag intervjuade och teoretiker att aktiviteter är något 

som är bra, om inte annat så för att känna en stunds glädje och tänka på annat. 

 

Det visar sig att Nisse är kluven till de aktiviteter som finns på Hessleby. Det kryper så 

småningom fram att han vill vara med på fler aktiviteter än han först uppger, men att han inte 

är det på grund av fobier för att åka buss och bil med andra. Han uppger till att börja med att 

han tycker att det skall finnas många aktiviteter, men framförallt för andra  

 

”Jag är inte så mycket för att vara med på aktiviteter, men hade jag fått bestämma för andra 

så hade jag velat ha fler aktiviteter, typ bowling och så, sådant som vi har, men lite oftare för 

att sysselsätta folk för det mår de bra av”.  

 

Ett sådant uttalande tolkar jag ändå som att han har insett aktiviteternas betydelse och de 

känns någonstans som han ändå tagit till sig det som Antonovsky kallar för KASAM. Han 

förstår att aktiviteter är bra, vilket ju också framkommer till sist. 

 

   6.3 Motivation 

Anders är motiverad till att ta sig ur sitt missbruk, men är rädd för att han skall ramla in i 

gamla mönster när han kommer ”ut”: 

 

”Jag skall sluta med haschet när jag kommer ut, så länge jag kan i alla fall. Det kommer ju bli 

någon gång mer som jag röker det vet jag, men om det är om ett år eller tre år det vet man ju 

aldrig, jag hoppas ju förstås på aldrig, men…”  

 

Anders är rädd att motivationen inte på samma sätt går att upprätthålla när han kommer ut. Att 

det fungerar att upprätthålla den på Hessleby för där finns folk han litar på, som hjälper 

honom dessa kanske inte finns ”därute”. Hans inre motiv är höga men, det belöningar i form 

av t.ex. beröm som är så viktiga här enligt Jenner. Kanske inte är lika lätta att ”få” utanför 

Hesslebys institution som innanför. 

Anders är ganska klar över att det fungerar när han är på institution han gillar att vara på 

Hessleby och trivs rätt bra där, men vet att det blir svårare när han skall ”fixa” det själv: 

 

”Jag har skyddstillsyn när jag kommer ut och det är samma snubbe som förra gången som 

övervakar och det känns bra, honom litar jag på och han är bra för mig. Jag skulle vilja ha en 
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månad och känna på hur det funkar ute och om det inte går bra så får jag väl åka hit igen, då 

har jag i alla fall testat”.  

 

För Anders är tilliten det viktigaste, han behöver den för att ”lyckas” han har ingen ontologisk 

trygghet sen barnsben och den lilla han lyckats skapa nu är oerhört viktig för honom. Det är 

genom kontaktpersonen han skapar tillit, det är genom strukturerade samtal Anders byggt upp 

det som Giddens menar är rutiner som kan användas som skydd mot olika känslor som ångest 

och otillräcklighet. Han är rädd att denna uppbackning inte finns utanför, i alla fall inte efter 

skyddstillsynen. 

 

Magnus tycker att Hesslebys policy fungerar inne på institutionen, men kanske inte utanför 

och här är han inne på ungefär samma tankegång som Anders här, Magnus är också rädd för 

vad som skall hända när han blir ”fri”  

 

”jag har inte tänkt så mycket på det innan men nu börjar det brännas. Jag skall flytta hem till 

morsan tror jag, har precis sålt min lägenhet där hemma. Annars finns det väl ingen direkt 

plan. Jag känner inte heller något wow nu är jag fri typ, det är nästan så man känner sig lite 

rädd faktiskt. Eller jag är rädd, jag vill inte tillbaks till som det var innan, i alla fall. Jag vill 

sluta med mitt missbruk, Oh ja, absolut jag vill inget hellre än det, det är min högsta önskan 

faktiskt”.  

 

Kanske är det så att den tillit och känsla av sammanhang, som tydligen är möjlig att skapa 

inne på Hessleby är svår att finna utanför institutionen. Det blir svårare att upprätthålla 

motivationen uti i samhället och utan hjälp av andra och utan den stöttning du kan få på 

Hessleby behandlingshem. 

 

Det finns ett svar där Nisse avviker ganska reellt från de andra och det är hans stora optimism 

över hur det kommer att bli när han kommer härifrån. Han har ett bra motiv i att han skall bli 

pappa och han tror också att detta ger honom en större chans att klara det denna gång. Att 

motivationen är viktigast av allt råder de ingen tvekan om och kanske har Nisse alla 

komponenter för att klara av att motivera sig till ett nyktert liv i fortsättningen, tack vare att 

han skall bli pappa. ”inre drivkraft, grundat i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 

beteenden och handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara inre och yttre. Vare sig målen 
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uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften” 

(Jenner, 1987 sid. 19).  

 

Kanske räcker det inte till det får framtiden utvisa, men som Nisse själv säger  

 

”När jag kommer härifrån så skall jag i alla fall inte supa, jag skall åka hem till min tjej, vi 

skall ha barn, jag skall bli pappa och det är en bra drivkraft för att vara nykter, den bästa som 

finns tror jag”.  

 

Samtidigt skall man ha i åtanke att förra gången höll det bara till kiosken, sen var det kört 

igen, som Nisse uttryckte det. Motivation är en färskvara, som hela tiden behöver byggas upp 

på nytt om och om igen. 

    

 

   6.4 Synen på LVM 

Anders tycker att LVM vården är satt på för lång tid fyra månader hade räckt men ser 

samtidigt flera fördelar i LVM vården den skapar tillit, livsglädje, insikt motivation:  

 

”Jag har fått tillbaka livsglädjen. Jag kan inte komma ihåg någon gång i livet som jag inte 

velat dö, jag har haft en enorm dödslängtan och nu är det första gången någonsin som jag 

känner att jag vill leva, jag har fått livsglädje, det är en trygghet att vara inlåst för mig, jag 

har institutionsskador också. Det är en trygghet för mig, du har någon att prata med och jag 

kan snacka med min kontaktperson”.  

 

Ser sin LVM tid som det bästa han varit på än så länge, kanske det bästa någonsin, den 

trygghet han har hitta här är större än någon trygghet han någonsin haft. 

 

Det råder en samstämmighet bland de klienter som jag intervjuade att det är utelämnande och 

förnedrande när det första gången kommer till Hessleby och tvingas klä av sig, inför personal 

på Midgård. Detta anger Magnus som en av nackdelarna med LVM vården: 

 

 ”Ja det finns det väl, det finns väl alltid något negativt, man kan känna sig lite förnedrad på 

något sätt, framförallt när man kommer hit. Man får börja med att klä av sig inför en 
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främmande människa som blänger på en. Det gör man när man kommer till Midgård det var 

hemskt det där faktiskt”. 

 

Det är väl kanske lika mycket det faktum att klienten blir ryckt ur sitt sammanhang hela 72 % 

kommer till Hessleby utifrån en LVM 13 §, vilket alltså innebär att man plockas direkt på 

”gatan”. Det skick och den psykiska stabilitet som klienten då har kanske inte är den bästa och 

kanske medför en tolkning i riktning mot att det skulle vara förnedrande. 

 

Magnus tycker det finns bra vård på Hessleby även om han inser att den riktiga vården görs 

när han kommit härifrån, men han tycker det är bra att börja här:  

 

”Om man vill kan man få vård, jättebra vård, återfallsprevention, terapi, jag har varit med på 

det där och jag tycker det är kanon, men det finns väl mycket mer vård man kan få sen när 

man kommer ut också, men jag tycker det är bra att börja här”.  

 

Magnus ser på sin LVM tid i stort sett som en mycket positiv upplevelse och tycker att på 

Hessleby är det inga problem de kommer istället när han kommer ut. 

 

 

Nisse ser inget bra i att hamna på LVM vård, möjligen att det som sitter här kan stötta 

varandra. 

 

”Jag tycker inte att man skall bli inlåst, vill du sluta, så skaffar du hjälp själv, man kan inte 

tvinga in folk i sådant här och skall man ha LVM så skall det vara kortare 3-4 månader typ, 

för slutar du inte då så kommer du inte att sluta sen heller. Vill du vara ute och dricka och 

knarka så gör det, det är ändå en viljegrej. I början är det i alla fall det, sen kanske det inte är 

det och då förstår jag varför LVM finns. Då kanske du vill sluta men inte kan, men då borde 

man ändå söka själv och inte tvingas in i det”. 

 

Nisse ändra sig emellertid efter intervjun. Sedan vi diskuterat vad som skulle kunna ses som 

en form av vård i ett LVM omhändertagande under eftermiddagen på Hessleby, förändrar han 

sin syn och tycker sedan att man nog ändå kan se LVM vistelsen som något positivt. Att det 

kan ge en reell chans till en form av vård som kanske inte är glasklar, utan som mer finns 

inbyggd i Hesslebys sätt att arbeta.  
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7. Sammanfattning 

Det är nog inte allt för vågat att påstå att Hessleby behandlingshem lyckas i sin 

implementering av sin policy till två av de klienter som jag intervjuade, det är i alla fall mest 

tydligt i intervjuerna med Anders och Magnus. Här har Hessleby lyckats att skapa tillit mellan 

kontaktperson och klient, detta har lett till en känsla av sammanhang, som i sin tur lett till 

motivation att sluta med missbruket. Så i dessa två fall är det är nog inte heller allt för vågat 

att påstå att den policy som Hessleby arbetar efter fungerar på behandlingshemmet Hessleby. 

Vad som händer efter Hessleby, uti friheten är nog betydligt mycket svårare att förutse men 

det är heller inte denna forskningens uppgift. Det ända man kan säga här är att det är oerhört 

viktigt för dessa två personer att samhället utanför Hessleby ställer upp och stöttar, för båda 

två har en stor rädsla för vad som skall hända när det lämnar Hessleby. 

 

När det gäller Niklas har väl inte implementeringen av Hesslebys policy varit lika 

övertygande. Niklas har å andra sidan, på ”egen hand”, skapat en bra motivering för att sluta 

sitt missbruk, genom att han skall bli pappa. Kanske har han större chans att klara sitt mål tack 

vare detta, kanske går det inte ändå. 

 

Från Hesslebys sida tror jag att man är nöjd att man lyckats så pass väl som man gjort med 

Anders och Magnus. För även om detta är målet med deras verksamhet, så är det nog ändå 

trots allt rätt sällsyn att man lyckas implementera sin tanke så väl som hos dessa två, det visar 

om inte annat resultaten från undersökningar 6 månader efter. Det kan ju naturligtvis också 

vara så att Hessleby lyckas fullt ut, nästan varje gång, men att det som fungerar så bra på 

institutionen inte går att uppnå utanför Hessleby, på grund av att socialtjänsten inte räcker till, 

andra frestelser eller något annat. Det mest troliga är ändå det som Anders gav uttryck för i 

sin intervju på frågan om man fick vård på Hessleby: 

 

”Jag tycker att det där är vad man gör det själv till, man kan ta emot vården som finns men 

man kan också välja att ligga på soffan hela dan, många är här och vill inte göra någonting 

och då är det ingen vård då är det mer en förvaring tycker jag. Två av trettio vill göra något 

bra av sitt liv här och för dem tror jag att det är en bra vård”. 

 

Jag gillade det jag såg på Hessleby, de hade verkligen ambitionen att göra det så bra det gick 

för sina klienter. Man visade klienterna en oerhörd respekt och det jag mest tog med mig var 

det Roger Lönn sa att vi skall dansa med klienten inte brottas med dem. Jag tror också på det 
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arbetssätt det bedriver och tycker att de är viktigt att man bedriver en aktiv vård av de intagna. 

Det är otroligt svåra fall och mycket trasiga människor som de har att göra med dagligen och 

att bara lyckas få någon eller några av dessa på rätt köl tycker jag är en seger i sig. 

 

 

8. Min uppsats 

Det var oerhört kul att få ta del av arbetet och klienternas upplevelse på Hessleby 

behandlingshem, denna gång var jag ju dessutom inte involverad på det personliga planet. Jag 

förstår naturligtvis att min syn på Hessleby är påverkad av det faktum att jag slarvigt uttryck 

haft med dem att göra tidigare. Jag har dock så gott jag kunnat försökt att lägga detta åt sidan. 

När det gäller själva uppsatsen tycker jag att mina teorier varit bra och gjort att arbetet på 

Hessleby varit lättare att åskådliggöra. Kanske Goffmans totala institutioner inte direkt har 

med ett arbetsätts implementering att göra, men den teorins uppgift var väl snarare tänkt som 

en teori att beskriva Hessleby som inrättning.  

 

Den metod jag valt att arbeta efter har fungerat bra tycker jag, möjligen skulle jag ha förstärkt 

de resultat som Hesslebys mätningar visat efter 6 månader, med statistiska uppgifter. 

Intervjuerna var intressanta att göra, men här slogs jag också av den lätthet det var att få 

tillgång till dessa. Det fanns en vilja från klienterna att verkligen ställa upp och berätta så 

mycket som möjligt, både vid intervjutillfällena, som under den övriga tiden som vi umgicks 

på Hessleby. Denna vilja gladde mig mycket samtidigt som den förvånade. 

Resultaten och mina tolkningar överlåter jag åt läsaren att ha åsikter om. 
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Bilaga 1. 
 

Förklaringar till förkortningar 
 
 
LVM: Lagen om vård av missbrukare i vissa fall: SFS 1988:870 
 
 
SoL: Socialtjänstlagen: SFS 2001:453 
 
 
KvaL: Lagen om kriminalvård i anstalt: SFS 1974:203  
 
 
LPT: Lag om psykiatrisk tvångsvård: SFS 1991:1 128 
 
 
LVU: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga: SFS 1990:52 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


