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kvinnor Missbrukarvård 

med medlevarskap
som grund
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dugg, man brydde sig varken om drogpro-
blematiken eller om dem som råkade in i det.

Senare började hon arbeta som advokat 
på Göteborg Stads rätthjälpsanstalt, en kom-
munal instans som så småningom blev stat-
lig och bytte namn till Allmänna advokat-
byrån. Även där mötte hon många som for 
illa på grund av eget eller anhörigas miss-
bruk och hon stred för dem i rätten.

HWH:s verksamhet har förändrats genom 
åren – men alltid byggt på samma grundtan-
kar om medlevarskap och tro på människors 
inneboende kraft. Det hela började 1966 med 
att en grupp engagerade med Anna Moffett 
Spak i spetsen startade GFHL, Göteborgsfö-
reningen för hjälp åt läkemedelsmissbrukare. 

– Det fanns ett förhärligande av ruset, en 
drogkultur som drog med sig många experi-
menterande unga människor. Där kände jag 
att vi gjorde nåt bra, vi var med om att bry-
ta den förfärliga romantiseringen av knar-
kandet. Många levde så snäva och eländi-
ga liv. Om man istället skapar ställen där 
människor kan mötas så väcker man viljan 
att utvecklas. 

GFHL, som på riksplanet hette RFHL, 
blev en sådan mötesplats där icke-missbru-
kare stödde missbrukare. Man hade en po-
sitiv människosyn, en tro på den goda män-
niskan och på solidaritet. Anna Moffett Spak 
var en stark kraft, hon hjälpte tunga miss-
brukare, fanns där och försökte lindra och 
skriva inlägg. Hon var också en förebild 
för unga studenter som aktiverade sig inom 

GFHL, en kurator, mamma och vän i en och 
samma person.

Inom GFHL började man prata om att 
starta ett kollektiv där missbrukare skul-
le kunna bo för att komma ifrån drogerna. 
Ett alternativ till anstalter och sjukhus – ett 
växthus i skyddad omgivning. 

– Vi kände att vi måste göra något åt den 
bedrövliga situation som många missbruka-
re levde i. Och vi tyckte i 60-talets anda att 
det kunde vi väl klara – vi likaväl som nå-

gon annan. Men egentligen var vi fullkom-
liga amatörer.

För att få inspiration studerade de bland 
annat Halfway House-rörelsen i USA och 
Anna Moffett Spak och en god vän gjorde 
studiebesök hos en stiftelse utanför London 
som drevs av anglikanska nunnor. Där hade 
man tagit emot drogmissbrukare sedan fle-
ra generationer tillbaka och slussat ut dem 
till arbeten i omgivningen. En annan inspi-
rationskälla var den skotske psykiatern Ro-
nald Laing med sina idéer om kollektiv där 
alla levde tillsammans på samma villkor.

– Tanken var att vi skulle lära av varan-
dra, vi skulle inte hålla på med det där med 
hjälpare och hjälpta. 

De hittade så småningom ett hus att hyra 
i Sjövik, fyra mil nordost om Göteborg. 
GFHL:s medlemmar var där och rustade 
för att göra huset beboeligt. Man drog rör 
och vattenledningar, la takpannor, målade 
och tapetserade. Anna Moffett Spak minns 
att hon ägnade många lördagar åt att ringa 
runt och locka folk att följa med till Sjövik. 

– Då gick ”knarkambulan-
sen”, min knackiga Saab. Jag 
åkte runt och hämtade upp 
dem som ville följa med och 
så målade vi och grejade.

Under 1968 var huset klart 
för inflyttning och Jerk Ryd-
berg anställdes som förestån-
dare. Han stod för mycket av 
de ideologiska tankegångar-

na. En viktig inspirationskälla var psykia-
tern Eric Bernes terapimetod transaktions-
analys och hans bok Games people play (på 
svenska Så bär vi oss åt), som handlar om 
hur vi fastnar i olika roller och hur umgäng-
et mellan människor kan bli till ett självupp-
fyllande rollspel. 

Det fanns inga förutbestämda regler om 
hur kollektivet skulle skötas utan medlem-
marna arbetade gemensamt fram rutiner. 
Huset värmdes med en kokspanna som el-
dades varje morgon och ytterdörren var all-
tid olåst. Man turades om att åka och hand-

Anna Moffet Spak var en av pionjärerna 
inom Halfway house i 60-talets Göte-
borg. En framsynt verksamhet med 
tro på människors förmåga. I februari 
avled Anna – engagerad in i det sista.

Text & bild: Helena Östlund

Anna Moffett Spak och jag letar efter ett vitt 
hus. Kör upp och ner på smala branta vägar. 
Anna känner inte riktigt igen sig, hon har 
inte varit här på många år. Det är en strålan-
de höstdag med rödgula lövhav längs dalen 
och froststråk på marken. Vi är i det forna 
textilriket, i Kinnahult i Sjuhäradsbygden. 

Med lite hjälp hittar vi så småningom rätt. 
Det visar sig att huset är ommålat till lind-
blomsgrönt och ligger längst uppe vid skogs-
brynet med utsikt över dalen. En tvåvånings-
villa med stor sluttande tomt, bryggstuga 
och lada.

I det här huset drev stiftelsen Halfway 
house, HWH, ett litet inackorderingshem 
för människor med missbruksproblem un-
der 70- och 80-talen. Kollektivet byggde 
på medlevarskap och en tro på människors 
egen förmåga. 

HWH flyttade sin verksamhet till Göteborg 
1992 och Anna Moffett Spak vill gärna åter-
se platsen där hon inte varit på så många år. 
Här har hon tillbringat mycket tid, hon var 
en engagerad ordförande i stiftelsen och del-
tog flitigt i det praktiska arbetet. 

– I och med att jag blev pensionerad un-
der tiden här och hade bil åkte jag ofta ut hit 
och hjälpte till med olika saker, berättar hon. 

Vi gör vår resa i början av oktober. I slu-
tet av månaden fyller Anna 90 år och strax 
därefter visar det sig att hon har långt gång-
en cancer. Hon går bort i början av febru-
ari 2013.

Jag lärde känna Anna så sent som för någ-
ra år sedan när jag fick i uppdrag av HWH:s 
styrelse att skriva en dokumentation om stif-
telsens 40-åriga verksamhet. Jag intervjuar 
Anna i hennes kök och under många timmar 
berättar hon för mig om sitt arbete och om 

människor hon mött genom åren. Hon vill 
gärna diskutera aktuella socialpolitiska frå-
gor och på köksbordet ligger böcker och ar-
tiklar som hon håller på att läsa.  

AnnA engAgerAde sig i missbruksfrågor 
redan på 50-talet när hon som advokat arbe-
tade med personundersökningar åt Skydds-
värnet. 

– Jag intervjuade några personer som hade 
åkt fast för narkotikabrott och som sedan 
kom att bli mina vänner. Då insåg jag att 
samhället bara såg dem som omöjliga män-
niskor, som värstingar. Man begrep inte ett 

☛ A n n O n s ☛ A n n O n s

”… social praktik ofta har definierats i

manliga termer och efter manliga

modeller. Det fanns inget som svarade

upp mot vad kvinnor behövde.” 
Jag åkte runt i min knackiga Saab och hämtade upp de som ville följa med och 
måla och greja, säger Anna Moffat Spak.
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tade Ateljé Trädet, ett projekt inom HWH 
som så småningom blev ett socialt kooperativ 
som knoppades av och flyttade till egna loka-
ler på Hisingen där det fortfarande finns kvar.

MissbrukArvården HAr förändrAts 
mycket sedan GFHL startade sitt första kol-
lektiv i Sjövik 1968. Få, om ens någon verk-
samhet har lyckats överleva så länge som 
HWH. Under 60-talet fanns ingen speciali-
serad behandling mot missbruk men under 
70-talet började det växa fram olika typer av 
vård. Under 80-talet satsades mycket statli-
ga pengar på narkomanvård i hiv-epidemins 
spår och behandlingshemmen blev allt fler. 
Men så kom den ekonomiska krisen i början 
av 90-talet och många hem fick läggas ner. 

När det kommunala köp- och säljsystemet 
infördes i slutet av 90-talet förändrades vår-
den igen. Många kommuner hade ägt egna be-
handlingshem men flertalet av dem lades ner 
eller gick över i privat ägo eller i stiftelseform. 
Kommunerna satsade allt mer på öppenvård 
i egen regi och i samband med finanskrisen 
2008 drog de återigen ner på sina placeringar.

Det drabbade HWH hårt eftersom allt fär-
re kvinnor placerades inom dagverksamhe-

ten. 2009 – efter 40 år – fanns ingen annan 
möjlighet än att lägga ner. HWH, med sin 
förhållandevis blygsamma verksamhet, få an-
ställda och ideellt arbetande styrelse, ham-
nade i kläm mellan stora vårdkoncerner och 
kommunernas egna enheter.

Anna Moffett Spak har varit en central-
figur inom HWH under alla dessa år. Hon 
har hjälpt till med praktiska göromål, använt 
sin juridiska kompetens till att utforma skri-
velser och funnits som stöd för personalen. 

Hon är stolt över vad de har åstadkommit 
och glad över att HWH genom alla år lycka-
des hålla fast vid de ursprungliga idéerna om 
medlevarskap och att låta människor växa 
på sina egna villkor. Det var svårt för hen-
ne att acceptera att HWH måste läggas ner.

– Usch vad det var tråkigt! Jag tycker fort-
farande att de idéer som HWH stod för är 
alltför bra för att bara försvinna. Det har 
inte funnits någon period som varit så ny-
skapande, nytänkande och entusiasmerande 
som 60- och 70-talen. Det fanns en männis-
kokärlek, ett accepterande av oss männis-
kor såsom vi är och att alla har något att ge. 
1900-talet var vansinnigt roligt!

helena@ostlundreportage.se

Tillägg: Anna Moffat Spak hann ta del av 
ett utkast till artikeln, när jag hälsade på 
henne på Bräcke Hospice en vecka inn-
an hon gick bort. Hon var trött, jag läs-
te texten högt och hon nickade godkänt. 
När jag gick, vinkade hon och sa: ”Vi ses 
snart!” /Helena Östlund

Anna Moffett Spak var engagerad i myck-
et, bl a grundandet av Kvinnofolkhögsko-
lan i Göteborg. Hon var aktiv i Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund och i föreningen 
Boihop som arbetar med att skapa kollek-
tiva boendeformer. 2006 gav hon ut boken 
Vattenvägar, om livet på vattnen i och runt 
Göteborg på Kabusa böcker.

http://ateljetradet.blogspot.se/ 
Ateljé Trädet är ett socialt arbetskoopera-
tiv, dvs en deltagarstyrd verksamhet som 
även handleder personer på arbetsträ-
ning. Tar också emot förbokade grupper, 
som vill prova på att måla själva.

la och att sköta huset, bilen och trädgården. 
Dygnskostnaden var bara 17 kronor i början.

HWH:s kollektiv blev så småningom känt, 
folk sökte sig dit även från andra delar av 
landet. Huset i Sjövik var dock skruttigt och 
man började leta efter något mer varaktigt. 
Det blev villan i Kinnahult som kom att bli 
HWH:s bas under tjugo år. Tanken med att 
etablera sig just där var att människor skul-
le kunna slussas ut till jobb inom textilindu-
strin i trakten. I samband med flytten bilda-
des en stiftelse och HWH blev ett hem för 
vård och boende.

när vi nu kliver ur bilen i kinnAHult, 
öppnas ett fönster på nedervåningen och 
en kvinna sticker ut huvudet och undrar 
vad vi vill. Hon motar ner två stora hundar 
som också vill se vilka vi är. Kvinnan berät-
tar att hon och hennes man köpte huset för 
tjugo år sedan. 

Vi blir inte inbjudna men får lov att gå runt 
och se oss omkring på tomten. Det är lite 
skräpigt och ovårdat och Anna rynkar pan-
nan och säger att så var det inte på deras tid. 

Medlevarskapet innebar att man sköt-
te om hus och trädgård tillsammans; allti-
från att handla och laga mat till att klippa 
gräs, skotta snö, underhålla huset och skö-
ta bilen. Huset rymde fyra eller fem inack-
orderade och personalen jobbade en och en 
i flerdagarspass. Det var många sysslor som 
skulle skötas, 

Medan vi spankulerar runt huset berät-
tar Anna om alla planer de hade med träd-
gården. Hon ville att man skulle använda 
sig av odlandets glädje i behandlingen, få 
saker att växa. 

– Jag hade alla möjliga idéer, jag tänk-
te mig marken terrasserad och att vi kunde 
odla amerikanska blåbär. Men jorden bestod 
av styv lera och det passar inte för blåbär.

Ett annat projekt var att dränera huset 
med Anna Moffett Spak som arbetsledare. 
Hon åkte ut varje vecka och deltog entusi-
astiskt i grävarbetet. 

HWH:s kollektiv var under många år köns-
blandat, men så småningom insåg personal 
och styrelse att det passade kvinnor dåligt. 
De for illa, de hamnade långt ner i hierarkin 
och utnyttjades av killarna – där liksom ute i 
samhället. Könsrollerna konserverades även 
på HWH. I mitten av 80-talet beslutades där-
för att kollektivet skulle inriktas på enbart 
kvinnor – vilket var ganska nytt i Sverige.

Tanken var att kvinnorna skulle få vara 
i fred på HWH för att komma underfund 
med sig själva och sina relationer, och stär-
ka kontakten med sina barn. De flesta hade 
barn som var placerade mer eller mindre 
med tvång i fosterhem och mycket kretsa-
de kring dem. 

– Jag tyckte att det var så roligt att vi kun-
de göra Kinnahult till ett ställe för kvinnor 
och barn. Jag har nog pushat på där. Jag 
har alltid varit intresserad av det feministis-

ka och sett hur social praktik ofta har defi-
nierats i manliga termer och efter manliga 
modeller. Det fanns inget som svarade upp 
mot vad kvinnor behövde. 

Anna berättar om hur hon i sitt arbete 
som advokat sett hur många kvinnor ”skå-
pades ut”, myndigheterna lät dem gå på so-
cialbidrag och gjorde inget åt deras verkli-
ga problem. Somliga hamnade i en position 
där de var hälften sjukskrivna och hälften 
utanför samhället och dessa kvinnor var svå-
ra att upptäcka.

HWH:s personal fick medel till ett tvåår-
igt projekt för att utveckla sin arbetsmetod 
i samarbete med en forskare. Det innebar 
bland annat att de skrev dagbok över da-
gens händelser och att de mer strukturerat 
diskuterade sitt sätt att arbeta.

De flesta av kvinnorna hade ingen syssel-
sättning utanför kollektivet och tillvaron på 
Kinnahult handlade om att få ordning på sitt 
liv och vända dygnet rätt. Middagen var en 
naturlig mötesplats och mycket tid gick åt 
till samtal – samtal som ofta uppstod i stun-
den utifrån kvinnornas behov.

evAlenA vOn HAussWOlf var anställd på 
Kinnahult under den här tiden. Hon tycker 
att det har varit mycket berikande att få vara 
med om alla många och långa förändrings-
processer som skett på Kinnahult.

– Kvinnorna har själva fått ta ansvar, fått 
växa i sin egen takt och utifrån sina egna 
förutsättningar och vi har funnits där och 

delat det. Och det har varit otroligt häftigt 
att se att även om de har varit långt under 
isen, kunde de ta sig igenom det och hitta in 
i samhället igen, konstaterar Evalena.

En av dem är Ingela Almqvist som idag 
arbetar som socialsekreterare sedan fjorton 
år tillbaka. Hon kom till HWH som stru-
lig tjugoåring och kom att bo kvar i flera år. 
Hon säger att hon fick en kärleksfull grund 
på Kinnahult, en trygg tid i lugn och ro med 
drogfrihet. Hon minns att en i personalen en 
gång frågade: ”Varför lever du så destruk-
tivt?” Men Ingela visste inte vad destruktiv 
betydde utan fick gå och slå upp det.

– De frågade så mycket att det väckte tan-
kar i en. Inte på ett dömande eller tillrättavi-
sande sätt utan genom kärleksfulla diskus-
sioner. De försökte utveckla ens eget sätt 
att vilja leva.

HWH kinnAHults kvinnOprOjekt blev 
känt nationellt och personalen inbjöds att 
hålla föredrag om sitt arbete. Under 80-talet 
började det växa fram en medvetenhet om 
att missbrukande kvinnor hade andra behov 
än män och EWA-mottagningen öppnade i 
Stockholm 1981 – den första i världen som 
specialiserade sig på kvinnor. 1990 starta-

de Sofia behandlingshem i Malmö. 
Det har gjorts vetenskapliga stu-

dier om båda dessa, men ingen om 
HWH. Eftersom HWH var en liten 
verksamhet med få anställda och 
styrelsen var ideell fanns ingen tid 
över att bedriva någon forskning 

eller systematisk uppföljningen av resulta-
ten. HWH:s pionjärarbete har därför inte 
heller fått så stor uppmärksamhet som det 
borde ha fått.

1992 beslutade HWH att stänga hem-
met i Kinnahult. Det fanns flera skäl, den 
ekonomiska krisen gjorde att kommunerna 
drog ner på sina placeringar och huset kräv-
de mycket arbete. Det funkade inte heller i 
längden att ha ett kollektiv ute på landet när 
kvinnorna hade sina flesta kontakter i stan.

På hösten samma år startade HWH i stället 
en dagverksamhet för missbrukande kvinnor 
i Göteborg. En strukturerad daglig tillvaro 
där kvinnorna arbetade med textilt arbete, 
som vävning och sidenmåleri och där man 
samlades kring den gemensamma lunchen. 
Tanken var att hjälpa kvinnorna att få ord-
ning i sin ofta röriga tillvaro. Få stöd i att 
laga mat, värna om sin hälsa, klara ekono-
min och upprätthålla goda relationer till 
barn, familj och myndighetspersoner. 

Det fanns ett kontor där kvinnorna kun-
de dra sig undan och ringa eller använda da-
torn för egna ärenden. HWH ordnade också 
undervisning i samarbete med Kvinnofolk-
högskolan, bland annat i matte, datakun-
skap, svenska och träslöjd och kvinnorna fick 
hjälp med praktikplatser, skyddade arbeten 
eller att etablera kontakt med folkhögskolor. 

En grupp kvinnor arbetade mycket med 
sidenmåleri och började så småningom sälja 
sina produkter i samband med att HWH var 
ute och pratade om sin verksamhet. De star-

”HWH hamnade efter 40 år i kläm 

mellan stora vårdkoncerner och 

kommunernas egna enheter.”

Ateljé Trädet är i dag ett socialt arbetskooperativ med ateljé och butik i Sannegårdshamnen, Göteborg. 
Tio meldemmar målar, trycker, tovar och syr unika textilprodukter.

Jag tycker fortfarande att de idéer som 
HWH stod för är alltför bra för att bara 
försvinna, säger Anna Moffet Spak. 

☛ A n n O n s

Sedan 1986 erbjuder vi individuell behandling för människor med 
läkemedelsberoende/missbruk och psykisk ohälsa. Vi finns i Mullsjö, 
Enköping, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Hestra. Läs mer 
om oss och våra behandlingar på www.irisutvecklingscenter.se.

Läs hela uppropet på: 
www.socialaktion.com


