
 

 

 

Examensarbete 

Fysisk aktivitet som 

behandlingsinslag vid 

substansbrukssyndrom 
En kvalitativ studie om behandlares uppfattningar och 
erfarenheter 



 

 

 

2 

Författare: Olle Bengtsson & Johan 

Lundin 
Handledare: Maria Alm 

Examinator: Mikael Dahlberg 

Termin: VT19 

Ämne:Pedagogik 
Nivå: Grund 

Kurskod 2MB53E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik  

Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård, uppsatsarbete 15 hp 

 

Titel Fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom – En 

kvalitativ studie om behandlares uppfattningar och erfarenheter 

 

 

Engelsk Physical activity as part of treatment of substance use disorder – A  

Titel qualitative study about therapist´s views and experiences  

 

 

Författare Olle Bengtsson & Johan Lundin 

 

 

Handledare Maria Alm 

 

 

Datum Mars 2019 

 

 

Antal sidor 33 

 

 

Nyckelord Fysisk aktivitet, Substansbrukssyndrom, Behandling, Kasam, Träning 

 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur behandlare som arbetar med fysisk aktivitet 

som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom uppfattar behandlingsformen. Den 

metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semi-

strukturerade intervjuer. Totalt fyra behandlare från fyra olika verksamheter har 

intervjuats. Resultatet har analyserats med hjälp av Antonovskys teori om salutogenes 

och känsla av sammanhang. Resultatet i studien har visat att fysisk aktivitet används på 

en rad olika sätt i behandlingsarbetet och bidrar till ett bättre behandlingsresultat och utgör 

en viktig del i ett holistiskt förhållningssätt i synen på vad som krävs för att en klient skall 

uppnå ett gott välmående. De behandlare som arbetar med fysisk aktivitet är positivt 

inställda till behandlingsformen. En av studiens slutsatser är att fysisk aktivitet kan verka 

på ett flertal olika sätt och användas som ett verktyg av behandlare för att uppnå ett gott 

behandlingsresultat och skapa goda förutsättningar för klienten efter avslutad behandling.  
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1 Inledning 
 

I vår uppsats så kommer vi studera fysisk aktivitet som inslag vid behandling av 

substansbrukssyndrom. Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har goda effekter vid 

behandling av substansbrukssyndrom (Hoff, Mattsson & Nilsson Ranta, 2016, Roessler, 

2010 & Stoutenberg, Rethorst, Lawson & Read, 2016). Bland annat så leder fysisk 

aktivitet som behandling till både psykiska- och fysiska effekter som minskad oro och 

ångest och en ökad fysisk förmåga vilket kan leda till minskad abstinens. 

  

Det finns idag en tydlig trend där fysisk aktivitet får mer utrymme i olika rum, exempelvis 

rekommenderar Folkhälsomyndigheten (2013) att alla vuxna personer över 18 år skall 

vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka. Detta för med sig en rad positiva 

effekter däribland minskad risk för en tidig död oavsett orsak, men även en minskad risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar såsom diabetes, cancer och även 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2013). Vidare kan man idag få fysisk aktivitet 

utskriven på recept, kallat för “FaR”. Detta innebär att man för en rad olika 

sjukdomstillstånd såsom högt blodtryck, depression och ont i ryggen får fysisk aktivitet 

utskrivet (Vårdguiden, 2017). Socialstyrelsen använder FaR som en metod i sina riktlinjer 

för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018).   

  

Fysisk aktivitet och idrott har även fått en viktig roll som insats mot sociala problem i 

samhället såsom utanförskap och ungdomsbrottslighet. Dahlstedt & Ekholm (2018) 

redogör för tre olika projekt som via idrottsaktiviteter har som syfte att främja integration, 

erbjuda ungdomar i riskzon ett sunt alternativ genom idrott samt att ge ungdomar en 

känsla av gemenskap och sammanhang. Författarna menar att det finns en stark tilltro i 

samhället och inte minst från politikerna på idrottens nytta i detta sammanhang vilket 

bland annat visat sig genom de resurser som ges till denna typen av aktiviteter. Genom 

att använda sig av idrotten som ett socialpedagogiskt medel så menar författarna att det 

gynnar ett gemensamt potentiellt samarbete mellan det civila samhället, offentliga aktörer 

och kommuner (Dahlstedt & Ekholm, 2018). 

  

I Norges nationella riktlinjer vid behandling av substansbrukssyndrom så rekommenderas 

fysisk aktivitet som ett inslag i behandlingen (Helsedirektoratet, 2018). Samma typ av 

rekommendation finns dock inte med i den svenska Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2018) trots den evidens som finns på området för fysisk aktivitet som 

behandling för substansbrukssyndrom. De behandlingsformer som Socialstyrelsen (2018) 

rekommenderar är bland annat läkemedelsbehandling och psykosocial behandling. 

Läkemedelsbehandlingen innefattar bland annat behandling med akamprosat, naltrexon 

eller metadonbehandling. Vid psykosocial behandling så rekommenderas främst 

motivationshöjande behandlingsformer som MET (Motivational Enhancement Therapy). 

Kognitiv beteendeterapi är också rekommenderat vilken även återfallsprevention är. 

  

Det finns flera aspekter på varför detta ämne är intressant ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv. Det är intressant att se om denna kunskap används vid val av 

behandlingsmetoder även om det inte finns med i Socialstyrelsens rekommendationer. 

Cederlund & Berglund (2014) beskriver vikten av aktiviteter i det socialpedagogiska 

arbetet. Författarna menar att aktiviteter spelar en viktig roll i det beteendeförändrande 

arbetet och då syftar man inte på de fysiska effekterna som tillkommer utan på de sociala 

koder och samspel som en klient kan lära sig på exempel ett gym eller som en del av ett 

fotbollslag (Cederlund & Berglund, 2014). 
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Cederlund & Berglund (2014) beskriver även att en utmaning inom det socialpedagogiska 

arbetet är att få klienter att inte falla tillbaka i sina tidigare mönster och vanor som kan 

vara skadligt för klientens positiva utveckling. För att undvika detta så menar författarna 

att behandlaren måste hjälpa sin klient att hitta hållbara aktiviteter som är möjliga att 

genomföra utanför behandlingen. Fysisk aktivitet i valfri form kan här vara ett möjligt 

alternativ på en hållbar aktivitet. Bortsett från de positiva effekter som fysisk aktivitet har 

så kan en aktivitet även ge en känsla av meningsfullhet för klienten vilket kan hjälpa till 

att motverka att falla tillbaka i destruktiva banor (Cederlund & Berglund, 2014). 

  

För att förtydliga vad vi menar med begreppet fysisk aktivitet så utgår vi ifrån samma 

tolkning som Hoff m.fl. (2016) använder i sin studie. Författarna menar här att fysisk 

aktivitet är ett så pass brett begrepp att det kan innehålla allt från boxning till skridskodans 

till golf. Det som inte faller under begreppet fysisk aktivitet är dock vardagliga sysslor 

som är kopplat till jobb eller hushållsarbete likt städning (Hoff m.fl., 2016). 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur behandlare som arbetar med fysisk aktivitet 

som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom uppfattar behandlingsformen.  

 

• Vilken funktion utifrån behandlares perspektiv, kan fysisk aktivitet ha i samband 

med behandling av substansbrukssyndrom? 

• Vilka möjliga för- och nackdelar utifrån behandlares perspektiv, kan det finnas 

med fysisk aktivitet som en del av behandling? 

 

 

2 Bakgrund 
 

Enligt American Psychiatric Association (2014) så tillkom begreppet 

substansbrukssyndrom först i DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders). Substansbrukssyndrom anses som en mer neutral term att använda och i den 

svenska upplagan av boken så ersätter substansbrukssyndrom begreppen missbruk och 

beroende som har använts i tidigare upplagor. Begreppet substansbrukssyndrom anses 

kunna innefatta en större mängd olika problematiska substansbruk till skillnad från de 

tidigare begreppen som använts. DSM-5 presenterar ett antal kriterier som används för 

att kunna diagnostisera en person med substansbrukssyndrom. Elva kriterier presenteras 

och om två till tre kriterier uppfylls så anses klienten ha en lindrig svårighetsgrad av 

substansbrukssyndrom. Om fyra till fem kriterier uppnås så anses svårighetsgraden 

medelsvår och om sex eller fler kriterier uppnås så anses klienten ha en svår problematik 

(American Psychiatric Association, 2014).  

 

Den behandling och stöd som erbjuds vid substansbrukssyndrom i Sverige ser olika ut 

från fall till fall beroende på vilken typ av insats som anses passande för klientens 

problematik. Enligt Socialstyrelsen (2018) så finns det möjlighet till ekonomiskt bistånd 

för att hjälpa till med boende, individuella insatser inom öppenvården, frivillig 

institutionsvård samt tvångsvård på institution (Socialstyrelsen, 2018). I detta arbetet så 

kommer vi fokusera på institutionsvård samt öppenvård och hur man arbetar med fysisk 

aktivitet som inslag i behandlingen där. I Sverige är det de individuella insatserna som är 

vanligast. Enligt Socialstyrelsen (2018) så hade 10 895 personer stöd via individuella 

insatser inom öppenvården den första november 2017. Samma datum så vårdades 2487 
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personer i institutionell vård varav 372 personer vårdades via tvångsvård (Socialstyrelsen, 

2018). 

 

Fysisk aktivitet i behandling används inom flera områden utöver missbruksvården. 

Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen (2015) redogör för effekterna av 

fysisk aktivitet som behandling vid depression i jämförelse med mer traditionella 

behandlingsformer som KBT och behandling med antidepressiva läkemedel. Författarna 

menar att samtalsterapi, antidepressiva läkemedel och fysisk aktivitet är behandlingar 

som har evidens. Trots detta så menar författarna att det är många som går obehandlade 

med sin sjukdom, alternativt får fel behandling eller att de inte svarar på 

behandlingsformen. Utifrån detta så menar författarna att det behövs alternativa 

behandlingsformer som fysisk aktivitet som är lättare för klienter att komma igång med 

på egen hand. Författarna menar att fysisk aktivitet har goda effekter som behandling vid 

depression bland annat genom att molekylära system i hjärnan påverkas positivt genom 

att öka noradrenalinet och dopaminet. Positiva effekter kan även ses genom att personer 

med depression genomför en beteendeförändring genom fysisk aktivitet vilket kan leda 

till ett ökat självförtroende och även en positiv känsla av att man tar tag i sin situation 

(Andersson, m.fl., 2015). 

  

Ett annat område där fysisk aktivitet används är inom behandlingen av diabetes. Till 

skillnad från socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksbehandling så finns fysisk aktivitet 

med vid riktlinjerna för diabetesvård. Socialstyrelsen (2018) menar att fysisk aktivitet 

minskar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar och typ två diabetes. Socialstyrelsen uppger 

i sina rekommendationer att fysisk aktivitet bör erbjudas till de personer som har antingen 

typ ett- eller två två-diabetes (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Om man tittar på Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2019) så blir det intressant då ohälsosamma levnadsvanor 

innefattar riskbruk av alkohol vilket rör vårt område men ohälsosamma levnadsvanor 

innefattar även tobaksbruk, ohälsosamma matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet. Vid 

riskbruk av alkohol så kan man se att Socialstyrelsen (2019) inte har med fysisk aktivitet 

som rekommenderad behandling medan det finns med som rekommenderad behandling 

för otillräcklig fysisk aktivitet och vid ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Roe, Hugo & Larsson (2019) har i sin studie undersökt ett behandlingshem för ungdomar 

som har en tydlig inriktning med fysisk aktivitet i sin behandling där de använder sig av 

fotboll som fysisk aktivitet. Behandlingshemmets målgrupp är killar mellan 16 till 20 år 

med psykosocial problematik och med pågående kriminellt beteende och med 

substansbrukssyndrom. Författarna menar att fotbollen blev en pedagogisk plattform där 

personalen kunde genomföra pedagogiskt arbete med klienterna och arbeta 

relationsskapande. Fotbollen skapar även en positiv miljö för klienterna vilket ofta kan 

stå i kontrast till den miljö som man befinner sig i när man bor på en institution. Via 

fotbollen så kunde även klienterna träffa andra människor som de utanför institutionen 

vanligtvis inte skulle träffa på grund av rädsla för stigmatisering men här så får de uppleva 

att de kan umgås med olika typer av människor och att de inte är någon skillnad på de på 

institutionen och folk utanför (Roe, m.fl., 2019).  
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3 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt så kommer vi presentera den tidigare forskning som vi använt oss av i denna 

studien. Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i rubrikerna Fysiska- och 

psykiska effekter av fysisk aktivitet som inslag vid behandling, Sociala effekter av fysisk 

aktivitet som inslag vid behandling samt Negativa effekter av fysisk aktivitet som inslag 

vid behandling. 

 

3.1 Fysiska- och psykiska effekter 

Flera av de studier som vi har tagit del av så framgår det att fysisk aktivitet som en del av 

missbruksbehandling kan leda till ett minskat missbruk på ett eller annat sätt.  I Roesslers 

(2010) studie uppger klienterna att de efter att ha genomfört ett träningsprogram i 

behandlingssyfte dricker mindre. Stoutenberg m.fl. (2016) kommer fram till ett liknande 

resultat då de i sin artikel pekar på att det finns samband mellan impulsivt beteende och 

beroendeproblematik och att fysisk aktivitet kan motverka impulsivt beteende vilket i sin 

tur då skulle kunna leda till mindre beroendeproblematik. I studien påvisas det också att 

det finns en korrelation mellan depression och beroendeproblematik och visar att fysisk 

aktivitet kan minska depression och därmed också beroendeproblematik (Stoutenberg 

m.fl. 2016). I dessa studier så framgår det att fysisk aktivitet leder till 

beteendeförändringar som i sin tur har en minskande effekt på missbruket. 

  

Flera studier påvisar även hur den fysiska aktiviteten har en påverkan på hjärnan. Linke 

& Ussher (2014) kommer i sin studie fram till hur fysisk aktivitet och missbruk av till 

exempel alkohol påverkar hjärnan. Författarna menar att dessa två ger en liknande effekt 

i hjärnans belöningssystem. I studien så framgår det även hur fysisk aktivitet ökar 

transmittorsubstanser som dopamin och serotonin i hjärnan vilket även påverkar hjärnans 

belöningssystem (Linke & Ussher, 2014). Stoutenberg m.fl. (2016) kommer fram till ett 

liknande resultat där de i sin studie beskriver hur fysisk aktivitet kan öka produktionen av 

många signalsubstanser som är viktiga för välmående och de pekar även på dopamin och 

serotonin vilket också vid beroendeproblematik har låga nivåer i kroppen (Stoutenberg 

m.fl., 2016). 

  

I Roesslers (2010) studie användes ett ASI (Addiction Severity Index) frågeformulär till 

klienterna för att utvärdera deras upplevda förändringar efter att ha genomfört ett 

träningsprogram som behandling. Klienterna som deltog valdes ut via ett 

öppenvårdsprogram som de deltog i. Något som studien visade var att klienter som 

genomfört träningsprogrammet uppgav att de hade fått ett mindre sug efter alkohol. Detta 

mättes vid programmets början och vid programmets slut. 65 procent av deltagarna 

uppgav att de kände ett sug men efter programmets genomförande hade den siffran sänkts 

till 47 procent. I början av programmet uppgav 47 procent av deltagarna att de hade en 

nedsatt förmåga att klara av att kontrollera sitt intag av alkohol men efter programmets 

genomförande så hade denna siffra minskats till 18 procent. I början av programmet 

uppgav 29 procent av de tillfrågade att de var tvungna att dricka mer och mer för att uppnå 

tillfredsställelse. I slutet av programmet var denna siffra nere på noll procent. I början av 

programmet så uppgav även 59 procent av deltagarna att alkohol var en viktig del i 

relation till prioriteringar och tid men efter programmet så uppgav noll procent att det 

förhöll sig på det viset. (Roessler, 2010) 

  

Linke & Ussher (2014) visar i deras artikel på flera positiva psykiska fördelar med fysisk 

aktivitet för klienterna. Bland annat så visar deras resultat att genom den fysiska 
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aktiviteten så minskar riskerna för återfall hos klienter med missbruksproblematik genom 

att den fysiska aktiviteten ökar deras psykiska välmående (Linke & Ussher, 2014). 

Studiens resultat visar även att det finns ett samband mellan regelbunden träning och en 

minskning av psykiska åkommor som ångest och depression som är vanligt bland 

personer med alkoholmissbruk (Linke & Ussher, 2014). 

  

Ett liknande resultat kommer Stoutenberg m.fl. (2016) fram till då de i sin artikel visar att 

klienter som använder sig av fysisk aktivitet som en del i sin behandling har uppvisat 

kraftigare minskning av ångest jämförelsevis med andra vanliga former av behandling 

såsom exempelvis psykodynamisk terapi och att det också kan fungera lika bra eller bättre 

i jämförelse med psykofarmakabehandling (Stoutenberg m.fl., 2016). 

  

Muller & Clausens (2015) undersökning visar även att de som genomgått ett 

träningsprogram som behandling mot sin missbruksproblematik uppger att de har mycket 

bättre psykisk hälsa än kontrollgruppen i studien som inte genomgått träningen (Muller 

& Clausen, 2015). 

 

I Roesslers (2010) studie så visar resultatet att de 20 deltagarna som genomförde ett 

träningsprogram som behandling mot missbruksproblematik gjorde en tydlig förbättring 

angående sin fysiska kondition (Roessler, 2010). Fysisk aktivitet som behandling ledde 

även att abstinensen minskande. Roessler (2010) menar att 41 procent av deltagarna i 

studien uppgav i början av programmet att de hade abstinensbesvär och efter 

programmets genomförande var denna siffra bara sex procent (Roessler, 2010) vilket 

visar på en tydlig effekt av fysisk aktivitets påverkan mot abstinensen. 

  

I Muller & Clausens (2015) studie så undersökte även de vad ett träningsprogram som 

behandling för missbruksproblematik får för effekter. I studien så lät man klienter med 

missbruksproblematik genomgå ett tolv-veckors träningsprogram och sedan fick 

studiedeltagarna svara på frågor angående sitt allmänna mående både innan och efter 

programmet. Forskarna följde också en grupp klienter som inte genomförde 

träningsprogrammet och därefter gjorde man jämförelser. Resultatet visar att de som 

genomfört programmet upplevde att de hade fått en bättre fysisk hälsa efter att de 

genomgått programmet medan de som inte genomgått programmet uppgav att de fått 

något sämre fysisk hälsa (Muller & Clausen, 2015). 

 

Roessler (2010) genomförde kvalitativa intervjuer med de klienter som genomgått 

träningsprogrammet som behandlingsform som visar på deras egna uppfattningar om de 

effekter som den fysiska aktiviteten har gett. Där uppger klienterna att träningen givit 

dem bättre uppfattning om sin egen kropp, och att deras förbättrade fysiska  kondition 

gjorde att de klarade av att hantera abstinensbesvär bättre. Vidare uppgav klienterna att 

de fick en högre energinivå, att de sov bättre och därmed kunde sluta med medicinering 

som sömnmedel. En del klienter uppgav att de också fått ett bättre självförtroende i 

samband med träningen då den hade visat för många att de hade förmågan att klara av 

saker som de inte visste om. Andra talade om träning som en form av drog. Att man kunde 

få en kick av träning på samma sätt som med knark. En klient uppgav att man kunde bli 

“Hög av att cykla”. Samtliga klienter har uttryckt att de genom träningen har fått en ökad 

livskvalitet, nya drömmar och ideer om livet (Roessler, 2010). 

 

Enligt Orø (2016) så anser klienter som har haft fysisk aktivitet som tillägg i sin 

behandling att detta har haft en stor betydelse för själva behandlingsprocessen. Orø menar 

också att det är de icke fysiologiska aspekterna som har haft störst värde för den 
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terapeutiska aspekten av behandlingen. Vidare visar Orø att andra aspekter såsom 

autonomi, motivation, kunskap och gemenskap har varit centrala och viktiga för 

klienterna i den holistiska behandlingen (Orø, 2016). 

 

Hoff m.fl. (2016) har i sin studie intervjuat klienter på fyra olika behandlingshem där 

fysisk aktivitet ingår i behandlingsformen för att se vad de har för syn och erfarenheter 

av detta (Hoff, m.fl, 2016). När klienterna får frågor om sin syn på fysisk aktivitet som 

behandling så är de i princip enbart positiva. Klienterna uppger att genom att delta i den 

fysiska aktiviteten så känner de sig psykiskt bättre vilket tar sig i uttryck genom att de 

kände sig gladare, upprymda och upplevde harmoni. De upplevde även att genom 

träningen så fick de en ökad självkänsla. Genom den fysiska aktiviteten så upplevde även 

klienterna att den hjälpte för att minska deras egna “drogsug”, genom att fokusera sig på 

den aktivitet de valt att utöva så leder de till att de blir mindre fokus på droger och sitt 

beroende. Den fysiska aktiviteten upplevs även hjälpa mot rastlöshet och ångest (Hoff, 

M.fl, 2016). 

 

3.2 Sociala effekter 

I Roesslers (2010) studie så beskriver många av klienterna hur de i början av programmet 

hade få sociala relationer och att de hade svårt att fungera i olika sociala sammanhang, 

men efter behandlingen så kände sig flera mer förberedda att klara av olika sociala 

sammanhang. Många av deltagarna uppgav att en fördel med den fysiska aktiviteten var 

de sociala relationerna som skapas och känslan av att bli sedd var viktigt för deltagarna 

(Roessler, 2010). Den sociala effekten lyfter även Stoutenberg m.fl. (2016) där författarna 

beskriver hur en av de absolut viktigaste aspekterna av fysisk aktivitet är hur den påverkar 

den sociala miljön för personer med alkoholmissbruk. Den sociala miljön är en av de 

viktigaste faktorerna för hur man kommer att klara av att ta sig ur sitt missbruk. Fysisk 

aktivitet främst i gruppbaserad form, är enligt författarna en stark möjlighet för 

missbrukarna att kunna skapa ett socialt nätverk som också kan motverka missbruk 

(Stoutenberg m.fl., 2016). 

  

Muller & Clausen (2015) lyfter även de sociala aspekterna, enligt studien så uppger de 

klienter som genomgått träningsprogrammet som undersöktes att de har förbättrat sina 

sociala relationer med andra och detta i en högre utsträckning än de som inte genomförde 

träningsprogrammet hade gjort (Muller & Clausen, 2015). 

 

Utöver de fysiska och psykiska effekterna med fysisk träning inom 

missbruksbehandlingen så uppger klienterna även andra fördelar med fysisk aktivitet. 

Klienterna uppger att den tid som är avsatt till fysisk aktivitet inom deras vård upplevs 

som en nödvändig paus från själva behandlingen. Den fysiska aktiviteten upplevs inte 

som en del av själva behandlingsformen som finns på den verksamhet de befinner sig 

utan att det mer fungerar som ett komplement. Den fysiska träningen påverkar även 

klienternas identitetsskapande. En klient uppger att genom den fysiska träningen så 

identifierar sig inte denne med “missbruksidentiteten” utan känner sig vanlig för en stund 

(Hoff, m.fl, 2016). 

  

Hoff m.fl. (2016) menar att klienterna har en positiv upplevelse av fysisk aktivitet kopplat 

till missbruksbehandling. Klienterna belyser både positiva effekter inom de fysiska och 

psykiska men det ger även effekter genom att de underlättar deras vistelse på 

behandlingshemmet genom att fungera som en “tillflyktsort” i behandlingen samt att det 

påverkar deras identitetsskapande i en positiv riktning (Hoff, m.fl, 2016). 
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Ett liknande resultat uppnår Stoutenberg, Warne, Vidot, Jimenez & Read (2015) när de i 

sin studie undersökt attityder och uppfattningar hos personer med alkoholproblematik 

angående fysisk träning som ett inslag på behandlingen. Stoutenberg M.fl. (2015) menar 

att personer som ska genomgå behandling på ett behandlingshem överlag är positiva till 

att fysisk aktivitet finns med som ett inslag i behandlingen så länge behandlingshemmet 

tar hänsyn till individuella preferenser angående val av träningstyp och träningens 

intensitet. Klienterna uppger även vad de ser för fördelar med att använda sig av fysisk 

aktivitet vid missbruksbehandling och de menar att genom den fysiska aktiviteten så ökar 

deras självförtroende och självkänsla vilket har en positiv påverkan på deras behandling 

(Stoutenberg m.fl., 2015). 

 

3.3 Negativa aspekter 

Orø (2016) tar också upp en del negativa aspekter som kan komma till följd av fysisk 

aktivitet i samband med behandling. Bland annat kan personer med olika former av 

ätstörningar ha fysisk aktivitet som en del i sin problembild med överdriven eller 

tvångsmässig form av träning. Orø tar också upp något som kallas för “vasalopp-

syndromet” vilket innebär att en del människor utvecklar ett tvångsmässigt beteende 

kring träning som går ut över andra livsområden. Själva träningen i sig kan bli så 

omfattande att kroppen slits ut och man utvecklar kronisk trötthet (Orø, 2016). 

  

Lin & Grigorenko (2014) beskriver att träningsberoende som fenomen började 

uppmärksammas under 70-talet och har sedan dess beskrivits i olika publikationer men 

trots det så finns det ingen diagnos för denna typen av problematik. Författarna menar att 

träningsberoende utmärker sig genom att en individ successivt ökar träningsmängden 

men samtidigt presterar och mår sämre rent psykiskt. Att som träningsberoende missa ett 

träningspass leder således till en stark ångest hos individen. Andra kriterier som 

författarna menar passar in på träningsberoende är att individen missar viktiga aktiviteter 

och händelser i sitt liv för att träna samt humörförändringar kopplat till träningen (Lin & 

Grigorenko, 2014). 

 

En annan negativ aspekt av fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid 

substansbrukssyndrom visar Roessler (2010) i sin studie. Klienterna som deltog i ett 

träningsprogram hade fler fysiska problem efter programmet än före. Roessler menar att 

en av anledningarna till detta kan vara att det finns en ökad risk med skador kopplat till 

att fysisk aktivitet. En annan möjlig anledning som författaren lyfter är att klienterna har 

via programmet fått en ökad kroppsuppfattning vilket i sin tur leder till att de märker av 

fysiska problem lättare än innan de deltog i träningsprogrammet (Roessler, 2010). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera den teori som vi har valt att använda oss av för att 

kunna analysera det empiriska material vi fått fram utifrån våra intervjuer. Denna teori 

kommer användas för att ge oss en socialpedagogisk förståelsegrund för de faktorer som 

kan vara verksamma i samband med behandling av substansbrukssyndrom knutet till 

fysisk aktivitet. 

 

4.1 Kasam 

Den teori vi har valt att använda oss av är en teori utvecklad av Aaron Antonovsky vilket 

under sin levnadstid var professor inom ämnet medicinsk sociologi. Han utvecklade det 

salutogena perspektivet och var den som myntade begreppet “sence of choherence” vilket 
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på svenska är översatt till “Känsla Av Sammanhang” eller förkortat KASAM. Det 

salutogena perspektivet innebär att man betraktar hälsa och sjukdom som något som dels 

ligger på ett spektrum, men också att det innefattar flera dimensioner, en klient är alltså 

inte sjuk eller frisk i ett “antingen eller-tillstånd” (Antonovsky, 1979).  

  

Det salutogena perspektivet fokuserar på  faktorer som kan orsaka eller upprätthålla hälsa 

hos en individ (Antonovsky, 1979).  Då många andra teorier förklarar hur sjukdom 

uppkommer kallat patogenes, fokuserar alltså denna teori på det friska hos en människa i 

stället.Antonovsky ställer sig frågan: Hur lyckas en del människor att bibehålla sin 

hälsosamhet, och hur kan en del människor klara stress och lidande bättre än andra 

(Antonovsky, 1979). Antonovsky kom fram till att detta var beroende på en människas 

känsla av sammanhang. Har man en hög grad av detta så klarar man motgångar och kriser 

bättre och är känslan låg så klarar man det sämre. Antonovsky definierar känsla av 

sammanhang på följande vis:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga , 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar värda investering och engagemang (Antonovsky, 1987, 

s.46) 

 

Känslan av sammanhang utgör tre beståndsdelar  där den första är begriplighet, vilket 

innebär hur en individ uppfattar inre och yttre stimuli som begripliga, eller med vidare 

beskrivning om den information man får är strukturerad, sammanhängande eller om den 

istället är kaotisk, svårförklarad och slumpmässig. Om en individ har har en hög grad av 

begriplighet så förväntar man sig att de stimuli som kommer till går att förutsäga och om 

de inte är det att de åtminstone går att strukturera och förklara (Antonovsky, 1987). Den 

andra beståndsdelen är hanterbarhet vilket innebär frågan om vilka resurser och 

färdigheter en individ uppfattar sig ha för att kunna hantera de problem och utmaningar 

som man ställs inför i livet (Antonovsky, 1987). Den sista beståndsdelen är 

meningsfullhet och den innebär om man som individ känner att de utmaningar man ställs 

inför är meningsfulla och värda att engagera sig i och på något plan kan ge en 

tillfredsställelse i det man gör, snarare än att utmaningarna känns meningslösa och något 

som en individ hellre undviker (Antonovsky, 1987). 

  

Antonovsky (1987) menar att en stark känsla av sammanhang leder till förbättrad hälsa 

och välmående, men att det dikotomiska synsättet på friskhet och sjukdom alltså är 

felaktigt. Så länge det finns någon form av liv så finns det också hälsa och enligt det 

salutogena perspektivet är det då på den lilla delen av friskhet som man bör fokusera i 

stället för på det sjuka som inte fungerar (Antonovsky, 1987).  

 

Vi har valt det salutogena perspektivet och KASAM som begrepp utifrån att den tidigare 

forskningen som är gjord på ämnet har visat sig att många av de effekter som fysisk 

aktivitet har för en person med substansbrukssyndrom går att knyta an till KASAM. 

Exempelvis har Hoff, m.fl. (2016)  visat att klienter upplever att de genom fysisk aktivitet 

får en bättre förmåga att hantera abstinensbesvär och detta kan knytas till beståndsdelen 

hanterbarhet inom begreppet KASAM. Genom att använda oss av de tre begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i analysen av empirin så kommer vi att 
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kunna se om fysisk aktivitet som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom leder 

till en ökat ”känsla av sammanhang” hos klienterna.  

 

5 Metodologiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de metodologiska utgångspunkter som vi arbetat 

med i studien, vilket är en hermeneutisk utgångspunkt där vi har använt oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Vi kommer även beskriva de kvalitetskriterier som arbetet 

ämnar att uppnå.  

 

5.1 Hermeneutik 

I denna studie har vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats, vilket enligt Bryman 

(2016) innebär att man som forskare har en empatisk förståelse för människors handlande 

till skillnad från andra ansatser såsom exempelvis  positivismen, vilket snarare fokuserar 

på krafterna som påverkar människors handlande än själva handlingarna i sig. Detta har 

vi valt då studien ämnar besvara hur behandlare själva resonerar angående fysisk aktivitet 

som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom. Vi är intresserade av att förstå 

enskilda människors handlande utifrån deras perspektiv, inte att förklara detsamma och 

det är detta som en hermeneutisk ansats kan besvara, till skillnad mot om vi hade använt 

oss av en positivistisk ansats, som kan förklara handlande hos människor (Bryman, 2016). 

 

5.2 Kvalitativ ansats 

Bryman (2016) menar att inom kvalitativ forskning så ligger fokuset på ord istället för på 

siffror. Som kunskapsteoretisk grund så beskrivs vanligen en kvalitativ ansats som 

tolkningsinriktad, vilket innebär att man som forskare försöker förstå den sociala 

verkligheten och även hur människor tolkar denna verklighet. Det finns ett flertal metoder 

att använda sig av när man skall bedriva kvalitativ forskning. Bryman (2016) menar att 

de viktigaste av dessa är deltagande observation, fokusgrupper, insamling och kvalitativ 

analys av texter och dokument samt kvalitativa intervjuer, där det sistnämnda är vad vi 

ämnar att använda oss av i denna studien. I kvalitativ forskning så är det deltagarnas 

perspektiv och synsätt som lyfts fram vilket vi vill göra med vår undersökning då studiens 

syfte är att undersöka behandlares uppfattningar, därför har en kvalitativ ansats valts för 

att kunna besvara dessa frågor.  

 

Vår studie bygger på ett induktivt angreppssätt. Enligt Bryman (2016) så innebär ett 

induktivt angreppssätt att utifrån studiens resultat så bildas en teori vilket i denna studien 

innebär att utifrån resultatet så får vi fram en teori om behandlares syn på fysisk aktivitet 

som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom.  

 

5.3 Kvalitetskriterier 

Utifrån de kvalitetskriterier som Bryman (2016)  beskriver så har vi valt att använda oss 

utav de som kallas för tillförlitlighet och äkthet för att uppnå kvalitet i vår studie. Det 

första kriteriet delas upp i fyra delkriterier: Trovärdighet, vilket innebär att man försöker 

skapa en trovärdighet i sin studie genom bedriva forskningen i enlighet med de regler som 

finns men också att de som har varit en del i undersökningen kan få uttrycka sina åsikter 

kring det som sagts och på så sätt bekräfta om forskaren har tolkat verkligheten på rätt 

sätt. I våra intervjuer så har vi varit noggranna med att använda oss av sammanfattningar 

och upprepningar för att bekräfta att vi uppfattat intervjupersonerna på rätt sätt för att 

uppnå trovärdighet. Nästa del är överförbarhet och eftersom man i regel tittar på en liten 
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del av en population så handlar det snarare om att försöka skapa en fördjupad förståelse 

snarare än en bred sådan för att kunna uppnå överförbarhet. Vi anser att vi har presenterat 

en fördjupad förståelse av våra resultat som underlättar bedömningen om våra resultat är 

överförbara. Nästa del är pålitlighet vilket innebär att man noggrant skall redovisa alla 

delar av forskningsprocessen för att andra forskare skall kunna granska 

tillvägagångssättet och på så sätt bedöma kvaliteten på arbetet. Nästa del är möjlighet att 

styrka och konfirmera och detta innebär att man utgår ifrån att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning men att man efter bästa förmåga försöker 

handla i god tro. I vårt resultat så har vi valt att använda oss av flera citat från 

intervjuobjekten och på så vis undviker vi att resultatet färgas av våra värderingar och 

åsikter (Bryman, 2016).  

 

Det andra kriteriet som Bryman (2016) presenterar är äkthet vilket också delas in i ett 

antal kriterier, de kriterier som vi ämnar att uppnå kommer vi att presentera här. Det första 

kriteriet är att ge en rättvis bild av studiens deltagare vilket vi anser att vi gjort genom att 

noggrant presenterat deras åsikter och synpunkter. Det andra kriteriet som presenteras är 

ontologisk autenticitet som innebär att studien hjälper intervjuobjekten att få en bättre 

förståelse för sin sociala verklighet och vi anser att studien lever upp till detta. Det tredje 

kriteriet är pedagogisk autenticitet vilket innebär om undersökningen har hjälpt 

intervjuobjekten att få en förståelse för hur andra beskriver sin verklighet och vi anser att 

studien kommer ge intervjuobjekten en inblick i hur andra verksamheter utöver den egna 

arbetar med fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom. Det tredje 

kriteriet är katalytisk autenticitet vilket innebär om studien ger intervjuobjekten möjlighet 

att förändra sin situation. Genom att ta del av studien som varje intervjuobjekt kommer 

få utskickat i efterhand så anser vi att vi uppfyller de kriterier som presenterats.  

 

6 Planering och genomförande 
 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilka förberedelser som har tagits för studien, hur 

datainsamling har genomförts, vilken typ av bearbetning av data som har genomförts samt 

hur vi har förhållit oss till forskningsetiska överväganden. 

 

6.1 Förberedelser 

Det första som gjordes var att bestämma ett ämne som vi uppfattade var intressant för oss 

men också ett ämne som kunde vara till gagn för det socialpedagogiska fältet. Vi ansåg 

att det saknades kunskap om fysisk aktivitet i samband med behandling av 

substansbrukssyndrom och därför föll valet på detta ämne. Vi hade också skrivit en 

uppsats på B-nivå inom samma ämne vilket gjorde att vi hade en viss inblick i detsamma. 

Efter att ämne blivit bestämt, upprättades det en projektplan med syftet att undersöka om 

studien skulle vara genomförbar i praktiken. Projektplanen bestod av en introduktion, 

bakgrund med tidigare forskning och ett metodavsnitt. Därefter utarbetades det ett missiv 

som skickades till samtliga intervjupersoner. Efter det utarbetades det en intervjuguide 

(se bilaga A) med utgångspunkt i de syfte och frågeställningar som utarbetats tidigare. En 

pilotintervju genomfördes också som sista steg där vi testade vår intervjuguide på en 

bekant som arbetar med behandling av substansbrukssyndrom, dock utan fysisk aktivitet 

som behandlingsinslag. Utifrån pilotintervjun som genomfördes så kunde vi dra 

slutsatsen att intervjuguiden höll en tillräckligt hög kvalité för att användas i kommande 

intervjuer. 
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6.2 Urval 

Den form av urval som har använts i studien är målstyrt urval. Bryman (2016) menar att 

denna typ av urval används för att kunna välja de deltagare som är mest relevanta för att 

kunna besvara de forskningsfrågor som har formulerats i studien. Detta innebar vi har 

skickat ut en mängd förfrågningar till olika behandlingshem där det på deras hemsidor 

har funnits information om att de arbetar med fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid 

substansbrukssyndrom. De som sedan har svarat på våra förfrågningar fick ta del av ett 

missiv och fick mer information om studien och dess upplägg. Sedan har vi gått vidare 

med att genomföra våra intervjuer. Vi har också fått tips om relevanta verksamheter av 

aktörer inom branschen såsom lärare som har arbetat med fysisk aktivitet tidigare eller 

har varit handledare i studier som rör liknande ämne som i vår studie.  

 

Totalt har fyra intervjuer genomförts och dessa har valts genom att de uppfyllt kriteriet 

om att de vi intervjuar skall ha erfarenhet av att jobba med fysisk aktivitet i samband med 

behandling av substansbrukssyndrom. Flera behandlare tillfrågades men det var dessa 

fyra som hade den erfarenhet vi efterfrågade och samtidigt hade möjlighet att delta i 

studien.  

 

6.3 Datainsamling 

Insamlingen av data är en väldigt central del i studien, då hela studien grundar sig på den 

tillgängliga data som finns. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar valdes 

kvalitativa intervjuer vilket enligt Bryman (2016) är den form av intervju som är vanligast 

när det kommer till kvalitativ forskning. Vidare var intervjuformen av semistrukturerad 

karaktär vilket enligt Bryman (2016) innebär att man som intervjuare har ett antal 

förberedda frågor men att under intervjuns gång så kan frågorna formuleras om och 

följdfrågor kan användas av intervjuaren när den vill få mer information angående vissa 

svar som intervjuobjektet ger (Bryman, 2016). En intervjuguide upprättades (Se bilaga 

A) där vi använde oss av följande teman: bakgrundsfrågor, frågor om behandling, frågor 

om fysisk aktivitet, klientperspektiv och slutligen för- och nackdelar. Deltagarna gavs 

mycket utrymme att själva berätta om sin uppfattning och vi använde oss av spontana 

uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Eftersom det vi eftersträvade var att försöka 

förstå intervjupersonens egna uppfattningar, anser vi att det var lämpligt med en 

semistrukturerad kvalitativ intervju som metod just eftersom fokuset för intervjun ligger 

på den intervjuades ståndpunkter (Bryman, 2016). 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon, delvis på grund av att det underlättade för oss då 

vi kunde lägga mer tid på arbetet och mindre tid på att resa runt och även på grund av att 

flera av de behandlingshem som deltog i studien låg på ett sådant geografiskt avstånd att 

det inte upplevdes rimligt att genomföra en intervju på plats. Bryman (2016) menar också 

att en av fördelarna med telefonintervjuer är just att det är tidseffektivt. En annan fördel 

som författaren lyfter upp är att intervjupersonen och intervjuobjektet inte ser varandra, 

vilket resulterar i att intervjuobjektet inte påverkas av faktorer hos intervjuaren som t.ex. 

kön, klass, ålder eller etnisk bakgrund som i vissa fall kan påverka svaren (Bryman, 

2016). Vi ser dock den sistnämnda fördelen även som en nackdel då vi via 

telefonintervjuer gick miste om möjliga ansiktsuttryck och kroppsspråk hos 

intervjuobjektet under intervjuns gång. Andra nackdelar med telefonintervjuer som 

Bryman (2016) påpekar är att en telefonintervju bör hållas kortare om de skall vara 

effektiva till skillnad från en personlig intervju. En annan nackdel är att telefonintervjuer 

passar sämre om man behandlar känsliga frågor till skillnad från en personlig intervju 
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(Bryman, 2016). Vi upplever dock att våra frågor inte var av den karaktären så det 

påverkade inte de intervjuer vi genomfört. 

 

Intervjuerna ljudinspelades och enligt Kvale och Brinkmann (2014) så är detta det 

vanligaste tillvägagångssättet. En utav de stora fördelarna med att ljudinspelning är att 

man som intervjuare inte behöver fokusera på att anteckna utan man kan lägga sitt fokus 

på själva intervjun i sig och då får möjlighet att kunna ställa relevanta följdfrågor 

exempelvis. Utifrån dessa premisser spelade vi in intervjuerna genom ett 

inspelningsprogram på dator och vi fick godkännande av samtliga intervjupersoner att 

spela in intervjun.  

 

6.4 Tolkning och analys av data 

Utifrån de inspelade intervjuerna så kunde vi sedan genomföra våra transkriberingar. 

Bryman (2016) menar att det är viktigt att vara medveten om att transkriberingen är 

tidskrävande och därför har vi sett till att komma igång med våra transkriberingar snabbt 

efter intervjuerna var gjorda så vi kunde starta med analysen i god tid. Genom att göra 

transkriberingarna nära inpå intervjuerna så riskerade vi inte heller att glömma bort våra 

egna intryck av vad som sades under intervjun.  

 

För att göra en analys och tolkning av våra intervjuer så valde vi att använda oss av 

meningskoncentrering. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) så innebär 

meningskoncentrering att man använder sig av kodning av de datamaterial som 

framkommit och plockar ur de delar som anses relevanta ur intervjuerna och förkortar 

dessa delar för att enklare få en överblick över den data som är användbar för studien.  

 

För att genomföra en meningskoncentrering av en intervju så menar Kvale & Brinkmann 

(2014) att det finns fem steg att följa. Det första steget innebär att man som forskare först 

läser igenom hela intervjun noggrant för att få en helhetsbild av intervjun. I det andra 

steget väljs de relevanta delarna av det som framkom ur intervjun ut. I det tredje steget 

skapas teman utifrån de meningar som ofta återkommer i texten och som anses relevant. 

I det fjärde steget så kopplas dessa teman ihop med studiens frågeställningar och den 

tidigare forskningen och i de femte och sista steget så knyts dessa teman ihop till en text 

som presenterar den data som är av relevans för studiens frågeställningar. Genom att följa 

dessa steg så fick vi snabbt fram data av relevans som vi kunde använda i vårt arbete med 

resultatet. I skapandet av teman som vi fick fram ur texten så använde vi oss av de 

indelningar som vi har gjort i avsnittet tidigare forskning, dvs. Fysiska & psykiska effekter 

av fysisk aktivitet som inslag vid behandling, sociala effekter av fysisk aktivitet som inslag 

vid behandling samt negativa konsekvenser av fysisk aktivitet som inslag vid behandling. 

Vi ansåg dock att vi behövde göra fler indelningar då de tidigare inte täckte samtliga delar 

av det som kom fram under intervjuerna. De teman som vi la till är de som används som 

underrubriker i resultatavsnittet, det vill säga Fysisk aktivitet som ett verktyg för 

identitetsskapande och självutveckling, Psykiska effekter, Hur fysisk aktivitet påverkar 

övrig behandling, Ett holistiskt synsätt, Livet efter behandling, Fysisk aktivitet som 

relationsskapande verktyg samt Risker och negativa aspekter av fysisk aktivitet. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare i studien har fått ta del av ett missiv där vi har informerat deltagarna 

om vilka vi är och vad syftet med undersökningen är. Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets 

regler för etik vid forskning, dessa regler presenterades även i missivet. Vidare 

informerades samtliga deltagare om hur vår intervju rent praktiskt skulle genomföras. 



  
 

13 

Utifrån de principer som vi beskriver i här, det vill säga:  frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet, så har samtliga deltagare informerades angående dessa, 

innan vi har påbörjat att intervjua. 

 

Bryman (2016) presenterar några av de etiska principer som gäller den svenska 

forskningen. Bland annat så finns informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera de personer som deltar i studien om studiens syfte, att det är frivilligt att delta, 

att deltagandet i studien när som helst kan avbrytas samt informeras om vad som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva bestämmer 

över sin egna medverkan. Om någon av studiens deltagare är minderårig så krävs det ett 

godkännande av målsman. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om 

deltagarna i studien ska hållas privata och förvaras så att enbart forskarna har tillgång till 

dessa. Nyttjandekravet innebär att den information som berör enskilda personer enbart 

används för att uppnå studiens syfte.  

 

Vi anser att vi har uppfyllt  informationskravet då vi har informerat samtliga deltagare 

om studiens syfte och även det praktiska tillvägagångssättet. Vi anser att vi har uppfyllt 

samtyckeskravet då vi har fått godkännanden från deltagarna och även informerat om att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Vi anser att vi har uppfyllt 

konfidentialitetskravet  då vi har fingerat namnen på deltagarna och även på 

verksamheten de arbetar inom så att de berörda personerna inte kan kopplas samma med 

den data vi använder. Vi anser att vi uppfyllt nyttjandekravet då vi enbart kommer att 

använda uppgifterna för vår aktuella studie och inte heller kommer de att användas på 

något annat sätt än vad det som är överenskommet med deltagarna. 

 

När vi skulle beskriva klienterna i resultatdelen så ställdes vi inför ett etiskt dilemma. För 

att säkerställa anonymiteten så valde vi att använda oss av andra namn på både 

behandlarna och på den verksamhet som de arbetar på. När vi först gjorde en beskrivning 

så valde vi dock att ha med vilken utbildning och vilken yrkestitel som behandlarna hade 

då vi ansåg det som relevant för att få en inblick över den bakgrund som behandlarna 

hade. Efter noggrant övervägande så valde vi dock att ta bort denna beskrivning då det 

finns en risk att potentiella läsare kan koppla samman vilka behandlarna som deltar i 

studien är i verkligheten. Därför valde vi att ta bort utbildning och yrkestitel då det inte 

är relevant för studiens frågeställningar. Det som presenteras om behandlarna är att de 

arbetar med klienter med substansbrukssyndrom och att de använder sig av fysisk 

aktivitet som behandlingsinslag i deras verksamheter.  

 

7 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de resultat som den empiriska datainsamlingen har 

gett oss. Vi kommer att dela in detta avsnitt i sju teman, baserat på den kodning och analys 

av data vi har genomfört och dessa teman är ett verktyg för indentitetsskapande och 

självutveckling och denna del handlar om hur klienter, utifrån behandlares perspektiv 

använder fysisk aktivitet som ett verktyg för att bygga sin identitet, för att få en bättre 

självbild, bättre självförtroende och även kroppsuppfattning. Det andra temat är att skapa 

ro och denna del handlar om hur behandlare uppfattar exempelvis att fysisk aktivitet kan 

påverka det psykiska måendet och olika faktorer såsom stress, aggression och ångest. Det 

tredje temat är att jobba med en klient som är lugn och handlar om hur fysisk aktivitet 

kan ha en inverkan på den övriga behandlingen som erbjuds på olika sätt. Det fjärde temat 

är Ett holistiskt synsätt och handlar om hur behandlarna beskriver fysisk aktivitet som en 

del av en helhet tillsammans med andra aspekter som de arbetar med hos klienterna. Det 
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femte temat är Livet efter behandling  och denna del handlar om vad fysisk aktivitet som 

del i behandlingen får för konsekvenser efter genomförd behandling och om hur 

behandlarna ser på klienternas fortsatta fysiska aktivitet. Det sjätte temat är Att skapa 

relationer och handlar om hur klienter genom fysisk aktivitet kan arbeta med och utveckla 

sina sociala relationer på olika sätt. Det sista temat är när det går fel och handlar om de 

eventuella risker och problem som behandlare ser i arbetet med fysisk aktivitet som ett 

inslag i behandlingsarbete.  

 

Vi har totalt intervjuat fyra personer och gemensamt för alla deltagare är att de har 

erfarenhet av att jobba med fysisk aktivitet i samband med behandling av 

substansbrukssyndrom.Vi har valt att fingera namn på intervjupersonerna och deras 

arbetsplats för att säkerställa avidentifiering. Nedan följer en kort beskrivning av studiens 

deltagare.  

 

Lisa 

Arbetar på behandlingshemmet Ekbacken för tjejer i åldrarna arton till tjugofem år. På 

Ekbacken så är den fysiska aktiviteten frivillig. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av 

möjligheter där de bland annat har tillgång till ett gym som de kan åka till men har även 

ett antal redskap på verksamheten för den som inte vill åka till ett större gym. 

Verksamheten arbetar även med morgonpromenader och har möjlighet till ridning en 

gång i veckan och erbjuder även andra aktiviteter sporadiskt som t.ex. vandring i 

bergsleder. 

 

Kurt 

Arbetar på behandlingshemmet Falksången. På Falksången så erbjuder de möjligheter till 

fysiska aktiviteter vid fasta tillfällen under veckan då de har fysisk aktivitet som fast 

inslag på verksamhetens schema. Exempel på aktiviteter kan då vara fotboll eller tennis. 

På verksamheten så har de även ett gym där det är fritt att träna på när man vill. 

Verksamheten arbetar även med något som de kallar för “kroppskvart” en gång om dagen 

där klienterna får välja om de vill gå en kortare promenad eller delta i uppstyrda Thai-

chi-övningar.  

 

Märta 

Arbetar på behandlingshemmet Sommarängen. På Sommarängen så har klienterna 

möjlighet att åka in till ett gym sex dagar i veckan. I övrigt så arbetar klienterna med 

fysiska aktiviteter som en del av vistelsen på behandlingshemmet.  

 

Casper 

Arbetar på öppenvårdsmottagningen Drogfri. På verksamheten så tar de emot både 

kvinnor och män i vuxen ålder. Casper beskriver verksamhetens målgrupp som personer 

som “hamnat mellan stolarna”. Den fysiska aktiviteten på verksamheten utgår ifrån vad 

klienterna kan tänka sig och vill göra. Behandlarna hjälper klienterna med detta och deltar 

tillsammans med klienterna i ett behandlingssyfte. 

 

7.1 Ett verktyg för identitetsskapande och självutveckling 

Ett genomgående tema som behandlarna lyfter upp är hur fysisk aktivitet ger klienterna 

något mer än bara eventuella fysiska effekter, exempelvis såsom god kondition och 

många utav de vi intervjuat berättar hur fysisk aktivitet fungerar stärkande på olika sätt 

för deras klienter. Lisa på Ekbacken berättar att fysisk aktivitet verkar på många sätt för 

deras klienter men något som hon framhåller som extra viktigt är hur klienterna får en 

bättre kroppsuppfattning. 
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Det har också med min egen kroppsuppfattning att göra, jag har lättare 

att förstå och landa i min egen kropp.Vad händer i kroppen nu? Hur 

känns det nu? Vad händer i huvudet? Och det här när man ser, där 

landade du i kroppen. Alltså jobba väldigt stark för att visa tjejer var 

skillnaden är. Det blir väldigt konkret (Lisa, Ekbacken). 

 

Ett genomgående tema bland behandlarna har just varit att en del av arbetet med fysisk 

aktivitet handlar om att hjälpa klienterna med deras kroppsuppfattningar och att hjälpa 

klienterna att hitta ett sunt förhållningssätt till sin egna kropp och till sitt mående. Detta 

ger klienterna bättre självförtroende och effekten spiller över på andra delar i livet vilket 

hjälper klienten ur ett större perspektiv. Även Märta på Sommarängen upplever att många 

av de klienter som kommer till deras verksamhet har en låg kroppsuppfattning och har 

levt en livsstil som har resulterat i att de har förbrukat sina kroppar på olika sätt.  

 

Alltså för det första att försöka att bli lite vän med den... Det är ju inte 

alla som är vänner med sina kroppar... och dem har ju förbrukat dem 

många gånger ganska hårt... dem kommer  ju ofta in ganska trasiga... 

antingen gravt underviktiga och en del gravt överviktiga.. Och att hitta 

sin balans... [...] Var vill jag befinna mig och vad vill jag ha och när 

mår jag bra... Att någonstans jobba fram sitt eget förhållningssätt till 

sin kropp och när man mår bra… När man känner att nu... Nu är det 

nog... Här vill jag va... Mycket av våran behandling handlar ju om att 

lära känna sig själv och kroppen är ju definitivt en del av sig själv... 

(Märta, Sommarängen). 

 

Fysisk aktivitet som behandlingsinslag handlar enligt behandlarna inte enbart om 

behandlingen i sig utan att samtidigt hjälpa klienterna att få en förståelse och ett nyttigt 

förhållningssätt till sin kropp. Casper för ett liknande resonemang och ser träningen som 

en möjlighet för klienterna att kunna omvärdera synen på sig själva och på så sätt bygga 

upp en ny identitet där man inte ser sig själv i ett enbart negativt ljus. Den fysiska 

aktiviteten kan alltså bidra till en omvärdering av sig själv och vem man är som person. 

 

Sen är det ju också så att vi har en hel del som är väldigt nedgångna 

och så rent fysiskt och för dem blir ju träningen en väg upp ur det. De 

ser ju själva en utveckling och det tror jag är väldigt bra för dem. De 

kan få dem att ändra lite uppfattning om sig själva liksom (Casper, 

Drogfri). 

 

I en diskussion om “missbruksidentitet” och fysisk aktivitet så understryker Casper just 

aspekten av identitetskapande som något som möjliggörs genom fysisk aktivitet.  

 

Ja, det handlar ju om att skapa en ny identitet och här kommer det 

fysiska in [...] och det händer ju att någon kommer in och  hittar något 

som de aldrig prövat innan och känner, wow, det här är ju min grej 

liksom (Casper, Drogfri). 

 

Det framkommer tydligt att behandlarna vill se en förändring i hur klienterna ser på och 

uppfattar sig själva. Den fysiska aktiviteten blir ett sätt att kunna synliggöra detta. 

Behandlarna kan peka på de förändringar som träningen för med sig och visa att det är 

möjligt att genomgå en positiv förändring, men framförallt så är det alltså något som 
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klienterna själva upptäcker och ser som något posititvt. Det kan alltså vara så att man som 

klient genom den fysiska aktiviteten för en möjlighet att skapa en mer positiv och sund 

relation till sig själv och sin kropp.  

  

7.2 Att skapa ro 

De behandlare vi har intervjuat tar upp att fysisk aktivitet ger olika former av psykiska 

effekter. Något som framhålls som en viktig effekt är att klienterna överlag får ett bättre 

välmående med mindre ångest, lättare att koncentrera sig och de har också lättare kan 

kontrollera aggression och olika former av impulser. Detta belyser Lisa när hon resonerar 

kring vilka fördelar hon ser med fysisk aktivitet som inslag i behandlingen. 

 

De har mindre ångest, de har lättare att koncentrera sig. De är inte lika 

rastlösa. De märker det också på humöret. De som har problem med 

aggression märker att de har lättare att kontrollera sina impulser (Lisa, 

Ekbacken). 

 

Casper ser även liknande effekter, han beskriver hur klienterna via den fysiska aktiviteten 

upplever ett nytt form av lugn vilket gör att arbetet med klienten upplevs som enklare. 

Han menar att klienterna får en annan slags trötthet via den fysiska aktiviteten som de 

vanligtvis inte får. Detta är även något som visar sig i den verksamhet som Märta jobbar 

i. Hon menar att man tydligt kan se att klienterna börjar att må bättre under 

behandlingstiden och detta kopplar hon till den fysiska aktiviteten. 

 

[...] man har ju den erfarenheten att man har sett när människor har 

hittat till en sund fysisk aktivitet som hjälper dem att må bättre (Märta, 

Sommarängen). 

 

Via empirin så kan vi tydligt se att behandlarna upplever att den fysiska aktiviteten leder 

till att klienterna får ett bättre psykisk välmående. Via den fysiska aktiviteten så minskar 

rastlösheten hos klienterna och de upplevs som lugnare, även de klienter som har 

aggression som en del av sin problembild upplevs bli bättre med hjälp av fysisk aktivitet.  

 

Något som också lyfts fram av många behandlare är att klienterna genom den fysiska 

aktiviteten får träna sitt psyke att klara av när något är jobbigt för en. Detta ger effekten 

av att man som klient lättare kan klara andra saker som kan vara jobbigt såsom exempelvis 

andra personliga motgångar. Lisa uppger att hon kan se att klienterna via den fysiska 

aktiviteten har lättare att kunna hantera sug och att kunna stå emot andra impulser. 

 

En av behandlarna uppger även att de har kunnat dra ner på eller slutat helt med 

behovsmedicin bland sina klienter. Behandlaren uppger att den fysiska aktiviteten hjälper 

de klienter som har sömnproblem, koncentrationsproblem eller en ångestproblematik som 

de tidigare haft medicinering för.  

 

[...] Vi har liksom inte behövt behovsmedicin. De upplever att de sover 

bättre, att de sover djupare, har mindre ångest och lättare att 

koncentrera sig (Lisa, Ekbacken). 

 



  
 

17 

7.3 Att jobba med en klient som är lugn 

Flera av behandlarna lyfte fram hur fysisk aktivitet på ett positivt sätt kan påverka den 

övriga behandlingen som ges. De uppger att klienterna får det enklare att ta till sig den 

övriga behandlingen när de även använder sig av fysisk aktivitet som behandlingsinslag.  

 

Jag har märkt att när de tränar har de mycket lättare att ta till sig 

behandlingen även när det blir tufft och man gräver i saker som blir 

jobbiga. Man orkar med och kan ta till sig behandlingen på ett bättre 

sätt tycker jag (Lisa, Ekbacken). 

 

Behandlarna uppger även att den fysiska aktiviteten hjälper klienterna att kunna fokusera 

bättre på  de övriga behandlingarna. Den fysiska aktiviteten lyfts fram som ett verktyg för 

att klienterna ska kunna göra sig av med en del av den energi som annars kan vara 

problematisk när det handlar om behandlingsinslag där man ska sitta och samtala längre 

stunder och där det behövs koncentration en längre stund. En av behandlarna uppger även 

att det framförallt är fördelaktigt med fysisk aktivitet för de klienter som har någon form 

av neuropsykiatrisk diagnos då det hjälper dem att komma ner i varv.  

 

 Ja förutom att de faktiskt mår rent bättre utav det så blir det ju enklare 

att jobba med en klient som är lugn (Casper, Drogfri). 

 

[...] alltså för det första så är det ju.. Jag tror att det är mycket lättare 

att fokusera på en behandling.. fokusera på sig själv .. När man får 

utlopp för fysisk energi liksom..[...] [...] Ja alltså.. för många.. Många 

beskriver ju framförallt det.. Att de har lättare att kunna.. Vi har ju inga 

långa gruppass heller.. Vi sitter ju max en timme i stöten i saker.. Och 

för många som har varit i behandlingar som är mycket tajtare så 

upplever dem att det är lättare för dem att verkligen landa i grupp när 

de har varit igång på förmiddagen och förbränt en del energi.. och 

framförallt kanske för dem som har.. Det är ju inte alls ovanligt med 

neuropsykiatriska.. diagnoser.. för dem som.. har 

beroendeproblematik.. Och då är det ju skönt att ha fått bränna av lite 

av den ångan innan man sätter sig i grupp eller samtal eller vad det nu 

kan vara.. alltså jag tror att.. Och det är ju för alla.. Alltså vi har ju 

lättare att hålla fokus om vi.. Om kroppen är i balans (Märta, Solviken).  

 

En av behandlarna ser även att klienterna upplever den fysiska aktiviteten som en 

nödvändig paus där de kan komma bort från behandlingen ett tag och få en möjlighet att 

kunna se andra människor en stund. 

 

[...] och de tycker det är roligt att åka till gymmet, så bara ett rent 

avbrott från vardagen hos oss och man får komma ifrån gården en 

stund och se andra människor [...] (Märta, Solviken). 

 

Den fysiska aktiviteten upplevs underlätta för klienternas möjlighet att ta del av den 

övriga behandlingen som verksamheterna erbjuder. Behandlarna uppger olika 

anledningar men främst så ser de att klienterna får en möjlighet att göra sig av med energi 

som annars kan vara problematisk i samband med behandlingsmetoder som kräver att 

man sitter stilla och koncentrerar sig under en längre tid. Den fysiska aktiviteten ger även 

klienterna en känsla av att få ta en paus från behandlingen där man får ett tilfälle att kunna 

släppa alla tankar kring missbruk och istället få fokusera på något väldigt konkret.  
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7.4 Ett holistiskt synsätt 

Flera av behandlarna beskriver den fysiska aktiviteten som en del av ett holistiskt synsätt 

där de knyter samman fysisk aktivitet med kost, sömn, tydlig struktur och fasta rutiner 

där man som behandlare försöker skapa en hälsosam livsstil för sina klienter. Fysisk 

aktivitet blir bara en del i detta förhållningssätt där de försöker hitta en sund balans mellan 

dessa olika element. För att hjälpa en människa och få den att må bra så menar flera av 

behandlarna att det inte enbart räcker med att fokusera på en aspekt av människan. Det 

krävs en helhetsbild där man arbetar med flera aspekter samtidigt och de understryker hur 

alla aspekter sitter ihop med varandra. Om en del inte fungerar så påverkar det de övriga 

delarna också.  

 

[...] det är svårt att må bra psykisk om man inte samtidigt har någon 

slags strävan att må bra fysiskt, det handlar ju om aktiviteter och det 

handlar om sömn och det handlar om kost och det handlar om alla 

områden kring en människa.. (Märta, Solviken). 

 

[...] Men sen kan det var svårt att plocka ut enskilda bitar så. För det 

är verkligen ett helhetstänk som gäller. Man måste ha vissa bitar för att 

fungera som människa. Det är viktig hur man äter, god kost, sömn och 

sedan det här med rutiner. Det är otroligt viktigt och allt det hänger ju 

liksom ihop tillsammans (Casper, Drogfri). 

 

Casper beskriver även hur detta kan ses som självklara saker men för denna klientgruppen 

så faller sömn, träning och kost bort då det inte prioriteras hos klienterna. Han menar att 

en del av arbetet med dessa klienter består i att förklara för klienterna hur sömn, motion 

och träning hänger ihop och leder till ett välmående. 

 
7.5 Livet efter behandling 

Många av behandlarna berättade att fysisk aktivitet är något som klienterna kan arbeta 

med även efter de har avslutat behandlingen. Den träning de gör kan dels ge dem en 

meningsfull sysselsättning som de kan ägna sig åt efter avslutad behandling, men också 

att det fungerar som en träning att klara av motgångar som kommer när behandlingen de 

har gjort är avklarad. 

 

Det är också något som de kan hålla i när det har kommit hem [...] där 

hjälper man även det här när man lyfter och när man man fokuserar på 

en sak i taget att träna på uthålligheten att stå ut. Där kan man också 

plocka med sig till det övriga livet som jag brukar säga (Lisa, 

Ekbacken). 

 

Allt man gör under den här tiden blir som en övning som man sedan 

kan ta med sig i annat (Casper, Drogfri). 

 

Casper berättar sina erfarenheter angående klienternas fortsatta fysiska aktivitet efter att 

behandlingen inom deras verksamhet är avslutad. Utifrån hans erfarenheter så menar han 

att idrotter som utförts inom föreningar kan vara lite problematiskt då de finns mycket 

tider och förhållningssätt att anpassa sig till men han menar att gym är något som han ser 

att ett flertal klienter fortsätter med efter avslutad behandling.  
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Att fysisk aktivitet är något som klienterna kan fortsätta med efter avslutad behandling är 

något som lyfts upp. De möjliga erfarenheter som behandlarna ser att klienterna får ta del 

av är även något som de ser som gynnsamt efter avslutad behandling. 

 
7.6 Att skapa relationer 

En av de saker som behandlarna framhöll som viktigt var hur fysisk aktivitet fungerade 

som ett verktyg för att utveckla och träna det sociala förmågorna hos klienterna. Dels fick 

de träna på att röra sig i olika sociala miljöer såsom ett gym eller att vara en del i ett 

fotbollslag. Här fick klienterna öva på olika sociala normer och lära sig socialt samspel. 

Utöver detta fungerade också den fysiska aktiviteten som en möjlig plats för behandlare 

och klient att mötas under mer informella former och där skapades en möjlighet att bygga 

en annan slags relation än den som kunde byggas under exempelvis uppstyrda samtal eller 

gruppsessioner. 

 

Men sen är det ju så väldigt mycket mer än det. Egentligen handlar det 

inte så mycket om den fysiska aktiviteten i sig utan blir så mycket mer. 

Det handlar om att man få komma ut och träffa de här klienterna på ett 

helt annat sätt. Du får en kontakt som du inte kan få någon annanstans. 

Och det är så mycket värt. Det kanske är en av de viktigaste bitarna när 

det gäller det här (Casper, Drogfri). 

 

Men annars så ser jag det bara som fördelar för man får motion och 

man får en annan kontakt med killarna också när man har det där.. Och 

speciellt kanske om jag utgår ifrån mitt eget fall. Jag är ju ingen 

bollspelare överhuvudtaget så de kan ju ha rätt så roligt på min 

bekostnad haha.. Och det kan jag bjuda på för det är ju ändå någon 

form av Relationsskapande liksom att dem som inte är så skickliga på 

fotboll också kan hänga på för att “ja vi har ju Kurt”. haha så det är 

den nivån det ligger på (Kurt, Falksången). 

 

Kurt beskriver här igen hur den informella situationen skapar en annan form av kontakt: 

 

[...] så jag får ju en bra kontakt med killarna.. Jag vet inte riktig hur 

jag ska säga det men man blir ju inte en myndighetsperson på det viset 

[...] (Kurt, Falksången). 

 

Ja precis man får en annan roll också liksom. och det underlättar 

mycket.. vad jag har märkt iallafall.. det underlättar mycket i kontakten 

sen när man ska prata med dem om olika saker liksom. [...] absolut så 

gör det de.. Men som sagt det är ju för det här relationsskapande som 

är oerhört viktigt, i alla fall i denna behandlingsformen.. att man får en 

relation till killarna som inte bara handlar om att.. Du ska inte dricka 

mer eller du ska inte knarka mer utan annars så kan det bli väldigt 

mycket så. pekfinger  (Kurt, Falksången). 

 

Klienterna lyckas också knyta nya relationsband till varandra genom den fysiska 

aktiviteten genom att träna tillsammans men de får också möjligheten att träna på att 

arbeta tillsammans med varandra: 

 

Jag har ju hållt på med väldigt många olika sporter när jag har växt 

upp, så jag har ju sett allt liksom, som vilken fostran motion faktiskt 
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är.  Både för en själv men också det här med att jobba tillsammans i 

grupp liksom. [...]  ofta så att vi har andra tjejer som tränar här så blir 

det men häng med mig på gymmet idag liksom (Lisa, Ekbacken). 

 

En av behandlarna beskriver även hur den fysiska aktiviteten blir en möjlighet att träna 

upp sina sociala förmågor som är en viktig del för att kunna klara sig i samhället. 

Behandlaren upplever att ett flertal av klienterna har svårt att kunna klara av vardagliga 

sociala situationer och via fysiska aktiviteter så ges det möjlighet till klienterna att få öva 

på detta utefter deras egna förmåga.  

 

För som jag sa innan så är det ju många som har svårt med de här 

vardagliga kontakterna. Jag menar om man tänker att man skall kunna 

fungera på en arbetsplats eller så va, så måste man ju kunna få öva på 

detta någonstans. Men då får man ju titta lite på nivå också. Var man 

ligger som klient. För en del kan det ju vara att man säger hej till någon 

på gymmet och det är en träning liksom men för andra då, som har 

andra förutsättningar så kan det ju bli att man skaffar kompisar där 

liksom. Eller ännu mer då för de som håller på med lagsporter. Då blir 

ju det verkligen en träning. Att få lära sig arbeta tillsammans med 

andra och det sociala samspelet liksom. [...] Träningen blir så mycket 

mer (Casper, Drogfri). 

 

Behandlarna upplever att via den fysiska aktiviteten så får klienterna en möjlighet att 

utveckla och träna sina sociala förmågor. Den fysiska aktiviteten upplevs även underlätta 

i relationsskapandet mellan behandlare och klient. Flera av behandlarna upplever att de 

via den fysiska aktiviteten kan komma klienterna närmare vilket gynnar det pågående 

behandlingsarbetet. 

 
7.7 När det går fel 

På frågan om eventuella nackdelar eller risker med fysisk aktivitet beskrev de flesta olika 

former av risker. Ett genomgående tema var risken med klienter som hade haft överdriven 

fysisk aktivitet som en del i sin problembild, vilket ofta gällde unga tjejer med olika 

former av ätstörningar. Det andra var hur klienter tenderar att byta ut sitt gamla beroende 

av substanser mot ett nytt beroende men nu istället i form av träning.  

 

Lisa på Ekbacken beskriver hur det kan vara problematiskt med fysisk aktivitet för vissa 

av sina klienter i samband med frågan om hon kan se några nackdelar eller risker med 

fysisk aktivitet. 

 

Ja det är ju när du har med tjejer med ätstörningar att göra. Då får 

man vara väldigt tydlig och vi är väldigt tuffa, att äter man inte så man 

inte åka och träna [...] (Lisa, Ekbacken). 

 

Hon talar också om att träningen kan få för stort utrymme i livet vilket ibland kan leda 

till att klienterna byter ett beroende mot ett annat. Fenomenet med att klienter tränar för 

mycket och att det går ut över andra delar i livet, men även påverkar övriga 

behandlingsinsatser är också något som Kurt från Falksången beskriver på frågan om 

vilka nackdelar han kan se med fysisk aktivitet: 

 

Nackdelarna är ju i så fall att det är ju vissa killar som kommer hit och 

fokuserar bara på träningen och då så blir det ju inte mycket 
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behandling utan det är det som gäller. Det är träningen vid varje given 

tidpunkt som är ledig tid. Så går man ner på gymmet och tränar och det 

är ju en nackdel naturligtvis att man har tillgång till det på det viset. 

För då blir det bara ett nytt missbruk liksom, man lägger över 

missbruket på att man bara skall träna sig nykter eller bara träna sig 

drogfri och det har inte funkar hittills någonstans [...] (Kurt, 

Falksången). 

 

Detta är också något som uppmärksammats av Märta och Casper inom deras respektive 

verksamheter: 

 

 Alltså det blir en fixering. Allt handlar om det. Allt handlar om att man 

skall komma iväg på sin träning. Man börjar mixtra med kosten, man 

börjar lägga till en massa tillskott. Man kanske kör ett pass på gymmet 

och sen när man kommer hem så ser man till att lyfta lite skrot för att 

liksom fortsätta bygga,. Alltså vi märker det ganska tydligt när det går 

över i en fixering liksom (Märta, Solviken). 

 

[...] Men det händer väl att det kommer in killar och så försöker de 

ersätta ett missbruk med ett annat liksom. Börja träna fyra gånger om 

dagen. Men det brukar de inse rätt snabbt att det inte fungerar [...] 

(Casper, Drogfri). 

 

Samtliga behandlare ser en risk med att deras klienter kan börja fokusera för mycket på 

träningen vilket går ut över behandlingen. Behandlarna upplever att en del klienter 

ersätter sitt missbruk med ett nytt, det vill säga ett träningsmissbruk. Andra nackdelar 

som  intervjupersonerna lyfter fram på olika sätt  är bland annat skaderisken. 

 

Det är ju en nackdel naturligtvis. Det kan ju hända någonting. Att man 

slår sig rätt rejält och det behöver ju inte vara att man slåss med någon 

annan utan det kan ju vara att man fastnar med skon i mattan bara, så 

kan man ju vricka både fötter, knän och det ena med det andra (Kurt, 

Falksången). 

 

Ett annat problem som behandlarna ser när det kommer till vissa former av fysisk 

aktivitet, är att det finns vissa kostnader som är kopplade till att utföra aktiviteten och att 

detta kan hindra klienter med sämre ekonomiska förhållanden.  

 

Alla har ju inte råd med gym när man kommer hem och alla får ju inte 

hjälp. Man kan ju få bidrag från försäkringskassan för vissa aktiviteter 

men det är ju inte alla som får det [...] (Lisa, Ekbacken).  

 

Alltså jag, jag kan.. Nu är detta  helt personligt vad jag tänker. Jag 

tänker att det är en sån post som det är lätt att dra ner på... om man ska 

spara. att man tycker att det inte riktigt ingår i vårt uppdrag… och jag 

vet ju att det blir problem för en del killar när de ska flytta hem. efter 

sin behandling... och vill fortsätta sin träning och inte har en egen 

försörjning så ingår inte det i skälig levnadsnivå. [...] Och en del är ju 

duktiga på det sättet att de kan hitta ett sätt som tränar som inte kostar 

pengar... men det är inte alla som fixar det. Alltså dem har vant sig vid 
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att gå på gym och hittat den varianten av träning och sen så får dem 

jättesvårt att ställa om liksom (Märta, Solbacken). 

 

För det är ju en väldigt stor kostnadsfråga också. För de kan verkligen 

ge dem något som de kan hålla på med istället för drogerna efter 

behandlingen men det är ju många gånger så att de sitter i en väldigt 

dålig ekonomisk situation och då har man inte råd med gymkort för 

flera hundra kronor i månaden va. Så det är ju något som man måste 

tänka på (Casper, Drogfri). 

 

Flera av behandlarna upplever att det blir svårt för klienterna att fortsätta med den fysiska 

aktiviteten efter behandlingen på grund av deras ekonomiska situation. Bidrag lyfts upp 

som en möjlig lösning men flera av behandlarna upplever att det blir problematiskt för 

klienterna att få igenom ekonomiskt stöd till just fysisk aktivitet. 

 

8 Diskussion 
Inledningsvis kommer vi i detta avsnitt att utifrån vår teoretiska utgångspunkt analysera 

de resultat vi har fått fram i förhållande till vår valda teori. Sedan kommer vi diskutera 

metoden och hur det gick att genomföra studien utifrån den. Efter det kommer vi diskutera 

resultaten i relation till den tidigare forskningen på området. Det insamlade materialet 

anses av oss vara tillräckligt för att besvara studiens frågeställningar och även uppfylla 

studiens syfte. 

 

8.1 Teoretisk problematisering 

Det salutogena perspektivet fokuserar som tidigare beskrivet på det friska hos en individ 

och vilka faktorer som är verksamma för att upprätthålla detta hos densamme 

(Antonovsky, 1979). Samtliga av de behandlare vi har intervjuat har på olika sätt beskrivit 

vad de uppfattar ligga till grund för att kunna genomföra ett gott behandlingsarbete och 

de målar tillsammans upp en bild av ett holistiskt synsätt, där de som behandlare försöker 

utgå ifrån individens styrkor och unika förutsättningar och ett starkt fokus på det som just 

är friskt eller då som Antonovsky (1979) beskriver det, salutogent. Detta yttrar sig 

exempelvis genom att behandlarna använder sig av olika behandlingsplaner där man tittar 

på vad som är fungerande för en klient och sedan försöker strukturera behandlingen 

utifrån detta som utgångspunkt.  

 

Vidare beskriver de behandlare vi har intervjuat hur viktigt det är för deras klienter att de 

under behandlingstiden känner att det som de gör är meningsfullt. Detta går enligt 

behandlarna att uppnå på en rad olika sätt och då verkar fysisk aktivitet som en viktig 

beståndsdel i att uppnå detta. Behandlarna beskriver hur klienterna genom den fysiska 

aktiviteten får något praktiskt att fokusera på och genom densamma får de också något 

som de själva kan se en personlig utveckling inom, exempelvis kan det vara att en klient 

som har haft en dålig fysik till följd av sitt missbruk, genom den fysiska aktiviteten kan 

få se hur de kan få en förbättrad fysisk hälsa, dels rent utseendemässigt då de kan lägga 

på sig muskelmassa eller minskad fettmängd på kroppen beroende på hur deras 

problematik sett ut innan behandlingen. De kan också känna sig fysiskt starkare till följd 

av den fysiska aktiviteten. Detta fenomen kan ge klienterna en känsla av den fysiska 

aktiviteten är meningsfull och på så sätt så ökar man alltså klienternas känsla av 

meningsfullhet genom den fysiska aktiviteten. Applicerar vi KASAM-begreppet och 

utgår ifrån de tre områdena som utvecklats av Antonovsky (1979) så kan alltså fysisk 

aktivitet bidra till att stärka en klients meningsfullhet, vilket mäter huruvida en individ 
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känner meningsfullhet i de utmaningar de ställs inför och om de är värda att engagera sig 

i och detta leder förlängningen till att höja klientens känsla av sammanhang. 

 

Något som de behandlare vi intervjuat lyft upp som en väldigt viktig aspekt, är hur fysisk 

aktivitet fungerar på ett sätt som gör klienterna bättre rustade att möta andra delar av livet. 

Detta kan gälla den övriga behandling som de genomgår, som exempelvis gruppsamtal 

då de genom den fysiska aktiviteten kan klara av samtal som är psykiskt påfrestande på 

ett bättre sätt. Behandlare uppger också hur klienter även kan klara motgångar som de 

ställs inför efter behandlingen är avslutad. Det kan handla om relationella problem, 

missade räkningar som skulle betalats, men något som framhålls som en extra viktig 

komponent är förmågan att bättre kunna stå emot suget efter droger. Genom att utsätta 

kroppen för tung fysisk påfrestning och lära sig att inte ge upp när det känns jobbigt kan 

alltså klienterna applicera detta när de försöker stå emot suget efter droger. Klienterna 

blir helt enkelt bättre rustade att klara motgångar tack vara den påfrestning de utsatts för 

under den fysiska aktiviteten som de utfört under behandlingstiden. Applicerar vi 

KASAM-begreppet på detta fenomen och utgår ifrån området som kallas för hanterbarhet 

vilket mäter huruvida en klient känner att den har de resurser och färdigheter som krävs 

för att klara av de utmaningar de ställs inför i livet (Antonovsky, 1979), så kan alltså 

fysisk aktivitet fungera på så vis att den ger klienten bättre resurser och färdigheter för att 

just då klara de utmaningar den ställs inför. Detta bidrar också till att stärka klientens 

känsla av sammanhang. 

 

Något som behandlarna har lyft fram som en förutsättning för ett bra behandlingsarbete 

är vikten av rutiner och att klienterna har tydliga ramar och strukturer som de kan utgå 

ifrån. Detta uppnås genom att behandlarna utgår ifrån noga utarbetade behandlingsplaner 

där klienterna är delaktiga i upprättandet av dem men något som också framgår är hur de 

olika behandlingshemmen skapar en vardag som går att förutse genom exempelvis 

morgonmöten varje dag, fasta tider för mat, grupper och samtal. Många behandlingshem 

jobbar med att upprätta veckoschema för klienterna där de tydligt kan se vad som kommer 

att hända varje dag och under en överskådlig tid framöver. Detta tankesätt används även 

på den fysiska aktiviteten i form av fasta tider. Något som uppgavs av behandlare var hur 

klienter använde sig av fasta träningsscheman med förutbestämda och återkommande 

övningar när de gick till gym. Applicerar vi KASAM-begreppet på hur behandlare jobbar 

med struktur och fasta rutiner så ser vi att många verksamheter är uppbyggda på ett sådant 

sätt, att de främjar klienternas begriplighet och detta begrepp mäter alltså huruvida en 

individ uppfattar att den stimuli den utsätts för är begriplig, sammanhängande och 

förutsägbar (Antonovsky, 1979). Här kan vi se hur behandlare använder fysisk aktivitet 

som ett sätt att stärka klientens begriplighet. Dels genom att låta den fysiska aktiviteten 

vara ett ständigt återkommande inslag i klientens vardag, med fasta tider och tydliga 

rutiner men också i den rena träningen, genom bestämda övningar och tydliga scheman. 

 

Hittills i problematiseringen har vi lyft fram exempel på hur fysisk aktivitet som inslag i 

behandling kan verka främjande för en klients känsla av sammanhang. Vi vill dock hävda 

att för att detta skall kunna vara möjligt så krävs det att ta en del viktiga faktorer i 

beaktning som behandlare och om det inte görs så kan fysisk aktivitet verka negativt för 

en klients känsla av sammanhang. Utgår vi först ifrån att en klient kan känna 

meningsfullhet genom sin fysiska aktivitet så kräver det att den fysiska aktiviteten ger 

positiva resultat  såsom exempelvis ökad muskelmassa eller viktnedgång. Skulle det vara 

så att dessa resultat inte uppnås, exempelvis till följd av felaktigt genomförd träning så 

kan klienten känna att det inte är meningsfullt och då minskar istället känslan av 

sammanhang. Samma typ av princip går att applicera på en klients hanterbarhet, där 
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utgångspunkten har varit att klienten kan klara av att hantera den fysiska påfrestningen 

och på så sätt kunna använda detta på andra livsområden. Om klienten dock inte klarar 

av detta så riskerar man att minska på klientens hanterbarhet. Detta gäller även för 

klientens begriplighet, där utgångspunkten har varit att det finns tydliga strukturer och 

rutiner när det gäller hur den fysiska aktiviteten är planerad på de olika verksamheterna. 

Om det istället förhåller sig som så att det saknas struktur och rutiner när de kommer till 

den fysiska aktiviteten och klienten upplever att den inte kan förutse vad som kommer att 

hända kan den fysiska aktiviteten bli ett inslag som sänker begripligheten och därmed 

klientens känsla av sammanhang. Vi vill därför hävda att även om fysisk aktivitet många 

gånger kan vara något positivt i behandlingssammanhang så är det inte helt odelat positivt 

då det finns en hel del aspekter som behandlare måste ta hänsyn till. Det krävs således 

kunskap om hur man utför fysisk aktivitet på ett bra sätt, i termer av vilken fysisk aktivitet 

som fungerar för vilken klient, hur man kan utforma den fysiska aktiviteten så den känns 

meningsfull, hur man kan anpassa nivån på densamma för att klienten skall klara de 

fysiska påfrestningarna för att kunna känna hanterbarhet, men också att de finns en 

tydlighet gällande den fysiska aktivitetens utformning både gällande att den är 

återkommande i en klients vardag men också att själva innehållet av den fysiska 

aktiviteten är utformad på ett sådant sätt att klienten förstår vad som skall utföras och vad 

som kommer att hända. 

 

8.2 Metoddiskussion  

För att genomföra vår studie så valde vi att arbeta utifrån en hermeneutisk ansats och att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Genom att använda en hermeneutisk 

utgångspunkt så kunde vi få en förståelse för behandlarnas uppfattningar och kunskaper 

angående fysisk aktivitet som inslag i behandling. 

 

För att genomföra våra intervjuer så valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vi utformade en intervjuguide där vi satte upp fasta teman som vi ville 

avhandla och till varje tema så hade vi ett par förberedda frågor. Vi valde dock att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer för att vi inte skulle vara så bundna till den 

intervjuguide vi upprättat, utan vi ville få våra intervjuer mer som ett samtal. Genom att 

använda oss av teman och ett fåtal förberedda frågor så kunde vi få intervjuerna att handla 

om det vi ville undersöka och genom att inte vara för styrda av vår intervjuguide så kunde 

vi få intervjun att mer likna ett samtal vilket var våran idé från början. Vi anser även att 

intervjuobjekten fick en större frihet att samtala om de aspekter av fysisk aktivitet som 

inslag vid behandling som de var mer intresserade och hade kunskap om vilket var 

gynnande då det var behandlarnas egna erfarenheter som vi ville undersöka i studien. Om 

vi skulle använt oss av en annan kvalitativ metod i vår studie så anser vi att det skulle 

vara intressant att arbeta med fokusgrupper. Genom att föra ett samtal med flera 

behandlare samtidigt så hade vi kunnat få en rikare diskussion om fysisk aktivitet som 

behandlingsinslag då verksamheterna arbetade med detta på olika vis. 

 

I vårt urval så valde vi att enbart intervjua behandlare som i dagsläget arbetar med fysisk 

aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom, vi genomförde alltså ett 

målstyrt urval. De flesta av våra respondenter fick vi kontakt med via sökningar på 

internetsökmotorn google, där vi hittade information om behandlingsupplägget på deras 

verksamheter. Vi fick även tips av personer i våran närhet som är yrkesverksamma inom 

området. Vi upplever att det har varit problematiskt att finna intervjuobjekt, dels så kan 

det bero på att fysisk aktivitet som behandlingsform inte är så vanligt inom Sverige ännu 

vilket kan verka logiskt då det som tidigare nämnt inte finns med i de nationella 

riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Ett flertal verksamheter tackade 
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även nej till att delta i vår studie, främst på grund av tidsbrist. En del verksamheter tackade 

även ja till att delta i studien men ångrade sig senare. Vissa hörde av sig och berättade 

detta men en del verksamheter blev okontaktbara vilket blev problematiskt för studien. 

Vi upplever dock att det resultatet som vi fick fram från fyra behandlare gott och väl 

räcker till för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det hade dock varit önskvärt 

att få in fler intervjuer för att möjligen kunna få in andra synvinklar och bredda resultatet.  

 

När vi hade fått kontakt med våra respondenter och de visat sitt intresse för att delta i 

studien så skickade vi ett missiv (Bilaga A) där ytterligare information om studiens 

upplägg presenterades och där fanns även de etiska riktlinjer med som vi följde under 

arbetets gång.  

 

För att analysera vår data så använde vi oss av meningskoncentrering. Genom att läsa de 

transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och samtidigt koda de relevanta bitarna 

utifrån teman så kunde vi snabbt få fram data som var relevant för vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

 

Kvalitetskriterierna som vi arbetat efter i denna studien var tillförlitlighet och äkthet, 

vilket vi anser att vi har uppnått. Vi har tydligt redovisat stegen i uppsatsens 

forskningsprocess och arbetat i enlighet med de regler som gäller för 

samhällsvetenskaplig forskning. Genom att vi har varit noggranna med att sammanfatta 

och fråga om vi uppfattat intervjuobjekten rätt så anser vi att vi har en trovärdighet i 

studien. I efterhand så anser vi dock att vi hade kunnat skicka ut de färdiga 

transkriberingarna av intervjuerna för att få en högre trovärdighet. Den färdiga studien 

kommer dock att skickas till de verksamheter som deltagit som intervjuobjekt och genom 

det så anser vi att studien uppnår en ontologisk-, pedagogisk- och katalytisk autenticitet. 

I resultatavsnittet så valde vi att arbeta med mycket citat, vilket vi anser stärker studiens 

tillförlitlighet och äkthet.  

  

8.3 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt så kommer vi diskutera resultatet i förhållande till den tidigare forskning 

som är gjord på området. 

 
8.3.1 Fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet som inslag vid behandling 

I vår studie har vi kunnat se att nästan samtliga av de psykiska och fysiska effekter som 

den tidigare forskningen har tagit upp också är något som våra intervjupersoner 

rapporterar att de antingen själva kan se hos klienterna, eller något som klienterna själva 

rapporterar om. Det gäller tidigare forskning utförd av Roessler (2010), där resultaten 

visat på att fysisk aktivitet har kunnat minska impulsivt beteende och detta har i sin tur 

lett till en minskad beroendeproblematik med mindre återfall. Detta är något som många 

av våra intervjupersoner rapporterar. Linke & Usshers (2014) studie visar även att den 

fysiska aktiviteten leder till flera positiva psykiska förändringar där man bland annat har 

kunnat se ett bättrat psykisk välmående generellt och att ångest och depression minskar i 

samband med regelbunden träning. Att det psykiska välmåendet ökar hos klienterna som 

har fysisk aktivitet som behandlingsinslag uttrycks av samtliga behandlare. Via 

intervjuerna så berättas det om klienter som har lättare att kontrollera sina impulser, att 

deras ångest minskar och att de lättare kan hantera sin abstinens. Roessler (2010) kunde 

i sin studie se att till följd av den fysiska aktiviteten så fick klienterna mer energi och 

kunde sova bättre om nätterna vilket resulterade att de kunde sluta med sömnmedicin. 

Detta visade sig även på en av verksamheterna där behandlaren berättade att de kan se en 

minskning av behovsmediciner bland sina klienter som de kopplar till effekterna av den 
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fysiska aktiviteten. Detta kan kopplas samman med de resultat som Linke & ussher (2014) 

och Stoutenberg, m.fl. (2016) kommer fram till där de visar att fysisk aktivitet leder till 

en ökad produktion av dopamin och serotonin som leder till ett ökat välmående. Hoff, 

m.fl (2016) visar även på ett liknande resultat där de i deras studie genomförde kvalitativa 

intervjuer med klienter som deltog i behandling där fysisk aktivitet var ett inslag. Via 

intervjuerna så framkommer det att klienterna upplevde att den fysiska aktiviteten ledde 

till en minskad ångest och att det hjälpte mot rastlösheten. En av behandlarna framhöll att 

en viktig del av arbetet blir även att hjälpa klienterna att uppmärksamma detta. I deras 

verksamhet förde de gruppsamtal med klienterna där de bland annat pratade om den 

fysiska aktiviteten och dess effekter, för att på så vis kunna synliggöra vad den fysiska 

aktiviteten ger för effekter.  

 

För att lyckas med den fysiska aktiviteten som behandlingsform så uppger flera av 

behandlarna att det är viktigt att göra en noggrann kartläggning av klienten för att få en 

så individanpassad fysisk aktivitet som möjligt. Vikten av att den fysiska aktivitetens 

intensitet matchar vad klienten klarar av framkommer i varje intervju och detta lyfts även 

upp i Hoffs m.fl. (2016) studie, Där uppger klienterna att de är positiva till den fysiska 

aktiviteten som behandlingsinslag så länge hänsyn tas till vad klienterna klarar av och 

vill.  

 

Via intervjuerna så framkommer det att behandlarna ser ett behov av att förbättra 

klienternas allmänna fysik. Behandlarna uppger att större delen av de klienter som 

kommer till deras verksamheter är i behov av fysisk aktivitet för att få ett bättre fysiskt 

välmående. Roesslers 2010) studie visar att fysisk aktivitet som behandlingsform leder 

till ett ökat fysisk välmående hos klienterna. Via kvalitativa intervjuer med klienter så 

framkommer det att klienterna upplever en högre grad av medvetenhet kring sitt fysiska 

mående och ett ökat fysisk välmående. Muller & Clausen (2015) visar även på liknande 

resultat i deras studie där de kunde se ett ökat fysisk välmående hos de klienter som 

genomfört ett träningsprogram som behandling. Med hjälp av den fysiska aktiviteten så 

uppger våra intervjuobjekt att klienternas fysisk förbättras. 

 

Den tidigare forskningen visar hur den fysiska aktiviteten hjälper till att motverka 

abstinens och suget efter alkohol och droger. Linke & Ussher (2014) menar att via det 

ökade psykiska välmåendet hos klienter som haft fysisk aktivitet som en del i sin 

behandling så minskar även riskerna för återfallen. Roesslers (2010) studie visar på hur 

abstinensen minskar hos klienterna som genomfört ett träningsprogram som behandling. 

Utifrån resultatet så kan vi även se att behandlarna ser dessa effekter av fysisk aktivitet. 

Via den fysiska aktiviteten så upplever de att klienterna har fått det lättare att kunna 

hantera abstinensen vilket vi även kan se i Hoffs m.fl (2016) studie där klienterna får det 

lättare att kunna hantera suget om de kan fokusera på sin fysiska aktivitet. 

 
8.3.2 Sociala effekter av fysisk aktivitet som inslag vid behandling 

De sociala effekterna av fysisk aktivitet är något som lyfts fram, både av tidigare 

forskning i form av Roessler (2010) som beskriver hur klienter tycker att en av de största 

fördelarna med fysisk aktivitet är att de skapar sociala relationer och gör att de lättare 

klarar av olika sociala sammanhang, men också av Stoutenberg m.fl. (2016) som också 

menar att en av de viktigaste effekterna av fysisk aktivitet är hur den påverkar den sociala 

miljön för personer med missbruksproblematik och att den sociala miljön är en av de 

viktigaste faktorerna för huruvida man kommer kunna ta sig ur sitt missbruk. Våra resultat 

stämmer väl överens med den tidigare forskningen och de sociala effekterna är något som 

framhålls som väldigt viktig av våra intervjupersoner. Vi kan se hur två olika former av 
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sociala relationer lyfts fram av våra intervjupersoner. Dels finns den relation som klienter 

skapar mellan varandra och fungerar som stärkande i själva behandlingsarbetet och sen 

är det relationen mellan behandlare och klient. Detta är något som inte varit tydligt uttalat 

i vår tidigare forskning men något som framhålls som väldigt viktig av våra 

intervjupersoner.  

 

En av behandlarna lyfter även fram hur han ser den fysiska aktiviteten som en möjlighet 

att träna sina sociala förmågor. Genom att ingå i ett fotbollslag eller att bara hälsa på något 

på ett gym så får klienterna en möjlighet att öva sina sociala förmågor vilket de kan ha 

nytta av i andra sammanhang. Stoutenberg m.fl. (2016) menar att den sociala miljön är 

en av de viktigaste faktorerna för en klient som ska ta sig ur ett missbruk. Vidare menar 

de att om den fysiska aktiviteten utförs i grupp så främjar det skapandet av ett socialt 

nätverk som kan vara gynnande för klienten i behandlingen. I våra intervjuer så beskriver 

behandlarna hur den sociala miljön runt om de fysiska aktiviteterna främjar 

behandlingsrelationen och i sin tur främjar behandlingen. En av behandlarna beskriver att 

med hjälp av de gemensamma fysiska aktiviteterna där även personal deltar så skapas det 

en positiv miljö där klient- och behandlarrelationerna stärks. Via den fysiska aktiviteten 

så upplever behandlaren att de får en relation med klienterna som inte enbart handlar om 

att de ska hjälpa dem att sluta med alkohol eller med droger. I Roesslers (2010) studie så 

blir även detta synligt då klienterna i studien uppger att en av fördelarna med den fysiska 

aktiviteten är just det sociala som tillkommer och även känslan av att bli sedd (Roessler, 

2010).  

 

Hoff m.fl (2016) beskriver hur den fysiska aktiviteten upplevs som ett nödvändigt avbrott 

från behandlingen. Den fysiska aktiviteten kan för klienterna fungera som en tillfällig 

tillflyktsort och även hjälpa till i identitetsskapandet av en ny identitet istället för 

“missbruksidentiteten”. Behandlarna uppger att den fysiska aktiviteten ger liknande 

effekt i deras verksamheter. En av behandlarna som arbetar på en verksamhet där de åker 

iväg till ett gym menar att klienterna får ett nyttigt avbrott från behandlingen och får 

komma iväg från själva behandlingshemmet en stund och får se och träffa andra 

människor utanför behandlingshemmet. 

  
8.3.3 Negativa aspekter av fysisk aktivitet som inslag vid behandling 

I den tidigare forskning vi har tagit upp har en del negativa aspekter lyfts fram av bland 

annat Orø (2016) som beskriver hur personer med olika former av ätstörningar kan ha 

fysisk aktivitet som en del i sin problembild. Detta lyfter även en del behandlare upp som 

problematiskt när de arbetar med fysisk aktivitet och får in klienter som har ätstörningar 

som en del av sin problematik. Detta lyfts upp som något som blir särskilt viktigt att hålla 

koll på när man som professionell arbetar med fysisk aktivitet som behandlingsinslag. 

Behandlarna uppger att det är viktigt att hålla koll på träningsmängden och i sin tur även 

på kosten, att se till att klienterna äter utefter behovet som uppstår kopplat till fysiska 

aktiviteter. Vidare beskriver Orø (2016) hur det finns olika tvångsmässiga syndrom där 

personer kan utveckla ett beteende som går ut över andra viktiga livsområden. Detta 

beskriver även Lin & Grigorenko (2014), hur träning kan gå över till något som de kallar 

för träningsberoende. Detta kan leda till stark ångest vid missade träningstillfällen och 

humörsvängningar. Via intervjuerna så kan vi även se att behandlarna lyfter upp denna 

som en negativ aspekt av fysisk aktivitet som behandlingsinslag. Samtliga behandlare 

betonar på vikten av att inte ersätta ett missbruk med ett annat. Det vill säga att träningen 

går över till ett ohälsosamt beteende, vilket hade blivit kontraproduktivt med syftet. Även 

här så menar behandlarna att det är viktigt att hålla koll på träningsmängden för att det 

inte ska gå överstyr, träningen ska vara till för att må bra, och inte bli en ytterligare 
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problematik för klienterna. Lin & Grigorenko (2014) menar att när ett träningsberoende 

utvecklas så kan man se att träningsmängden ökar men att individens psykiska välmående 

försämras. Utifrån intervjuerna så kan vi se att detta är något som behandlarna har i åtanke 

och som de måste koll på hos klienterna.  

 

En negativ aspekt av den fysiska aktiviteten som behandlingsinslag som behandlarna 

nämner men som vi inte har med i den tidigare forskningen är att själva träningen kan få 

för mycket fokus vilket drabbar de övriga behandlingsformerna. En av behandlarna 

uppger att de ibland kommer klienter till verksamheten som enbart fokuserar på träningen 

och som inte vill delta i övriga behandlingsformer.  

 

Både Roessler (2010) och behandlarna lyfter fram skaderisken som en negativ aspekt av 

fysisk aktivitet som behandlingsinslag. Rossler (2010) kommer i sin studie fram till att 

klienterna hade fler fysiska problem efter ett träningsprogram som behandling än före 

(Roessler, 2010). Risken för att skada sig vid de fysiska aktiviteterna är något som 

behandlarna lyfter fram som en nackdel med fysisk aktivitet som behandling. En av 

behandlarna menar att det inte är ovanligt med stukade fötter och liknande skador till följd 

av de fysiska aktiviteter som de arbetar med i deras verksamhet. Roessler (2010) menar 

att en av anledningarna till att de fysiska problemen upplevs som fler av klienterna efter 

träningsprogrammet var att klienterna hade fått en ökad kroppsuppfattning till följd av 

programmet och lättare kunde känna av fysiska problem i kroppen. Detta påstående stärks 

av de intervjuer som vi gjort då en av behandlarna menar att klienterna har fått en ökad 

kroppsuppfattning till följd av den fysiska aktivitet som de arbetar med inom deras 

verksamhet.  

 

En annan negativ aspekt som den tidigare forskningen inte lyfter upp men som flera av 

behandlarna påpekar är kostnaden för klienterna efter behandlingen. Flera av behandlarna 

menar att klienterna kan ha svårt att fortsätta med den fysiska aktiviteten då de helt enkelt 

inte har råd. För att lösa detta så pratar flera av behandlarna om möjliga ekonomiska 

bidrag som klienterna kan söka men de menar att de inte är så vanligt att de blir beviljat. 

 

9 Slutsatser och implikationer 
I våra empiriska undersökningar har vi utgått ifrån två frågeställningar och dessa har 

utgjort grunden för allt arbete. De frågor som vi utgick ifrån var (1) Vilken funktion kan 

fysisk aktivitet ha i samband med behandling av substansbrukssyndrom, utifrån 

behandlares perspektiv?  (2) vilka för- och nackdelar kan det finnas med fysisk aktivitet 

som en del av behandling utifrån behandlares perspektiv?  

 

Samtliga deltagare i studien beskriver hur fysisk aktivitet i samband med 

substansbrukssyndrom kan ha ett flertal olika funktioner. De som vi anser att behandlare 

lyfter fram mest är ett par saker som vi kommer att redogöra för här. Det första är hur 

fysisk aktivitet ingår som en del i ett holistiskt synsätt i vad som krävs för att uppnå goda 

behandlingsresultat och en god grundhälsa hos klienten. Att klienten har en god kostvana, 

bra sömn, fasta rutiner, regelbunden motion, sunda sociala relationer och en meningsfull 

fritid är en god grund för ett lyckat behandlingsarbete och detta är en bild som 

sammantaget målas upp av de behandlare vi har intervjuat. Den fysiska aktiviteten fyller 

en funktion som enskilt viktig komponent i detta holistiska synsätt, men den har också en 

annan funktion och detta är att den fysiska aktiviteten får positiva effekter på många av 

de övriga områdena i detta synsätt om vad som krävs för att uppnå en god behandling. 

Genom att använda sig av fysisk aktivitet så uppfattar behandlare att klienterna får en 

bättre sömn och de har i vissa fall kunnat leda till att man har kunnat minska på 
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insomningsmedicin. De behandlare vi har intervjuat berättar att den fysiska aktiviteten 

används som en del i att skapa stabila rutiner för klienterna genom att ha fasta tider och 

göra den fysiska aktiviteten till ett återkommande och förutsägbart inslag i vardagen. 

Fysisk aktivitet fungerar också som ett verktyg, dels för att kunna öva sig i olika sociala 

sammanhang såsom på ett gym eller i samband med olika lagsporter men också att det i 

dessa sammanhang finns en möjlighet att kunna knyta sunda sociala relationer som kan 

vara till gagn för klienten efter behandlingstiden är slut. Fysisk aktivitet fungerar också i 

sig själv som en komponent i att skapa en meningsfull fritid då klienter kan engagera sig 

i en rad olika former av fysisk aktivitet på sin fritid för att känna meningsfullhet. Fysisk 

aktivitet spelar också en viktig roll i relationsbyggandet mellan klient och behandlare. De 

vi har intervjuat uppger att genom fysisk aktivitet så får behandlare och klient en 

möjlighet att skapa en annan typ av relation som är svår att skapa i de övriga 

behandlingsformer som klienterna deltar i. Vi anser att med detta som bakgrund så  fyller 

fysisk aktivitet en mycket viktig funktion i arbetet med behandling av 

substansbrukssyndrom. Fysisk aktivitet kan verka på ett flertal olika sätt och användas 

som ett verktyg av behandlare för att uppnå ett gott behandlingsresultat och skapa goda 

förutsättningar för klienten efter avslutad behandling.  

 

Det fanns ett flertal fördelar med fysisk aktivitet som behandlarna har berättat om. En av 

de största fördelarna var hur fysisk aktivitet gör att klienterna kan ta till sig och svara 

bättre på den övriga behandlingen som de får. Flertalet av de vi intervjuade beskrev detta 

fenomen. Dels genom att fungera som en paus från behandlingen men också att den 

fysiska aktiviteten gav klienterna ett lugn att delta i olika behandlingsformer men också 

att de genom att träna sig på att härda ut i jobbiga situationer blev bättre rustade att klara 

av jobbiga situationer som kunde uppstå i den övriga behandlingen. Vidare lyfte nästan 

samtliga behandlare upp hur fysisk aktivitet fungerade ångestdämpande, 

stressreducerande och ge klienterna ett bättre allmänt mående. Vi anser att vår studie visat 

att det finns en rad fördelar med att använda sig av fysisk aktivitet i samband med 

substansbrukssyndrom. Det underlättar för den övriga behandlingen och ger klienten 

många psykiska och fysiska fördelar som bidrar till ett ökat allmänt mående.  En annan 

viktig fördel med fysisk aktivitet är att det går att utföra på väldigt många olika sätt vilket 

ger en möjlighet att kunna anpassa den utifrån varje individs enskilda behov. 

 

De nackdelar som har lyfts fram av de vi intervjuat består i huvudsak av tre områden där 

det första handlar om de klienter som har fysisk aktivitet som en del i sin problembild. 

Detta var något som många behandlare hade haft erfarenhet av och var något som de 

framhöll som en eventuell risk. De ansåg dock inte att man borde utesluta fysisk aktivitet 

för dessa klienter men att man som behandlare bör vara väldigt mycket mer observant 

och följsam och jobba med tydliga ramar för dessa klienter. 

 

Den andra tydliga nackdel som lyftes fram var att klienter riskerar att byta en typ av 

beroende mot ett annat. I dessa fall handlar det om att byta exempelvis ett beroende av 

droger mot ett beroende av fysisk aktivitet, och detta yttrar sig i att klienterna lägger allt 

för mycket tid på fysisk aktivitet. Detta kan sedan spilla över och påverka övrig 

behandling. 

 

Den tredje nackdelen som framhålls av behandlarna är att med fysisk aktivitet så kan det 

finns en viss skaderisk i termer av stukningar eller möjligtvis benbrott i mer sällsynta fall. 

Vi anser det finns tydliga risker med att arbeta med fysisk aktivitet i samband med 

substansbrukssyndrom. För att undvika dessa anser vi att det krävs särskilda kompetenser 

hos behandlarna. Det handlar främst om goda kunskaper kring olika typer av 
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problematiker där fysisk aktivitet kan ingå i problembilden, goda kunskaper om hur 

substansberoende kan ta sig uttryck för att undvika att klienter byter ett beroende mot ett 

annat och även goda kunskaper om hur man utövar fysisk aktivitet på ett säkert sätt för 

att undvika skador.  

 

10 Socialpedagogiska implikationer 
Vi anser att vår genomförda studie är av pedagogiskt intresse av ett par anledningar. 

Samtliga behandlare vi har intervjuat har framhållit att fysisk aktivitet är ett viktig verktyg 

i behandlingsprocessen och då socialpedagoger arbetar med olika former av 

förändringsprocesser anser vi att det är viktigt att sprida denna kunskap till de som skall 

arbeta med det. Studien kan bidra till att öka medvetenheten om de fördelar som finns 

med fysisk aktivitet men också om de risker som är förknippat men den samma. Vår 

förhoppning är att studien skall kunna bidra till att fler behandlingshem aktivt arbetar med 

fysisk aktivitet som en del av sin behandling när det kommer till substansbrukssyndrom. 

Vi hoppas också att Socialstyrelsen på sikt skulle kunna få in fysisk aktivitet som en del 

i sina nationella riktlinjer gällande behandling av substansbrukssyndrom. 

 

11 Förslag till vidare forskning 
Det första som vi anser skulle vara intressant är att Socialstyrelsen bör undersöka om det 

är möjligt att implementera fysisk aktivitet som en del i sina nationella riktlinjer gällande 

behandling av substansbrukssyndrom. Vi anser också att det hade varit intressant att 

undersöka vilken typ av fysisk aktivitet som lämpar sig bäst i samband med behandling 

av substansbrukssyndrom då det i dagsläget används en mängd olika former av fysisk 

aktivitet med olika nivåer av intensitet, fokus och syfte.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor för personal: 

 

Vad jobbar du som och vilken är din yrkestitel? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom branschen? 

Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

 

Bakgrundsfrågor om klientel: 

Kan du berätta vilken typ klientel ni arbetar  mest med? 

Vad finns det för olika former av problematik och vilken är det vanligaste, kan du ge 

några exempel på detta? 

 

Frågor om innehåll i behandling:  

Kan du berätta vilka insatser ni erbjuder här? 

Kan du beskriva hur en vecka kan se ut för en klient som är inskriven här? 

 
Frågor om fysisk aktivitet: 
Hur definierar du själv fysisk aktivitet? 

 Kan du ge exempel på vad fysisk aktivitet skulle kunna vara här hos er? 

Vilka olika aktiviteter finns det? 

Genomförs dessa på plats hos er eller behöver man åka någonstans? 

Arbetar ni med fysisk aktivitet som enskild behandling eller som ett komplement till 

andra behandlingar? Varför, Varför inte?  

Upplever du att det finns rätt förutsättningar för att kunna arbeta med fysisk aktivitet 

hos er? 

Ser du några hinder med att kunna arbeta med fysisk aktivitet?  

Hade du tidigare kunskap om fysisk aktivitet som behandling innan du började arbeta 

här?  

Hur upplever du att andra aktörer inom fältet ställer sig till fysisk aktivitet? 

 

Frågor om klientperspektiv: 

Kan du berätta om klienternas reaktion på fysisk aktivitet som behandlingsform?  

 

Kan du berätta om  fysisk aktivitet och dess efterfrågan som behandlingsform för 

behandling av substansbrukssyndrom? 

 

Frågor om fördelar och nackdelar med fysisk aktivitet. 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med fysisk aktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B – Missiv 

 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

  

      Växjö 19-02-06 

  

                                    

                                                                                                                         

                                                             

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vår första kontakt. 

  

Vårt intresse rör fysisk aktivitet som del av behandling vid substansbrukssyndrom. Vi vill 

undersöka hur fysisk aktivitet används rent praktiskt i behandlingsarbetet, vilken 

erfarenhet och kunskap behandlare har angående fysisk aktivitet som behandlingsform 

samt vilka för- och nackdelar det finns. 

  

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av. Därför skulle vi vilja intervjua dig i din yrkesroll som behandlare för att 

få höra dina synpunkter och kunskaper angående detta ämnet. 

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

   

Missiv till deltagare i studien ”Fysisk aktivitet som behandling vid 

substansbrukssyndrom” 

  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

  



  
 

III 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

  

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

  

  

                                      Olle Bengtsson 

    Johan Lundin 

                                                                  Växjö 19-02-06 
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Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 
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