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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska och 

fysiska hälsan i samband med behandling hos personer i tidigare narkotikamissbruk 

kombinerat med samsjuklighet. 

- Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda fysiska och psykiska hälsan hos män i 

åldern 23-29 i tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet1?  

- Hur upplever vårdarna att fysisk aktivitet påverkar klienternas generella mående 

efter utförd fysisk aktivitet? 

- Hur ser vårdarna på fysisk aktivitet som en del av behandling för tidigare 

narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet? 

Metod 

I denna studie ingick 8 personer, fyra män i åldern 23-29 år som befann sig i behandling, och 

fyra anställda, varav två män och två kvinnor i åldern 27-76 år. Behandlingshemmet som 

studien genomfördes på erbjuder behandling för personer med olika former av missbruk och 

psykiska diagnoser. Den fysiska aktivitet som utförs på behandlingshemmet är gymträning 

och promenader. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med både klienter och anställda 

om deras uppfattning kring fysisk och psykisk hälsa i samband med fysisk aktivitet i 

behandlingsprogrammet. 

Resultat 

Fysisk aktivitet kan positivt påverka främst den fysiska men också den psykiska hälsan hos 

män i åldern 23-29 år med tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet. Enligt 

vårdarna påverkar den fysiska aktiviteten klienterna positivt till bland annat ett lugn och 

dämpad rastlöshet. Den fysiska aktiviteten ses även som en positiv faktor inom behandling då 

vårdarna anser att den kan tänkas hjälpa mot avhållsamhet, struktur i vardagen och mer 

samarbetsvilja. 

Slutsats 

Människor som tidigare haft narkotikamissbruk i kombination med samsjuklighet har 

uttryckligen beskrivit välmående, lugn och ett lättat sinne i samband med fysisk aktivitet. 

Dock kan studiens resultat inte alls appliceras på hela populationen i denna kategori.  

                                                 

1 Samsjuklighet saknar en tydlig definition, men kan innebära att klienten har komplexa vårdbehov och kan även 

innebära en funktionsnedsättning i kombination med missbruk, om somatiska sjukdomar finns hos klienten 

(Aleris 2017-05-07) 
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet och dess positiva effekter är ett område som blir allt mer upplyst i dagens 

samhälle där alla, oavsett ålder, uppmanas till att vara fysiskt aktiva för en god psykisk och 

fysisk hälsa. Det kan då tänkas att även personer med tidigare narkotikamissbruk som utövar 

fysisk aktivitet, i sitt behandlingsprogram, kan uppleva några av den fysiska aktivitetens 

positiva effekter.   

 

Fysisk aktivitet har många positiva utslag och effekter som kan tänkas förbättras hos dessa 

personer är; förebyggande av panikångest, minskning av depression, ökat välbefinnande och 

självkänsla, förebyggande eller behandling av sjukdom som uppkommit i samband med 

missbruk, samt eventuellt minskning av medicinering så som antidepressiva preparat.  

 

Fysisk aktivitet på olika behandlingshem i Sverige kan tänkas variera kraftigt i både mängd 

och intensitet, detta på grund av begränsad tillgång till lokaler, personal eller utrustning. Även 

de personer som är stationerade på behandlingshemmen kan ha olika inställning till den 

fysiska aktiviteten och stillasittandet kan troligtvis utgöra stor del av dygnet för de som är 

under behandling. Detta skulle eventuellt kunna åtgärdas genom att införa och upprätthålla 

fysisk aktivitet i det dagliga schemat, vilket skulle minska stillasittandet och samtidigt kunna 

påverka patienterna genom olika positiva hälsoeffekter.  

 

Ett personligt engagemang för detta ämne väcktes vid en tidigare förfrågan om att hålla 

träningspass på ett behandlingshem. Detta engagemang i kombination med den presenterade 

informationen ovan skapar ett intresse för att undersöka hur den fysiska aktiviteten påverkar 

klienter i ett behandlingsprogram. Samtidigt finns en önskan att undersöka hur de anställda 

upplever att den fysiska aktiviteten påverkar klienterna och även vilken roll den har i 

behandlingen. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.2 Missbruket i Sverige 

Enligt Drogupplysningen (Drogupplysningen 2012 se Statens folkhälsoinstitut 2009) 
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innebär missbruk, kring olika former av droger, att bruket av drogen påverkar individen eller 

dess omgivning negativt. De internationella kriterierna säger att bruk övergår till missbruk då 

individens sociala liv påverkas eller om risk för fysisk skada ökar på grund av användandet. 

Däremot om man enbart ser till narkotika så ses alla användare som missbrukare och detta på 

grund av att narkotika är kriminaliserat.  

 

En översikt av narkotikamissbruket i Sverige kan ses i Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysningens (CAN) rapport från 2014. Enligt rapporten är narkotikaerfarenheter 

vanligare bland vuxna män jämfört med kvinnor. (CAN 2014, s. 21) En skillnad, inte minst 

när det handlar om regelbunden användning, kan även ses mellan de olika regionerna i 

Sverige. Vanligast är narkotikaanvändningen i storstadsområden och minst vanliga i mindre 

orter samt glesbygdsregioner.  

 

Det har setts att den regelbundna användningen av narkotika ökat hos unga under 30 år, likaså 

antalet förstagångsvårdade med narkotikadiagnos. Narkotikabruk är vanligare i psykosocialt 

utsatta grupper och ibland kan samband ses vid ökad psykosocial problematik. 

Narkotikabruket är diffust utspritt i befolkningen men missbruk är vanligare bland män. Hos 

kvinnor med missbruk sågs en större utsatthet på grund av större psykisk sjuklighet och 

mindre stöd från omgivningen. (CAN 2014, s. 24) 

 

Institutionsvård sker dygnet runt på en bestämd institution och kan vara frivillig eller ske 

under tvång, exempelvis behandlingshem, som innehåller vård eller rehabilitering. Fokus i 

denna typ av vård och rehabilitering ligger bland annat på behandling, arbetsträning eller 

arbete. I Sverige har denna typ av vård ökat under de senaste åren. (Social styrelsen 2016, s. 

1) Under 2015 ökade omfattningen av institutionsvården med 11 procent i jämförelse med 

året innan. Under 2015 vårdades 2031 personer inom den frivilliga institutionsvården, där 

1485 var män och 546 var kvinnor. (Social styrelsen 2016, s. 3) De behandlingsformer som är 

vanligast är olika typer av öppna instanser, vilket är det samma som frivillig vård. 

 

1.2.3 Fysisk aktivitet och hälsa 

Våra kroppar är byggda för rörelse, och fysisk aktivitet är någonting som får både kropp och 

själ att må bra. Enligt FYSS (2008) definieras fysisk aktivitet som all rörelse vilken ökar 

energiförbrukningen och kan innefatta exempelvis trädgårdsarbete, trappgång, promenader, 
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löpning och styrketräning. I vår studie syftar den fysiska aktiviteten till promenader och 

styrketräning, då detta är de former av fysisk aktivitet som erbjuds för klienterna på det 

behandlingshem som undersökts. “Rekommendationen för fysisk aktivitet är minst 30 minuter 

per dag och då bör träningen ske med minst 10 minuters sammanhängande aktivitet per gång. 

För vuxna varierar rekommendationen beroende på intensitet. Vid måttlig intensitet 

rekommenderas sammanlagt 150 minuter fysisk aktivitet per vecka och vid hög intensitet är 

rekommendationen minst 75 minuter.” (FYSS 2015)  

 

Fysisk aktivitet bidrar till olika positiva hälsoeffekter och vi kan därmed påverka våra kroppar 

genom att upprätthålla en aktiv livsstil och då förebygga ohälsa samt erhålla positiva 

hälsoeffekter. (FYSS 2008) Fysisk aktivitet kan verka positivt på bland annat högt blodtryck, 

insulinkänslighet samt kroppssammansättning och minskar samtidigt risken för bland annat 

psykisk ohälsa, förtidsdöd, hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och cancer.  

 

Idag är vi väl medvetna om att den fysiska rörelsen påverkar den psykiska hälsan. I denna 

studie definieras den fysiska hälsan som den kroppsliga hälsan, och med den psykiska hälsa 

menas det inre välbefinnandet. Under en fysisk aktivitet aktiveras många olika mentala 

processer då olika delar av kroppen behöver koordineras. Den motoriska hjärnbarken hjälper 

till att aktivera kroppens alla rörelser, balansen måste koordineras med alla synintryck, och 

desto högre intensiteten är desto mer får hjärnan arbeta. (Hansen 2016, s. 207) Regelbunden 

fysisk aktivitet hjälper i stort mot alla former av nedstämdhet och har visat sig vara lika 

effektivt mot depression som medicin. (Hansen 2016, s. 110) 

 

1.2.4 Fysisk aktivitet i kombination med behandling för 

narkotikamissbruk 

I Sverige ökar missbruk och beroende av narkotika bland ungdomar och kokain, heroin, 

amfetamin och cannabis hör till de narkotiska preparaten som används mest i Sverige. Alla 

dessa preparat kan ge upphov till olika former av psykiska problem som bland annat 

depression och oro. 

 

Beroendet är oftast ett kroniskt tillstånd och de brukande kan ofta drabbas av fysiska och 

psykiska sjukdomar. Arbete mot detta liknar behandling som botar och lindrar några av våra 
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vanligaste folksjukdomar i Sverige, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes och dessa 

vanliga folksjukdomar förebyggs på bästa sätt av en hälsosam livsstil och framför allt fysisk 

aktivitet. (SBU 2001, s.11-12) Fysisk aktivitet kan även lindra och förebygga olika negativa 

psykiska tillstånd som depression och ångest. (FYSS 2015) 

  

Det är, på grund av detta, av stor betydelse att behandlingen av beroendet riktas in på 

beroendetillståndet och de sjukdomar som eventuellt uppstått av beroendet. Hos personer som 

lider av depression kan en behandling bestående av både samtal och mediciner få en förstärkt 

effekt om fysisk träning läggs till i behandlingen. Det har även visat sig att 

depressionssymtom kan reduceras med hjälp av fysisk aktivitet på samma sätt som 

antidepressiva medikamenter, samt att ångestsyndrom kan lindras och panikångest kan 

förebyggas av fysisk aktivitet. (FYSS 2015)  

 

Forskning visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på livskvalitén, detta både sett till 

friska populationer och de som är inom behandling eller sjukvård. Enligt en studie är det 

nödvändigt med ytterligare forskning kring integrering av motion inom behandling med syftet 

av att förbättra livskvalitén. (Muller et al. 2015, s. 147) Det finns även ett tydligt behov av 

större investeringar i initiativ som syftar till att öka fysisk aktivitet bland människor som 

upplever psykisk sjukdom, med tanke på de fördelar som finns för både psykiska och fysiska 

hälsoresultat. (Rosenbaum et al. 2016) 

 

1.3 Forskningsläget 

1.3.1 Fysisk aktivitet och missbruk  

Flera studier har visat att fysisk aktivitet har en god påverkan på den fysiska och psykiska 

hälsan hos personer med tidigare missbruksproblematik och nedan kommer det presenteras 

studier som styrker detta. 

 

En studie (Neale et al. 2011) har visat att fysisk aktivitet bidrar till varierande hälsa, sociala 

vinster samtidigt som idrott och motion hjälper tidigare missbrukare att minska sitt 

heroinmissbruk. Trots personliga, sociala och strukturella hinder för den fysiska aktiviteten 

var deltagarna i studien engagerade i att dra nytta och delta i någon sport eller 

träningsmöjlighet som erbjöds. Studien utfördes på 40 nuvarande eller före detta 
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heroinmissbrukare, 21 män och 19 kvinnor, varav 37 stycken intervjuades igen tre månader 

senare och då 20 män och 17 kvinnor. Deltagarna var vid första intervjun i åldrarna 24-50 år. 

Totalt analyserades data från 77 intervjuer som involverade 40 deltagare. Det som 

undersöktes var individers självrapporterande av fysisk aktivitet, idrott och motion, deras 

önskan att delta och eventuella upplevda hinder för att delta. Deltagarna i studien var 

intresserade av idrott och motion samt engagerade i en mängd olika aktiva tidsfördriv. Trots 

tunga perioder av heroinmissbruk fortsatte deltagarna med fysisk aktivitet som promenad och 

cykling.  

 

Tillfredsställelse som konsekvens eller resultat, efter utförd fysisk aktivitet, är känt som en 

bidragande faktor till att den fysiska aktiviteten faktiskt utförs. En studie hade som syfte att 

belysa hur nuvarande erfarenheter kring nyligen utförd fysisk aktivitet är sammankopplat med 

tillfredsställelse. Deltagarna, som var från Dallas, påbörjade och utförde självstyrd fysisk 

aktivitet och avslutade med att dokumentera dagböcker om dessa upplevelser och 

undersökningen pågick under 28 dagar. I studien deltog 116 personer där majoriteten (75,9%) 

var kvinnor. Medelåldern hos deltagarna var 35,5 (18-61 år). De personer som rapporterade 

högre genomsnittsnivåer för positiva erfarenheter och lägre nivåer när det handlar om att 

tänka på de negativa aspekterna av att ta sig tiden för motion, var mer benägna att rapportera 

högre nivåer av tillfredsställelse. Positiva erfarenheter och upplevda framsteg mot ett specifikt 

mål var betydande för effekten hos personerna. Sammanfattningsvis kan dessa fynd belysa en 

process genom vilka människor kan påverka sin tillfredsställelse genom fysisk aktivitet. 

(Baldwin et al. 2013) 

 

Att hjälpa en klient till utveckling av ett ”positiva missbruk”, det vill säga för aktiviteter så 

som meditation, motion eller yoga, som har långsiktiga effekter på humör, hälsa och 

hantering, är ett annat sätt att förändra balansen i livet. Ett eget engagemang ökar ofta som ett 

resultat av att utveckla ett positivt missbruk, detta till stor del tack vare erfarenhet av att 

använda sig av nya färdigheter genom att utföra aktiviteten. (Larimer, Palmer & Marlatt 

1999) 

1.3.2 Fysisk aktivitet som del av behandling 

Svar från en enkätundersökning från 50 terapeutiska specialister inom rekreation tyder på att 

program inom fysisk aktivitet är en viktig del av en missbrukarbehandling. Promenader, 

aerobics, styrketräning, spel och sport var de aktiviteter som oftast erbjöds på de behandlingar 
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som undersöktes. Rekreation- eller aktivitetsterapeuter som svarade på denna undersökning 

visade att ytterligare kurser inom fysisk aktivitet skulle ha förberett dem och gett dem en 

bredare grund att stå på inom behandlingsprogrammet. En sådan utbildningskurs för 

terapeuterna rekommenderas att innehålla idrott, motionsplanering, aerobics, vattensport och 

fysisk bedömning. (Kremer et.al, 1995). 

 

En intervention för att öka motionen hos drogberoende patienter representerar en potentiell 

användbar, men ännu outforskad strategi för att förhindra återfall inom drogmissbruk. Hur 

som helst finns det dock inga etablerade träningsinsatser för denna typ av behandlingsgrupp. I 

denna studie var syftet att undersöka möjligheten där aerob träning skulle kunna vara ett 

komplement till missbrukarvården för drogmissbrukare. Deltagarna inkluderade 16 stycken 

(31 % kvinnor, 38,3 år) drogberoende patienter som deltog i ett 12 veckors medelintensivt 

aerobt träningsprogram. Deltagarna var med ungefär 8 gånger av 12. I slutet av behandlingen 

visade det sig att deltagarna signifikant ökat antalet dagar då de inte hade samma abstinens för 

droger och alkohol som innan. De som närvarade på minst 75 % av träningen hade signifikant 

bättre resultat, gällande missbruk, än de som inte gjorde det. Dessutom förbättrades hjärtats 

kapacitet signifikant, vilket påvisades i slutet av behandlingen. Preliminärt, är denna studien 

den första att applicera aerob träning under drogmissbrukares behandling. Inför framtiden är 

randomiserade kontrollerade studier ett nödvändigt nästa steg att testa effekten av måttlig 

intensitet av aerob träning, som ett komplement till behandling av drogmissbruk i denna 

patientpopulation. (Brown et al. 2010)  

 

Fysisk aktivitet och motion blir allt mer som en effektiv komponent för behandling av olika 

psykiska störningar. Sambandet mellan fysisk aktivitet och kardiovaskulära sjukdomar är väl 

etablerat, vilket i sin tur förklarar den starka kopplingen mellan psykisk sjukdom, 

stillasittande och dålig kardiovaskulär hälsa. Exempel på framgångsrik integration av fysiska 

kvalitetsprogram inom psykisk hälsa hos behandlingsanläggningar ökar. I en studie som 

gjordes 2016 var syftet att skapa överblick och sammanfatta bevis avseende fysisk aktivitet 

och psykisk ohälsa, och presentera exempel på kliniska träningsprogram inom australiensiska 

mentalsjukhus. Resultaten som framkom kring hur olika mentalsjukhus använde sig av fysisk 

aktivitet var positiva. Införandet av fysisk aktivitet som ett komplement till behandling för 

olika tillstånd såsom depression, schizofreni, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och 

drogmissbruk visade sig alltså ha bra inverkan. Slutsatsen som presenterades var att fysisk 
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aktivitet är ett genomförbart effektivt och godtagbart komplement till sedvanlig vård för en 

rad olika psykiska störningar. Det finns ett tydligt behov av större investeringar i initiativ som 

syftar till att öka fysisk aktivitet bland människor som upplever psykisk sjukdom, med tanke 

på fördelar som finns för både psykiska och fysiska hälsoresultat. (Rosenbaum et al. 2016) 

 

I Oslo undersökte man Quality of life (QoL) som är ett väl etablerat mått på livskvalité inom 

kliniskt språk. Störningar från tidigare missbruk har negativa effekter på funktionalitet och 

flera aspekter av QoL. Träning har visat sig ha positiva effekter på livskvalitet i både friska 

och kliniska populationer men studien visar att det behövs mer forskning som styrker 

potentialen att integrera motion i behandlingen med syftet att förbättra livskvalitet. I studien 

undersöktes patienter på ett behandlingshem som lider av tidigare narkotikamissbruk och 

deras förändringar i livskvalitén samt att undersöka genomförbarheten av programmet inom 

behandlingsmiljön. Studien utfördes på fyra långperiodsboenden för personer med tidigare 

missbruksstörningar och 35 inskrivna patienter deltog. Dessa patienter var även inskrivna på 

ett 10-veckors träningsprogram. Av dessa analyserades de 24 deltagarna som avslutat 

träningsprogrammet. Resultatet visade att programmet var genomförbart för deltagarna och 

69 % av deltagarna genomförde hela kursen. De deltagare som genomförde 10-

veckorsprogrammet fick en signifikant ökning av fysisk och psykisk höjning av QoL. 

Programmet visade sig engagera även de mest fysisk och mentalt sårbara deltagarna och 

flexibilitet samt motivation var viktiga och bidragande faktorer. Programmet engagerade även 

de mest fysiskt och psykiskt utsatta deltagarna, och flexibilitet och motivationsfaktorer var 

viktiga inslag (Muller et al. 2015). 

 

Vidare i en annan studie var syftet att undersöka hur den fysiska aktiviteten påverkar graden 

av glädje bland missbrukare i Grekland. Tre stycken rehabiliteringscenter undersöktes och 

totalt deltog 73 stycken, vilka fyllde i ett frågeformulär. De flesta av respondenterna (61,6 %) 

befann sig under behandling medan resterande följde ett återintegreringsprogram (38,4 %). 

När resultaten analyserades visade det sig att träningsfrekvensen förutspådde respondenternas 

lycka. Resultaten i denna studie föreslår att vårdcenter i Grekland bör motiveras att delta 

oftare i tränings- och rekreationsprogram. (Nani et al. 2017) 

 

I en artikel, där ett frågeformulär gjorts och 749 elever från en grundskola fått svara på om de 

tror att sport är ett bra hjälpmedel mot narkotikamissbruk, tydde det på ett likasinnat tänkesätt 
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som klienterna på behandlingshemmet hade. Själva temat för den nämnda forskningen var 

”sportaktiviteter som en form av särskilt primärt förebyggande av drogberoende bland 

ungdomar”. Det framkom att ändå 54 % av idrottare och 37,75 % av icke idrottare trodde att 

sport var ett bra medel mot narkotikamissbruk. (Bartik 2012) Detta kan vi se liknar hur både 

klienterna och de anställda svarade i samband med hur de tror den fysiska aktiviteten påverkar 

deras hälsa. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska och 

fysisk hälsan i samband med behandling hos personer i tidigare narkotikamissbruk 

kombinerat med samsjuklighet. 

 

1. Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda fysiska hälsan hos män i åldern 23-29 i 

tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet?  

2. Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda psykiska hälsan hos män i åldern 23-29 i 

tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet? 

3. Hur upplever vårdarna att fysisk aktivitet påverkar klienternas generella mående efter 

utförd fysisk aktivitet? 

4. Hur ser vårdarna på fysisk aktivitet som en del av behandling för tidigare 

narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet? 

 

2 Metod 

Behandlingshemmet som studien genomfördes på erbjuder behandling för personer med olika 

former av missbruk och psykiska diagnoser. Klienterna lider av psykisk ohälsa som kan 

beskrivas med begreppet samsjuklighet, vilket innebär någon form av missbruk i samband 

med exempelvis ångest och depression, eller olika neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, 

tourettes syndrom och autism. Minst en tredjedel av de som söker till missbruk- och 

beroendevården uppges lida av ångestsyndrom, men en ännu större del av dessa personer lider 

av depressionssjukdom. (Aleris 2017-05-07)  
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Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar olika former av ohälsa, sömnproblem, lindrigare 

oro, lindrig till svår depression samt psykoser. En riskfaktor för psykisk ohälsa och 

framförallt depression är stillasittande. Inom behandlingen finns verktyg som kan hjälpa 

klienten att hantera sin problematik. Bland annat erbjuds återfallsprevention, samtalsterapi, 

struktur i vardagen, ESL (ett självständigt liv). Tidigare har det varit en annan målgrupp på 

behandlingshemmet och klienterna har haft en högre medelålder samt större problematik med 

psykotiska besvär, där även intresset för fysisk aktivitet inte varit lika stort. Fysisk aktivitet 

har nu varit en del av behandlingen i snart ett år och de anställda upplever ett större intresse 

från klienterna till att röra på sig. Klienterna har möjlighet till promenader och styrketräning 

flera gånger i veckan. Promenaderna är frivilliga och sker tillsammans med vårdare, därför 

varierar antalet klienter under dessa promenader. Promenaden ligger schemalagd samma tid 

under alla veckans dagar för att få in en regelbundenhet. 

 

Styrketräningen utförs i mindre grupp och de klienter som styrketränar erbjuds skjuts till 

träningsanläggningen två till tre gånger i veckan men möjlighet finns att ta den lokala bussen 

om träning vill utföras utöver dessa dagar. Övrig tid på behandlingshemmet innefattar bland 

annat varierande aktiviteter och fritid. Det har tagits initiativ av några klienter till att starta en 

matlagningsgrupp där de lagar middag tillsammans varje dag, några ansvarar för handlingen 

och några för övrig logistik i köket. De ägnar sig även åt att spela sällskapsspel, titta på TV, 

utföra trädgårdsarbeten samt ibland några lättare utomhusaktiviteter som exempelvis 

kubbspel. Andra aktiviteter som de ägnar sig åt någon gång i månaden är biobesök, vistelse på 

badhus eller något liknande. Under sommaren anordnas också enklare dagsturer till 

närliggande sjöar för picknick och fiske.   

 

Det främsta målet med kvalitativ forskning är att skapa förståelse om fenomen kring 

människor och situationer i dessa individers humanitära verklighet (Dalen 2015, s. 11). Då en 

person som ingår i studien ska beskriva någon form av känsla eller sinnesstämning är det 

svårt att endast respondera med ett enkelt och kort svar (Wallén 1996, s. 73). Studiens syfte 

bör speglas med en metod som ger mer detaljerade samt djupgående svar där de som deltar 

precist får förklara sina upplevda tankar angående det centrala ämnet och därför hamnade 

metodvalet på intervjuer. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104). 
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Dessa intervjuer utfördes som tidigare nämnt på ett behandlingshem i Sverige för personer 

med tidigare narkotikamissbruk och samsjuklighet. Klienterna har olika former av 

samsjuklighet, som exempelvis diagnosen ADHD och schizofrenipsykos. Valet av metod 

gjordes även utifrån den väldigt specifika inriktningen på deltagare, en önskan om en djupare 

förståelse för deltagarna och deras upplevelser av hälsa och fysisk aktivitet, samt att studien 

strävade efter att skapa förståelse hos deltagarna och se det unika och det särskiljande i varje 

individ. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104-105) 

 

2.1 Urval 

Då studien bland annat syftar till att undersöka personer med tidigare narkotikamissbruk 

kombinerat med samsjuklighet som bor på ett öppet behandlingshem, föll urvalet på 

handplockat urval. Handplockat urval delas in i olika faktorer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

110) för att det ska passa in på och kunna ge den bästa informationen speglat till studiens 

syfte. För att då matcha studiens syfte användes teoribaserat urval, där valet görs utifrån att 

undersökningsdeltagarna tros kan representera något tema eller teoretiskt begrepp, vilket vi 

bestämt på förhand skulle vara ”fysisk aktivitet kombinerat med 

drogmissbruk/samsjuklighet”. 

 

I praktiken började vi med att kontakta ett flertal behandlingshem i Stockholmsområdet som 

har fysisk aktivitet som en del av behandling, som senare resulterade i ett intressant sådant. 

Innan det första intervjutillfället undersökte de anställda på behandlingshemmet vilka av de 

sju klienter som befann sig i programmet som var intresserade att delta. Av dessa visade två 

deltagare intresse. Under det första intervjutillfället gjordes en presentation av studien för 

klienterna med en förhoppning om ett större deltagarantal. Efter detta fick studien en 

deltagare till som ställde upp i intervju. Klienterna som deltog i studien hade varit i 

behandling mellan 1-6 månader. Senare under studiens gång bestämdes det att även anställda 

skulle intervjuas för att få en djupare förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse i 

behandlingsprogrammet. De anställda som deltog i studien hade olika yrkesroller; 

behandlingsassistent, behandlingssamordnare, föreståndare och behandlingssamordnare, 

behandlingspersonal och KBT-terapeut. De hade arbetat på behandlingshemmet olika länge, 

men mellan tre till tio år. Vid andra intervjutillfället intervjuades fyra anställda, samt 

ytterligare en klient som visade intresse för studien. Totalt deltog fyra män i åldern 23-29 år 
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som befann sig i behandling, och fyra anställda, varav två män och två kvinnor i åldern 27-76 

år.  

 

2.2 Intervju 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från två olika intervjuguider beroende på vilken 

grupp personen som intervjuades ingick i, klient eller anställd. Eventuella följdfrågor som 

uppkom av deltagarens svar under samtalet togs i beaktande då det är av stort intresse att 

avläsa och reagera på deltagarens sinnesstämningar för att stärka interaktionen mellan 

deltagaren och intervjuaren (Hassmén & Hassmén 2008, s. 252). Intervjuer genomfördes 

under två tillfällen och totalt deltog fyra klienter inom behandlingsprogrammet samt fyra 

anställda på behandlingshemmet. 

 

Intervjuerna inleddes med en presentation av studien och gav över ett missivbrev med 

information om studien samt innehållande kontaktuppgifter till intervjuledarna. Informationen 

som presenterades muntligt innan studien innehöll i stort samma information som 

missivbrevet: översiktligt om studien, relevant information angående frivilligt deltagande och 

anonymitet, att inspelning kommer ske under intervjun och vad som händer med materialet 

efteråt, tidsåtgång under intervjun, samt att deltagaren har rätt att avbryta intervjun om denne 

vill. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 256) 

 

Två intervjuledare var med under intervjun och en av dessa hade huvudansvaret för att ställa 

frågor, detta för att visa tydligt för deltagaren vem som skulle responderas, den andra kunde 

ställa eventuella följdfrågor om så behövdes. Intervjuerna genomfördes med grund i 

intervjuguiderna, och när alla intervjuer var genomförda gjordes en reflektion över vad som 

sagts och hur uppfattningarna var av det som sagts under intervjun. 

 

2.3 Intervjuguider 

För att säkerställa svar på studiens frågeställningar och för att minska risken för stor variation 

i utförandet av intervjuerna skapades två intervjuguider som var anpassade till de två grupper 

som skulle intervjuas, klienterna samt vårdarna som arbetar på behandlingshemmet. 

Intervjuguiderna användes för att skapa förutsättningar för att deltagarna skulle kunna ge en 

så djup och rik information som möjligt, samt ge intervjuledarna en trygghet i utförandet 
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(Hassmén & Hassmén 2008, s. 105). Intervjuguiden för klienterna innefattade 13 frågor och 

bestod av tre rubriker; grundfrågor, upplevd hälsa, samt fysisk aktivitet. Dessa rubriker 

innehöll relevanta frågor som skulle få fram svar på studiens frågeställningar. Majoriteten av 

frågorna var öppna frågor då, den kategorin frågor har som syfte att inte besvaras med bara ja 

eller nej, utan öppnar upp för längre och mer utforskande svar (Farbring 2014, s. 78). 

 

Inledningsvis ställdes tre grundfrågor där ålder, problematik och tid i programmet 

efterfrågades. Rubriken upplevd hälsa bestod av frågor om deltagarens upplevda fysiska och 

psykiska hälsa. För de som var fysiskt aktiva fanns följdfrågor som tog reda på om de 

upplever någon skillnad i deras fysiska och psykiska mående under de dagar de utfört någon 

form av fysisk aktivitet, och om svaret var ja på dessa frågor ville förståelse skapas för att få 

en djupare förståelse om vad specifikt det är som var skillnaden i deltagarens mående.  

 

Under den sista rubriken, fysisk aktivitet, hade frågor skapats med fokus på att få en bild av 

hur deltagarens vanor och upplevelser inom fysisk aktivitet ser ut. De frågor som ingick under 

denna rubrik var bland annat: ”Vilken typ av fysisk aktivitet brukar du genomföra? 

Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig?” ”Upplever du att finns 

något som hindrar dig att utföra fysisk aktivitet? I så fall, vad?” För de deltagare som inte 

utövar någon fysisk aktivitet kom frågan ”Vad är orsaken till att du inte utövar någon form av 

fysisk aktivitet?” att ställas för att få en förståelse till orsaken. Se bilaga 2. 

 

I intervjuguiden som användes till vårdarna, som arbetar på behandlingshemmet, var 

upplägget annat, då fokus låg på att undersöka deras upplevelse av klienternas generella 

mående efter utförd fysisk aktivitet, samt synen på fysisk aktivitet som del i behandling. 

Guiden innehöll 10 frågor som berörde olika områden; grundfrågor, upplevd hälsa samt fysisk 

aktivitet som en del i behandling. Grundfrågorna valdes för att ta fram information om 

vårdarnas ålder, yrkesroll samt hur länge personen arbetat på behandlingshemmet. Under 

rubriken upplevd hälsa fanns två frågor som syftade till att ta reda på klienternas hälsa sett ur 

vårdarens perspektiv och dessa två frågor var följande: “Hur upplever du klienternas fysiska 

hälsa överlag?” och “Hur upplever du klienternas psykiska hälsa överlag?”.  
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För att ta reda på vårdarnas syn på fysisk aktivitet fanns fem frågor som berörde ämnet, och 

exempel på dessa var: ”Vad anser du att fysisk aktivitet har för roll inom behandling?” ”Har 

du erfarenhet av fysisk aktivitet i behandling?” Märker du någon skillnad i måendet hos 

klienterna de dagar utfört fysisk aktivitet?” Se bilaga 3. 

 

2.4 Etiska aspekter 

Då studien syftar att undersöka specifika egenskaper hos personer med tidigare 

narkotikamissbruk och samsjuklighet var det viktigt att ta hänsyn och beakta känsliga frågor 

och ämnen, som exempelvis problematik och psykisk hälsa. Detta fanns i åtanke under hela 

studiens gång och stor vikt lades att deltagarna upplevde en trygghet i deras medverkan i 

studien och att tystnadsplikt råder. Missivbrev och information innan intervju hade som syfte 

att informera om studiens etiska aspekter, samt att ingå ett muntligt samtycke med deltagarna.  

 

De etiska aspekterna hade som avsikt att beröra studiens syfte, understryka anonymitet, 

frivilligt deltagande, hantering av material, deltagarnas rätt till att avböja frågor eller avbryta 

sin medverkan, samt att spårning av deltagare ej kommer vara möjlig och allt material som 

berör dem kommer raderas efter att studien färdigställts med undantag för det färdiga 

resultatet. (Rånäsdokumentet 2013, s. 1) 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Inom forskning är validitet och reliabilitet två typer av kvalitetsmått, och inom den kvalitativa 

forskningen kan dessa begrepp benämnas som upprepbarhet och tillförlitlighet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 122). Studien hade stort fokus på att studera det som avses för att sträva 

efter en hög validitet. Intervjuguider användes som ett verktyg för att skapa både godtagbar 

validitet och reliabilitet. Alla intervjuguider utformades med fokus på att frågorna skulle vara 

enkla för att undvika missförstånd, och de två intervjuguider som användes var anpassade till 

de två olika grupperna som undersöktes för att säkerställa en god upprepbarhet som stärker 

reliabiliteten i studien. Guiderna pilottestades hos den första deltagaren i varje grupp och inga 

ändringar behövde göras. 

 

Alla intervjuer hade fokus på att få deltagaren att känna trygghet under intervjutillfället. För 

att främja detta utfördes alla intervjuer i en miljö och på en plats på behandlingshemmet där 
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deltagarna är vana att vistas, alla intervjuer utfördes på samma plats. Två intervjuledare var 

närvarande vid varje intervju men en var utsedd till huvudansvarig för att undvika förvirring 

eller osäkerhet hos deltagaren. 

 

2.5.1 Bearbetning av data 

Materialet dokumenterades via inspelning på två smartphones och diskuterades efter varje 

intervjutillfälle, detta för att säkerställa att samma sinnesstämningar uppfattats hos deltagarna. 

Därefter lyssnades materialet igenom och transkriberades. Transkriberingen gjordes dagen 

efter att intervjuerna genomförts för att undvika att lång tid mellan intervjutillfälle och 

transkribering skulle passera. Detta för att minska risken för tänkbara skilda upplevelse hos 

intervjuarna av innehållet i varje intervju. 

 

Båda intervjuledarna satt med under intervjuerna, vilket gjorde att transkriberingen kunde ske 

av de båda ledarna, då dubbla möjlighet att förstå vad som sades och gjordes fanns. 

Transkriberingen skrevs ut för att underlätta arbetet med analysen. Analysen bestod av 

induktiv innehållsanalys då målet var att dra slutsatser utifrån deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser. Kategoriseringsschema skapades för varje relevant fråga för studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att tydligt strukturera upp och organisera inför kodningen, samt för 

att få en bild av att kategoriseringarna inte överlappade varandra. Respektive tabell bestod av 

rubrikerna meningsbärande enheter, kondenserad mening, kategori samt tema som fylldes i 

under bearbetningen.  

 

Meningsbärande enheter togs ut från varje intervju, och den som transkriberat aktuell intervju 

utförde även valet av meningsbärande enheter. Detta undersöktes sedan igenom av båda för 

en gemensam uppfattning. Meningarna skrevs om till kondenserade meningar, 

kategoriserades och tematiserades. Detta gjordes till en början individuellt av intervjuledarna, 

men materialet rannsakades sedan noggrant med båda närvarande för att undvika 

missförstånd, misstolkningar, felaktig eller överlappande kategorisering eller tematisering. 

Kategoriseringsscheman skrevs ut för att lättare få en helhetssyn av materialet. Utifrån det 

framtagna materialet i form av kategoriseringsscheman skrevs resultatet. 

 

Teman som skapades var ”Effekt av träning på fysiskt mående”, ”Effekt av träning på 

psykiskt mående”, ”Fysisk hälsa idag”, ”Psykisk hälsa idag”, ”Effekt av träning samma dag” 
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och ”Fysisk aktivitet i behandling”. De underkategorier som kom ur dessa teman var positiv 

förbättring, negativ upplevelse, oförändrad, positiv upplevelse, varierande upplevelse och 

förbättring pågår. 

 

3. Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar, men inledningsvis en överblick 

av klienternas fysiska aktivitetsvanor för en större förståelse för resultatet. De fyra klienterna 

som intervjuades är nämnda vid namnen K1, K2, K3 och K4 för att skapa en tydligare bild 

samt enklare navigering i resultat och diskussion. Det samma gäller de anställda som är 

omnämnda som A1, A2, A3 och A4. 

 

De träningsformerna som utövades av klienterna var styrketräning på gym, löpning samt 

promenader. K1, K2 och K4 var nöjda med det möjligheter till fysisk aktivitet som fanns att 

tillgå i behandlingen, medan K3 önskar att aktiviteten kickboxning även skulle finnas 

tillgänglig. 

 

K1 ägnade sig åt fysisk aktivitet under minst 30 minuter sju dagar i veckan, där cirka fyra 

pass brukar bestå av löpträning, ungefär sju kilometer per gång. Resterande träning bestod av 

styrketräning och crosstraining på gym, samt promenader. 

 

K2 tränade på gym 2 gånger i veckan och försöker utföra promenader så ofta som möjligt, 

ibland två gånger om dagen men med uppehåll någon dag i veckan. Denna klient uppskattar 

att sin fysiska aktivitet, under minst 30 minuter, sker minst fem till sex dagar i veckan. 

 

K3 tränade på gym en gång i början av behandlingen men upplevde detta som tröttsamt vilket 

lett till uteblivet intresse för gym. Däremot promenerar klienten någon gång i veckan och då 

runt 30-40 minuter åt gången. 

 

K4 tränade styrke- och konditionsträning på gymmet nästan alla dagar i veckan och 

durationen är då mellan 40-60 minuter. Även promenader genomförs nästan dagligen. 
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3.1 Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda fysiska hälsan?  

En del av klienterna upplever en positiv förbättring i den fysiska hälsan då de utfört fysisk 

aktivitet. K1 uttryckte ett bättre mående i samband med att denne utfört fysisk aktivitet, ett 

upplevt lugn samt högre koncentration som en effekt av träningen: 

 

“Ja, jag blir lite lugnare och får lite mer koncentration”  

 

K2 angav positiv förbättring i måendet samt minskad rastlöshet: 

 

“Rastlösheten är ett problem, så just nu mår jag väldigt mycket bättre av att åka och 

träna”  

 

K4 känner lättnad att få ut all dålig energi vilket leder till bättre humör och ett upplevt lugn: 

 

“Det känns skönt, fått ut all dålig energi. Känner lättnad, det är positivt och blir mer 

lugn och glad” 

 

En klient, K3, hade negativ upplevelse och angav att fysisk aktivitet på gym bidrog till 

tröttnad samt att aktiviteterna upplevt som jobbiga: 

 

“Jag blev trött efteråt”  
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Figur 1 – Figuren förklarar temat ”Effekt av träning på fysiskt mående” och delas in i 

kategorier som positiv förbättring och negativ upplevelse. Detta har utlästs utifrån 

intervjuerna med klienterna. 

 

3.2 Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda psykiska hälsan? 

Vid fråga om den upplevda skillnaden i psykiska måendet efter träning blev svaren från 

respondenterna relativt jämna. K1 och K2 upplevde att skillnaden i psykiska måendet efter 

fysisk aktivitet var oförändrad, medan K3 och K4 kände en förbättring de dagar de tränat. Till 

skillnad från upplevelsen på gym beskrev K3 en lättnad efter promenader: 

 

”Lite lättad. I sinnet” 

 

Vidare förklarade K4 att det också blev en positiv effekt av träningen: 

 

”Ja men det känns skönt, man har liksom fått ut all dålig energi som man har 

och man tömmer alla tankar du vet när man tränar” 

Effekt av träning på fysiskt mående

Positiv förbättring

Blir lugnare av 
träning utöver 

effekten av 
medicin

"Ja, jag blir lite 
lugnare.. Och får lite 
mer koncentration. 

Men jag äter ju 
medicin för det 

också, men känner 
av det när jag inte 

tränar att det 
behövs tränas 

liksom"

Mår väldigt 
mycket bättre 

av fysisk 
aktivitet

"Ja, det gör jag väl. 
Rastlösheten är ett 
problem, så just nu 

mår jag väldigt 
mycket bättre av 

att åka och träna."

Bättre mående 
vid fysisk 
aktivitet

"Man mår ju 
mycket bättre 

när man får 
utöva lite 

fysiska 
aktiviteter"

Blir mer lugn, 
glad och det 
känns skönt. 

Positivt.

"Det känns skönt, 
fått ut all dålig 
energi. Känner 
lättnad, det är 

positivt och blir 
mer lugn och 
glad (kan vara 
påverkad av 

intervjuledaren)"

Negativ upplevelse

Tröttnad 
efter träning

"Jag blev 
trött 

efteråt"

Jobbigt att 
promenera.

"Eh. 
Jobbigt"
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K2 beskrev det som en svårighet att kunna sätta ord på hur det psykiska måendet påverkats av 

utförd fysisk aktivitet: 

 

”Ja det är lite svårt att säga” 

 

Även K1 var fåordig och beskrev upplevelsen av den fysiska aktivitetens påverkan på det 

psykiska måendet som oförändrat: 

 

”Nja, det är väl ganska jämt så där” 

 

 

Figur 2 – Figuren förklarar temat ”Effekt av träning på psykiskt mående” och delas in i 

kategorier som positiv förbättring och oförändrad. Detta har utlästs utifrån intervjuerna med 

klienterna. 

 

3.3 Vårdarnas uppskattning av klienternas mående idag 

Vidare till resultat kring de anställdas uppfattning om klienternas hälsa och mående framkom 

denna nedanstående information. De anställda fick, utöver fokus på studiens frågeställningar, 

besvara frågor om klienternas hälsa över lag och därmed inte bara om deras hälsa i samband 

med fysisk aktivitet. Dessa frågor var ”Hur upplever du klienternas fysiska hälsa över lag?” 

Effekt av träning på psykiskt mående

Positiv förbättring

Lite lättad i sinnet

"Eeh.. Lite lättad… 
i sinnet" 

(Upplevelse av 
promenader) 

Tankarna lättar 
vid träning

"Man tömmer 
alla tankar när 
man tränar"

Psyket påverkas 
positivt, behöver 
träna för att må 

bra

"Psyket påverkas 
mest. Positivt. Jag 

måste träna för 
att må bra, kan 

inte bara sitta för 
då blir jag 

deprimerad."

Oförändrad

Jämnt 
mående

"Nja, det är väl 
ganska jämnt 

sådär"

Ej upplevd 
skillnad

"Ja det är lite 
svårt att säga"



19 

 

och ”Hur upplever du klienternas psykiska hälsa över lag?”. Varierande svar uttalades i 

uppfattningen om statusen för deras fysiska och psykiska hälsotillstånd.  

 

Den fysiska hälsan hos klienterna varierade mycket ur behandlingspersonalens perspektiv och 

både positiva, negativa samt varierande upplevelser beskrevs. A1 beskrev deras fysiska hälsa 

som ganska så bra och A3 förklarar också att enheten har någorlunda bra översikt på hälsan, 

medan A2 tyckte att den varierar mycket och fortsatte att förklara sitt tycke om att många 

även är i dåligt skick: 

 

”Många är ju i ganska dåligt skick, dålig kondition och rör inte så mycket på 

sig” 

 

Figur 3 – Figuren förklarar temat ”Fysisk hälsa idag” och delas in i kategorier som positiv 

upplevelse, varierande upplevelse och negativ upplevelse. Detta har utlästs utifrån 

intervjuerna med behandlingspersonalen. 

 

Vidare undersöktes klienternas generella psykiska hälsa för att även där skapa en bild över 

hur de mår i allmänhet. Eftersom klienterna befinner sig på behandlingshemmet är det 

underförstått att någon form av psykisk ohälsa ligger till grund, men att undersöka deras 

tillstånd i nuläget var av intresse. Behandlingspersonalen uttryckte både positiva och 

varierande upplevelser, samt att förbättring pågår. A1 beskriver att klientgruppen är väldigt 

bra presterande i jämförelse med klientgrupper som varit stationerade på behandlingshemmet 

Fysisk hälsa idag

Positiv upplevelse

Hälsan är ganska så bra

"De vi har här 
nu är väl ganska 

så bra."

"Där har dom 
ganska bra koll 

på hälsan" 

Varierande 
upplevelse

Varierar mycket

"Det varierar 
väldigt mycket 

tycker jag"

Negativ upplevelse

Hälsan är ganska dålig

"Ganska dålig 
fysisk hälsa på 
grund av bland 
annat psykisk 

ohälsa"

"Många är ju i 
ganska dåligt 

skick, dålig 
kondition och rör 
inte så mycket på 

sig"
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tidigare men också jämfört med klienter på andra avdelningar där både psykiska och fysiska 

problem är större: 

 

”De är väldigt bra presterande jämfört med de vi haft tidigare så att säga och 

de vi har nere i stora huset” 

 

Fortsättningsvis nämner A1 att det idag inte finns några större psykosproblem hos klienterna 

och att deras psykiska hälsa är generellt funktionell med medicinering (de som medicineras 

för bl a ADHD): 

 

”Det varierar naturligtvis, men de är väldigt funktionella generellt kan man 

säga då de medicinerar ju naturligtvis… och de har inte de här 

psykosproblemen direkt” 

 

A3 berättar att problem med den psykiska hälsan finns hos klienterna, men att de flesta är 

under självinsikt och jobbar på det succesivt eftersom de är under behandling: 

 

”De flesta har ju problem med sin psykiska hälsa, men dom jobbar med det [...] 

Dom flesta är under självinsikt, men det är svårare att få schizofrenipatienterna 

att förstå att det faktiskt är en sjukdom” 

 

Det finns mycket problematik kring klienternas psykiska hälsa enligt A4, men även här tycks 

en förbättring pågå: 

 

”Ser det mycket problematiskt, men ser ett hopp om att det kommer att gå 

bättre” 
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Figur 4 – Figuren förklarar temat ”Psykisk hälsa idag” och delas in i kategorier som positiv 

upplevelse, varierande upplevelse och förbättring pågår. Detta har utlästs utifrån intervjuerna 

med behandlingspersonalen 

 

3.4 Hur upplever vårdarna att fysisk aktivitet påverkar klienternas 

generella mående efter utförd fysisk aktivitet? 

De anställda fick berätta om de upplever någon skillnad i klienternas mående de dagar de 

utfört fysisk aktivitet, jämfört med dagar då ingen aktivitet utförs. Majoriteten av de anställda 

upplevde en positiv effekt av träningen, dock fanns det även någon negativ upplevelse. A1 

upplevde att den fysiska träningen ger ett ökat välbefinnande, ökar endorfiner samt ger ett 

bättre mående generellt samma dag. Även positiv påverkan på rastlöshet och tillfredsställelse, 

och upplevelse av ett väldigt bra mående hos de klienterna med ADHD: 

 

”Nästan allihop har ADHD, eller iallafall diagnosen AHDH så de mår ju 

väldigt bra av att träna självklart […] Det är ju så att det hjälper ju också till 

att hålla den här rastlösheten på mattan. Om man kan köra tre pass i veckan på 
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i jämförelse
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stora huset"

Varierande 
upplevelse
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med sin 
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hälsa, dom 
jobbar med 

det"

"Dom flesta är 
under 

självinsikt, men 
det är svårare 
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att förstå att det 
faktiskt är en 
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"Ser det 
mycket 

problematiskt, 
men jag ser 
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att det 
kommer att gå 

bättre" 
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gymmet och däremellan ha en timmes promenader typ de andra dagarna och 

ibland samma dagar, så betyder det jätte mycket för måendet.” 

 

Vidare bekräftar även A1 att: 

 

"Man noterar ju en tillfredsställelse faktiskt, det gör man [...] Så att visst, 

mående blir mycket bättre" 

 

A2 har även en positiv upplevelse och tycker att det uppstår en skillnad i klienternas mående 

efter fysisk aktivitet. Klienter uttrycker själva ett förbättrat mående då de tränat och de dagar 

klienterna inte tränat har de ibland uttryckt rastlöshet och svårt att sitta still: 

 

“Vi har ju klienter som säger att de mår bättre när de har tränat och det är väl 

ett jätte bra kvitto. Och tvärtom att de ibland upplevs som väldigt rastlösa och 

du vet, går fram och tillbaka och väldigt sådär och när man frågar “Vad är det 

med dig idag, varför är du så rastlös och spattig?” “Ja det är nog för att jag 

inte varit på gymmet och inte fått tränat, att jag inte har fått ut den här energin” 

 

A2 uttrycker sig även: 

 

“Samtidigt kan det vara en ond cirkel, att man inte rör på sig eller är aktiv och 

att det liksom gör att ens psykiska mående inte förbättras” 

 

A3 vittnar om ett upplevt lugn både under kvällar och nätter hos klienterna de dagar de flesta 

utfört fysisk aktivitet: 

 

“Eh ja, det vill jag nog säga att de dagarna flera klienter på samma enhet, 

spelar ingen roll vilken enhet, har varit med på fysisk aktivitet så brukar det 

generellt vara mycket lugnare både på kvällarna och natten efter” 

 

A4 tycker inte att en effekt kan ses direkt efter utförd aktivitet, utan att regelbundenhet behövs 

för att effekt skall synas: 
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”Märks inte på fem minuter kan jag tänka mig, det märks kanske efter några 

veckor” 

 

 

 

Figur 5 – Figuren förklarar temat ”Effekt av träning samma dag” och delas in i kategorier 

som positiv upplevelse och negativ upplevelse. Detta har utlästs utifrån intervjuerna med 

behandlingspersonalen. 

 

3.5  Hur ser vårdarna på fysisk aktivitet som en del av behandling? 

Den fysiska aktivitetens roll inom behandlingen kan tänkas ha betydande effekt enligt alla 

anställda. Svaren innehöll endast respons som tydde på positiv upplevelse från omgivningens 

perspektiv på fysisk aktivitet. A1 beskriver att den fysiska aktiviteten, som blivit mer 

etablerad det sista året, mycket positiv och stämningen hos klienterna som mer lugn nu: 

 

”Det är något som kommit in sista året och jag upplever det väldigt positivt […] 

De blir lugnare och lättare att samarbeta med” 

 

Fortsättningsvis talar A1 för att den fysiska aktiviteten även kan vara till stor hjälp för nykter 

drogfrihet: 
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att det 

hjälper ju 
också till att 
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rastlösheten 
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Tillfredställelse
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se faktiskt, 
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[...] Så att 
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mycket 
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Uttrycker 
förbättrat mående

"Vi har ju 
klienter som 
säger att de 
mår bättre 
när de har 

tränat och det 
är väl ett jätte 

bra kvitto"

Naturlig 
trötthet

“Eh ja, det vill 
jag nog säga att 
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samma enhet, 
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vilken enhet, 
har varit med 

på fysisk 
aktivitet så 
brukar det 
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kvällarna och 
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Ej märkbart samma 
dag

"Märks inte på 
fem minuter 
kan jag tänka 
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Kan bli en ond 
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"Samtidigt 
kan det vara 

en ond cirkel, 
att man inte 
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är aktiv och 
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gör att ens 
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mående inte 
förbättras"
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”Framförallt tänker jag att de som faktiskt går på gymmet och gör ett bra jobb 

där, är mer motiverade också för att vara nyktra och drogfria […] Jag tror 

absolut att det har en betydelse för avhållsamheten” 

 

A2 förklarar det på ett liknande sätt, att fysisk aktivitet tros ha betydelse för att klienterna ska 

kunna genomgå behandlingen och återgå till ett normalt liv men att rollen som fysisk aktivitet 

har i själva behandlingen är svår att veta, men kan tänkas vara viktig: 

 

”Det blir ju en del av deras struktur över dagarna, om man åker och tränar, att 

man har något inbokat att rätta sig efter […] Det är svårt att säga men jag tror 

att den har en stor roll, jag tror det är viktigt” 

 

Både A3 och A4 talar för att den fysiska aktivitetens roll i behandlingen är viktigt. A3 

förklarar att beteendeaktivering är viktigt för personer med depression och att det även då kan 

tänkas appliceras på missbrukare i behandling: 

 

”För depression så är beteendeaktivering, att man gör saker, gärna fysiskt, 

något som är beprövat och fungerar bra. Så därför tror jag att just för missbruk 

så spelar det [fysisk aktivitet] väldigt stor roll för den psykiska hälsan” 

 

A4 enligt nedan tror att fysiska aktivitetens roll i behandlingen är mycket viktig, men kan 

tänka sig att även andra aktiviteter också har betydelse för den psykiska hälsan: 

 

”Ja det är en jättestor roll. […] så aktiviteter och själva aktiviteterna som 

handling, inte bara idrott, utan gå på bio och göra sådana aktiviteter påverkar 

jättemycket psykiska hälsan” 
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Figur 6 – Figuren förklarar temat ”Fysisk aktivitet i behandling” och delas in i kategorin 

positiv upplevelse. Detta har utlästs utifrån intervjuerna med behandlingspersonalen. 

 

4. Diskussion 

Utöver de svar som berörde studiens syfte och frågeställningar så presenterade vi även, i 

resultatdelen, frågor och svar angående klienternas psykiska och fysiska hälsa över lag. Detta 

såg vi som en viktig del av det insamlade data och kommer här nedan även diskuteras, utöver 

att besvara frågeställningarna.  

 

4.1 Generella effekter på fysisk och psykisk hälsa 

Utifrån resultatet kan det tolkas som att fysisk aktivitet positivt kan påverka den upplevda 

fysiska hälsan hos män i åldern 23-29 år med tidigare narkotikamissbruk kombinerat med 

samsjuklighet. Ett upplevt lugn samt förminskad rastlöshet var de effekterna som var mest 

framträdande då upplevd fysisk hälsa, som effekt av fysisk, aktivitet undersöktes. 
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Det kan vara svårt för klienterna att skilja på fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet. 

Under intervjuerna märktes det att frågor om psykiska upplevelser var mer komplicerade för 

klienterna att svara på än när de skulle besvara frågor om fysiska upplevelser. Detta kan 

tänkas bero på medicinering eller svårigheter att känna efter hur den psykiska hälsan är, vilket 

då kan påverka studiens resultat.  

 

K3 upplevde att den fysiska aktiviteten som utfördes på gym var påfrestande i negativ 

bemärkelse och det kan tänkas att detta var en faktor som berodde på att klienten var ny i 

programmet den tidsperiod då aktiviteten på gym utfördes. Olika faktorer kan ha påverkat 

klienten, som befann sig i en ny situation på behandlingshemmet och gymträningen kan 

tänkas ha kommit för tidigt i behandlingen, upplevelsen kan tänkas varit bättre om aktiviteten 

utfördes senare i programmet.  

 

Det var en utmaning att inte påverka klienterna i deras svar. Detta upptäcktes under 

transkribering av K3:s material som kan ha påverkats av de följdfrågor angående psykisk 

effekt av fysisk aktivitet som ställdes, och frågan “Kan det bidra till att du blir mer lugn och 

glad?” blev ledande. Svaret från klienten blev “Ja men precis, mer lugn och glad”, så frågan 

anses ha påverkat svaret, dock kan det även ha varit en hjälp för klienten att sätta ord på sina 

känslor.  

 

Det förekom positiva upplevelser både i fysiskt och psykiskt mående efter fysisk aktivitet hos 

vissa av klienterna. Majoriteten av aktiviteterna sker i grupp och på så sätt kan detta kopplas 

till tidigare presenterad forskning som visar att gruppträning inom behandling kan ge en 

ökning ibland annat fysisk livskvalité. (Muller et al. 2015) Även om personerna i den nämnda 

studien tränade tillsammans i gruppträning med en coach, så kan det tänkas att detta resultat 

till viss del kan appliceras på vår studie eftersom både träningen tillsammans på gymmet och 

promenaderna görs i grupp. 

 

En del av klienterna upplevde ingen skillnad i det psykiska måendet efter utförd aktivitet. 

Men K2 upplevde att den psykiska hälsan hade blivit mycket bättre under tiden han befunnit 

sig i behandlingsprogrammet, men detta var ej svar på själva frågan om hur fysisk aktivitet 

påverkar den psykiska hälsan. K2 uttryckte sig som svar på själva frågan att: 
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 ”Ja det är lite svårt att säga” 

 

Detta indikerar på att ingen direkt koppling kan göras angående om att fysisk aktivitet har en 

positiv påverkan på psykisk hälsa i detta svar. Men samtidigt upplevde klienten en förbättrad 

psykisk hälsa och det kan då tänkas att fysisk aktivitet kan ha haft en roll i den förbättringen. 

 

Till en början beskrev K3 att promenader var uttröttande men efter några följdfrågor om 

upplevelsen i kropp och sinne uppgav klienten att promenader ger ett lättat sinne. Av 

klienterna som intervjuades var K3 den som varit kortast tid i behandlingen, en månad, och 

var även yngst. Detta uppfattades klart och tydligt av intervjuledarna då klienten var fåordig 

och hade svårt att svara på majoriteten av frågorna, men att klienten ändå uttryckte ett upplevt 

lättat sinne av promenader kom att väga tungt i resultatet.  

 

Även K4 hade en positiv upplevelse och berättade att fysisk aktivitet underlättar för att 

skingra tankarna. Vidare beskriver klienten ordagrant att den positiva påverkan på psykiska 

måendet finns, vilket vi finner som ett värdefullt uttryck: 

 

”Man tömmer alla tankar när man tränar […] Psyket påverkas mest. Positivt. 

[…] Jag måste träna för att må bra, kan inte bara sitta för då blir jag 

deprimerad” 

 

Vidare nämner Muller (2015) i studien att gruppträning visade märkbar positiv ökning, inte 

bara av fysisk livskvalité, utan även av psykisk livskvalité, vilket då kan tänkas appliceras på 

promenaderna som sker i grupp inom behandlingen och därmed förklara klienternas upplevda 

förbättrade psykiska mående. 

 

4.2 Klienternas mående idag 

Behandlingspersonalen fick i sin tur beskriva deras egen uppfattning om klienternas fysiska 

och psykiska status är, vilket var en fråga som inte ingick i frågeställningen men som ändå, 

för oss, kändes relevant. Hur de anställda upplever den fysiska och psykiska hälsan över lag 

parallellt med stämningen som infinner sig på behandlingshemmet är något som kan tänkas 

kunna motivera dem till att hitta nya vägar och viktiga nycklar för att förbättra klienternas 
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personliga status. Varierande svar presenterades om den generella hälsan, men sammantaget 

så hade personalen bättre uppfattning om klienternas psykiska hälsa än den fysiska, även fast 

de är under behandling och har problem med just samsjuklighet. De flesta talar för att 

klienternas hälsa blir bättre succesivt och ett hopp ses om förbättring.  

 

Att måendet bör bli bättre under behandlingen är vedertaget. Därför kan det tänkas att 

behandlingspersonalen i framtiden skulle kunna använda sig av att utveckla ”positiva 

missbruk” istället för de negativa, för att dels främja den fysiska aktiviteten och dels för att 

möjligtvis snabbare bli av med de negativa missbruk som förekommer. (Larimer, Palmer & 

Marlatt 1999) 

 

4.3 Vårdarnas perspektiv på fysisk aktivitet i behandlingen 

De anställdas perspektiv på klienternas mående, i samband med fysisk aktivitet, ser vi som en 

mycket intressant punkt. Eftersom klienterna kanske ibland inte riktigt har samma uppfattning 

om sin fysiska och psykiska hälsa eller har svårt att beskriva känslor med tanke på deras 

bakgrund, kändes det rimligt att även intervjua de anställda. Att majoriteten av dem 

uppfattade klienternas mående mer lugnt och behagligt efter utförd fysisk aktivitet ses mycket 

positivt och överensstämmer även med vad klienterna själva sagt. Eftersom tillfredställelse är 

en faktor som bidrar till att fysisk aktivitet utförs bland personer utan narkotikamissbruk finns 

även möjlighet att detta även kan appliceras på personer med tidigare narkotikamissbruk. 

(Baldwin et al. 2013)  

 

Vidare beskriver vårdarna att klienterna också ibland kan bekräfta för dem att de behöver sin 

träning för att må bra, vilket ses som ytterligare en stark faktor till att de anställda bör 

upprätthålla de schemalagda tiderna för fysisk aktivitet och se det som ett gott komplement i 

behandlingen. Om paralleller skulle göras med någon som behöver medicineras med ADHD-

medicin så är den medicineringen otroligt viktig för att personen i fråga ska hålla sig lugn och 

vara tillfredsställd med sitt mående. Krasst kan vi då tolka att fysisk aktivitet kan ses som en 

sorts medicinering i detta sammanhang, eftersom personer med dessa sjukdomar uttryckt detta 

till personalen.  
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När Batrik (2012) i sin studie förklarar att både idrottare och icke idrottare kan tänka att sport 

är ett bra medel mot narkotikamissbruk, så kan vi se att det liknar hur både klienterna och de 

anställda svarade i samband med hur de tror den fysiska aktiviteten påverkar deras hälsa. Som 

någon av de anställda sa, 

 

”Framförallt tänker jag att de som faktiskt går på gymmet och gör ett bra jobb 

där, är mer motiverade också för att vara nyktra och drogfria” och fortsatte 

sedan ”Jag tror absolut att det [fysisk aktivitet] har en betydelse för 

avhållsamheten [för droger]” 

 

så bekräftar detta forskningen och vi författare finner det intressant att i vidare forskning 

studera om fysisk aktivitet påverkar avhållsamheten mer och bidrar till att en missbrukare 

enklare håller sig nykter. Dock är frågeformuläret bara riktat till elever på en grundskola och 

vår studie syftar till en helt annan grupp, vilket kan tänkas inte blir applicerbart till hundra 

procent, men vi tolkar ändå sambandet positivt.  

 

En av vårdarna såg dock ingen positivitet med den fysiska aktiviteten i dagsläget. 

Motiveringen till att ingen skillnad syntest efter utförd fysisk aktivitet var att en 

regelbundenhet tros kan ha behövt för att se någon konkret förbättring i deras mående. 

Regelbundenhet i vanor ser vi absolut som en positiv byggsten i ett fungerande mående och 

överlag hade vi uppfattningen om att det var något som behandlingshemmet hade i fokus. 

Dock bekräftade vårdaren att tankar om fortsatt fysisk aktivitet säkerligen kommer bidra till 

ett bättre mående hos klienterna. 

 

Om de resultat som Nani et al. (2017) kom fram till kan tänkas appliceras på våra 

rehabiliteringscenter i Sverige, instämmer vi i tanken på att även dessa intuitioner absolut 

borde motiveras till att mer ofta delta i olika typer av program innehållande fysisk aktivitet. 

 

Gällande den fysiska aktivitetens betydelse i behandlingen förklarar Muller (2015) att 

träningsprogram på behandlingshem kan engagera de mest sårbara klienterna, men utifrån 

K3:s negativa upplevelse av styrketräning tidigt i behandlingen så kan det vara viktigt att ha 

en progression inom aktiviteten. Promenader och lugn aerob träning till en början i 

behandlingen för att sedan övergå till gym då klienten anpassat sig till den nya situationen kan 
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tänkas vara en lösning på detta. Som tidigare nämnt har gruppträning en bra effekt på fysisk 

och psykisk livskvalité och detta kan eventuellt appliceras även under denna frågeställning då 

alla fysiska aktiviteter i behandlingen utförs i grupp. (Muller, 2015)  

 

Aerob träning är en del i behandlingen i form av promenader samt löpning. Promenader 

genomfördes av alla deltagande klienter, och en av klienterna tränar löpning 4 gånger i 

veckan.  Detta kan kopplas till tidigare forskning där aerob träning gav mindre abstinens för 

alkohol och droger, (Brown et al. 2010, s. 27) och kan tänkas appliceras på den undersökta 

gruppen. 

 

Fysisk aktivitet som komplement eller som del av behandling i vård för olika psykiska 

störningar som drogmissbruk, depression, posttraumatisk stress, schizofreni, samt ångest har 

visat sig ha positiv effekt. (Rosenbaum et al. 2016, s. 49) Detta kan tänkas appliceras även på 

det behandlingshem som undersökts.  

 

Majoriteten av både klienter och vårdare verkar tillsammans uppleva att fysisk aktivitet i 

behandling bidrar till positiva hälsoeffekter. Promenader och styrketräning erbjuds och 

forskning pekar på att detta är en del av de aktiviteter som oftast erbjuds i behandlingar, och 

olika program inom fysisk aktivitet är en viktig del av en missbrukarbehandling (Kremer et.al, 

1995) De klienter vi intervjuat är väldigt aktiva, men det kan tänkas att ett program inom 

behandlingen med inriktning på fysisk aktivitet skulle kunna motivera fler personer inom 

behandlingsprogrammet. Att detta är viktigt stärks även i senast nämnd studie, och en 

utbildning inom fysisk aktivitet och hur den kan tillämpas för de som arbetar inom 

behandlingen kan ses som en bidragande faktor till större motivation hos klienterna. (Kremer 

et.al, 1995) 

 

Det verkar som att de anställda upplever den fysiska aktiviteten som erbjuds i behandlingen 

som positiv, och de anställda har även upplevt synliga effekter hos klienterna vid utförd fysisk 

aktivitet. Ett större lugn, lättare samarbete, motivation att hålla sig nyktra och drogfria, 

starkare avhållsamhet samt en struktur i dagen. Det som även Nani (2017) förklarar är att 

träning förklaras som en starkt rekommenderad mekanism i livsstilsförändring vilken ger 

fördelarna med fysisk aktivitet som en strategi för att förhindra återfall. (Nani 2017 se 

Larimer 1999 s. 157) 
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4.4 Metoddiskussion 

För att respondenterna skulle känna trygghet och för att vi skulle skapa gynnsamma 

förhållanden valdes en bekant plats för målgruppen. Alla åtta intervjuer, med både klienter 

och anställda, utfördes på behandlingshemmet där alla var stationerade. Under intervjuerna 

var det endast båda intervjuledarna och en respondent i taget närvarande. Detta kan ha 

påverkat respondenterna både i negativ och positiv bemärkelse. Att vara två intervjuledare 

kan tänkas förvirra respondenten och göra denne osäker på om sina svar går till rätt person 

samt att intervjuledarna kan i sin tur också påverka varandra, avbryta eller instämma vilket 

kan skapa osäkerhet hos respondenten och kan på så sätt också påverkat svaren. I den positiva 

bemärkelsen ses båda författarnas närvaro som en styrka för att kunna agera mer iakttagande, 

uppmärksamma felsägningar, underliggande meningar och feltolkningar.  

 

Det fanns en önskan om att intervjuguiderna skulle pilot testas innan respektive 

intervjutillfälle med respektive grupp, men det fanns svårigheter att hitta deltagare till 

pilotintervju då studiens målgrupp var väldigt specifik. Däremot genomfördes pilotintervjuer 

vid första intervjun i varje grupp, och inga förändringar i utformning av intervjuguider 

behövde genomföras.  

 

Frågorna i intervjuguiden var skapade på ett så tydligt sätt som möjligt. Vissa av 

intervjufrågorna liknade varandra en aning och respondenten kunde ibland ha besvarat en del 

av nästkommande fråga i intervjuguiden, vilket gjorde att den näst tänkta frågan var tvungen 

att ställas på ett annorlunda sätt. Detta kan ha gjort frågan något otydlig eller, från 

respondentens sida, uppfattats fel. Det är i princip omöjligt att säkerställa om deltagaren 

förstått frågan korrekt fullt ut, men att svaren till större delen kan ses betydande positivt 

angående den fysiska aktiviteten tyder på att begreppen som använts har uppfattats korrekt.  

 

Ämnet fysisk aktivitet är något som båda författarna är insatta i vilket gjorde samtalen mer 

öppna och dialogvänliga. Men detta kan även tänkas ha påverkat svaren, eftersom båda 

författarnas bakgrund härleder till hälsopedagogutbildningen på Gymnastik- och 

idrottshögskolan, och kan ha fått respondenterna att vilja skapa en mer hälsosam bild av sig 

själva. 
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De klienter som deltog i studien var alla från ett och samma behandlingshem. Eftersom endast 

fyra stycken klienter och fyra stycken anställda deltog i studien är dessa personer inte 

representativa för alla människor med dessa typer av problem på Sveriges behandlingshem. 

När klienterna i intervjuerna uppgav att de mår bättre efter de utfört fysisk aktivitet så betyder 

det i klartext inte att det gäller för just hela den populationen. Dock finner författarna en stor 

betydelsefullhet i att respondenternas svar var någorlunda likasinnade och resultatet bör då tas 

i beaktning. Av det som framkommit kan det tänkas att intresset blir större för att vidare 

undersöka denna population i fortsatt forskning, att vända sig till fler behandlingshem och en 

större grupp på varje plats.  

 

När respondenterna i denna studie besvarade frågorna togs aldrig tidigare erfarenheter av 

fysisk aktivitet i beaktning, men att de flesta tidigare ägnat sig åt träning tros ha gjort det 

lättare för dem att förstå frågorna och kunnat skatta den upplevda hälsan på ett korrekt sätt 

eftersom de kan jämföra med perioder de inte är fysiskt aktiva.  

 

Hög tillförlitlighet i studien kan vara svårare att uppnå i jämförelse med kvantitativ metod, 

detta för att sinnesstämningar, humör och omgivning kan variera om studien skulle 

genomföras vid annat tillfälle. Detta kan tänkas belysas extra mycket hos gruppen av klienter 

som deltog på grund av variation av sinnesstämningar och psykiska tillstånd. Samtidigt som 

resultatet visar en bild av dessa klienters egna upplevelser, något som inte kan ses som rätt 

eller fel men åtanke bör finnas att svaren kan ha sett annorlunda ut om studien gjorts vid annat 

tillfälle. 

 

I grunden var tanken att intervjuarna skulle leda samtalen för respektive grupp, detta för att 

undvika risken att intervjun utfördes olika mellan deltagarna i samma grupp. Detta kom att 

förändras då en klient deltog spontant vid det andra intervjutillfället som var planerat för de 

anställda, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Den oväntade intervjun innebär en snabb 

omställning av intervjufrågor och intervjuguiden för klienterna saknades och intervjuledarna 

fick då skriva ner en tillfällig intervjuguide ur minnet för att likna den som tidigare använts.  

 

Grundfrågor och frågor som besvarade studiens syfte och frågeställning ställdes på samma 

sätt som vid första intervjutillfället, men någon enskild fråga glömdes bort. Dock kom 
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intervjun att innehålla all väsentlig information som behövdes till studien. 

 

Syftet och frågeställningarna ändrades under studiens gång, detta efter önskan om djupare 

förståelse med hjälp av intervjuer med anställda samt tillgång av målgrupp. Populationen vi 

intervjuat skalades ner till endast män mellan 23-29 år, eftersom det var personer inom dessa 

ramar vi intervjuat. Den djupare förståelsen kände vi behövdes efter intervjuerna med 

klienterna eftersom dessa individer var mycket fåordiga och hade svårt med längre 

utläggningar, därför bestämdes även intervjuer med anställda någon vecka senare, vilket då 

också påverkade och förändrade frågeställningen.  

 

4.5 Extern validitet 

Generaliserbarhet är svårt att uppnå i studien på grund av lågt deltagarantal samt att gruppen 

av klienter enbart var män. Men det kan trots detta antas att studiens resultat till viss del kan 

appliceras på både kvinnor och män i andra åldrar då vi fysiologiskt reagerar på samma sätt 

av fysisk aktivitet. Trots lågt deltagarantal samt enbart män i studien så kan urvalet tänkas 

representera bilden hur det kan se ut inom den frivilliga institutionsvården då majoriteten, 

ungefär en fjärdedel, av de som vårdades inom den frivilliga institutionsvården under 2015 

var män. (Socialstyrelsen 2016, s. 3) 

 

4.6 Fortsatt forskning 

Området som valts kring missbruk märkte vi relativt snabbt var ett utmanande område, dels 

att hitta ett behandlingshem som hade möjlighet att erbjuda oss intervjuer med både klienter 

och personal å andra sidan att klienterna väl uttryckligen skulle beskriva sitt fysiska samt 

psykiska mående. Att de har så svårt att berätta om sitt mående kan tänkas bero på alternativt 

skuld, skam eller tröttnad på att öppna upp sig för människor eftersom både KBT och 

samtalsterapi ingår i behandlingen. Därför vore det av intresse att vidare studera hur den 

fysiska aktiviteten skulle kunna hjälpa klienter, på olika behandlingshem runt om, med att 

enklare precisera sitt mående och få bättre självinsikt. Även forskning hos omotiverade 

klienter med större psykotiska problem skulle tänkas kunna hjälpa till inom vården. 
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Vidare så talar de flesta studier som hittats att övervägande delen av urvalen varit män, och 

anledningen är troligtvis att det är majoriteten män som brukar narkotika (CAN 2014, s. 21), 

därför kan det anses viktigt att även forskning utförs på grupper av kvinnor. 

 

Interventionsstudier som riktar sig till att genomföra fysisk aktivitet på behandlingshem kan 

tänkas intressant att forska vidare med. Om detta visar sig ha en motiverande effekt kan man 

inom vården arbeta vidare med strävan mot regelbundenhet inom fysisk aktivitet och det kan 

även tänkas hjälpa bättre mot avhållsamhet. Även Hansen (2016) styrker att fysisk aktivitet 

hjälper mot alla former av nedstämdhet och depression vilket då skulle kunna vara en bra del i 

ett behandlingsprogram för att forska vidare kring. 

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2001) behöver den svenska 

missbrukarvården bygga på evidensbaserad kunskap och information och utbildning som 

utgår från deras rapport bör bedrivas av ansvariga inom den privata missbrukarvården, 

socialvården samt hälso- och sjukvården. För att detta skall vara möjligt krävs ytterligare 

information, utbildning och forskning och inom följande forskningsområden; effekterna av 

psykosociala och farmakologiska behandlingsmetoder vid missbruk av cannabis och 

amfetamin, integrerad psykosocial och farmakologisk behandling, optimal intensitet och 

varaktighet av olika behandlingsinsatser, studier av missbruk och graviditet, samt olika 

behandlingars kostnadseffektivitet. (SBU 2001, s. 27) Det kan då tänkas att forskning även 

behövs inom området fysisk aktivitet i behandling av narkotikamissbruk, då detta är ett 

relativt outforskat område i Sverige.  

 

4.7 Slutsatser 

Slutsatsen i studien är att fysisk aktivitet enligt en rad olika forskning är positivt för gemene 

man. Även människor som tidigare haft narkotikamissbruk i kombination med samsjuklighet 

har uttryckligen beskrivit välmående, lugn och ett lättat sinne i samband med fysisk aktivitet. 

Att dessa människor, som studien är utförd på, inte alls kan representera hela populationen i 

denna kategori är faktum. Dock värdesätts det högt att dessa psykiskt instabila individer ändå 

velat delge sina tankar och känslor kring den fysiska aktiviteten, och informationen är absolut 

av stor betydelse för att vidare undersöka varför en och annan människa med denna 

problematik, i samband med fysisk aktivitet, känner sig ”Lite lättad. I sinnet”. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka den fysiska aktivitetens 

betydelse för den psykiska och fysisk hälsan i samband med behandling hos personer i tidigare 

narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet. 

 

1. Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda fysiska hälsan hos män i åldern 23-29 i tidigare 

narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet?  

2. Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda psykiska hälsan hos män i åldern 23-29 i tidigare 

narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet? 

3. Hur upplever vårdarna att fysisk aktivitet påverkar klienternas generella mående efter utförd 

fysisk aktivitet? 

4. Hur ser vårdarna på fysisk aktivitet som en del av behandling för tidigare narkotikamissbruk 

kombinerat med samsjuklighet? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Substance abuse treatment facilities physical activity 

Physical activity mental illness 

Drug addiction 

Drug abuse treatment center 

Var har du sökt? 

Discovery 

Sökningar som gav relevant resultat 

Discovery: substance abuse treatment facilities physical activity 

Discovery: physical activity mental illness 

Discovery: drug addiction physical activity 

Discovery: physical activity drug abuse treatment center 

Kommentarer 

Vi använde Discovery då det är en samling av olika databaser och blev nöjda med 

resultatet därifrån. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Klient 

 

Grundfrågor 

Ålder? 

Problematik  

Var befinner du dig i programmet? 

 

Upplevd hälsa 

Hur upplever du din fysiska hälsa? 

Hur upplever du din psykiska hälsa? 

 

För deltagarna som utnyttjar fysisk aktivitet: 

Upplever du någon skillnad i ditt fysiska mående de dagar du utför fysisk aktivitet? 

Upplever du någon skillnad i ditt psykiska mående de dagar du utför fysisk aktivitet? 

 

Om JA på ovanstående frågor; vad upplever du för skillnad? 

 

Fysisk aktivitet 

Vilken typ av fysisk aktivitet brukar du genomföra? 

Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt tid? 

Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig? 

Upplever du att finns något som hindrar dig att utföra fysisk aktivitet? I så fall, vad? 

Finns det någon form av fysisk aktivitet som du skulle vilja utföra men som det inte finns 

möjlighet till? 

 

För deltagarna som INTE utövar fysisk aktivitet:  

Vad är orsaken till att du inte utövar någon form av fysisk aktivitet? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide - Anställd 

 

Grundfrågor 

Ålder? 

Yrkesroll 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Upplevd hälsa  

Hur upplever du klienternas fysiska hälsa överlag? 

Hur upplever du klienternas psykiska hälsa överlag? 

 

Fysisk aktivitet 

Vad anser du att fysisk aktivitet har för roll inom behandling? 

Har du erfarenhet av fysisk aktivitet i behandling? 

Märker du någon skillnad i måendet hos klienterna de dagar utfört fysisk aktivitet? 

Märker du någon skillnad i måendet hos de som går till gymmet jämfört med de som 

promenerar efter aktiviteten? 

Upplever du att finns hinder för klienterna att utföra fysisk aktivitet, vilka? 

 

 

 


