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Abstract 
Ett av Sveriges största samhällsproblem idag är narkotikamissbruket där dödligheten är 

högre än hos övriga befolkningen. Det är allvarligt problem då debutåldern är låg samt 

att ungdomar, framförallt unga män, i gymnasieåldern är en överrepresenterad grupp när 

det kommer till fullbordat missbruk. En av de många aktörer i Sverige idag som 

erbjuder missbruksbehandling är de olika behandlingshem som finns där majoriteten 

använder sig av fysisk aktivitet som en metod. Tidigare forskning visar att det finns 

delade uppfattningar om effektiviteten i en sådan typ av behandling. Syftet med studien 

är att undersöka hurbehandlingshemmet använder sig av fysisk aktivitet som del av 

behandlingsprocessen samt att se hur ungdomarna ser på fysisk aktivitet och hur de 

upplever det som en behandlingsmetod. Metoderna som användes var två olika 

intervjuvarianter då författaren till studien ansåg att intervjua både boende och personal 

på behandlingshemmet, fokusgruppsintervju för de boende samt vanlig kvalitativ 

intervju för de anställda. Resultatet på den aktuella studien visade att både personal och 

boende på behandlingshemmet förespråkade fysisk aktivitet som del av behandling av 

missbruk då de av erfarenhet sett vilka positiva effekter det ger. De ansåg även att det 

inte får gå för långt då det kan ge motsatt effekt och leda till ett ännu sämre tillstånd och 

ännu ett missbruk. Banduras sociala kognitiva teori blev tydlig intervjuerna vilket blivit 

ett genomgående pedagogiskt hjälpmedel i resultatet.  
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1. Inledning 

Missbruk har länge varit, och är än idag, ett vanligt förekommande vilket gjort det till ett stort 

samhällsproblem (Folkhälsomyndigheten, 2013). Det är svårt att veta exakta siffror på hur 

många det är som använder sig av droger då mörkertalet är stort med anledning av att 

narkotikabruk är olagligt i Sverige idag. Däremot visar studier att användandet av narkotika är 

vanligare hos unga män än i någon annan befolkningskategori. Tillgänglighet, pris och social 

situation är några faktorer som till största delen kan påverkar en drogdebut medan faktorer 

som psykisk ohälsa, dålig självkänsla eller dåliga familjeförhållande så som missbrukande 

familjemedlemmar, påverkar ett fortsatt bruk som till sist kan leda till missbruk (ibid.). Detta 

samhällsproblem är ett omdiskuterat ämne på både individ- och samhällsnivå och även på ett 

internationellt plan. Idag finns det många behandlingshem runt om i Sverige som erbjuder 

många olika behandlingsmetoder, där bland annat fysisk aktivitet i olika former erbjuds. En 

anledning till att behandlingshem använder sig av fysisk aktivitet som del av sin behandling 

kan bero på att några av de faktorer som kan vara bidragande till missbruk kan bearbetas och 

förstärkas med hjälp av fysisk aktivitet.  
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2. Bakgrund 

Narkotika etablerades på 1960-talet i Sverige och har sedan dess bara ökat och blivit ett stort 

samhällsproblem på grund av dess höga dödlighetsantal och den stora kostnaden för samhället 

(CAN, 2012). Problemet förvärras också då debutåldern sjunker och preparaten blir allt fler 

och skadligare samtidigt som det blir alltmer accepterat (ibid.). Det finns många aktörer i 

Sverige i dag som jobbar med att ta hand om ungdomar som hamnat i ett missbruk. En aktör 

är de behandlingshem som erbjuder olika sorters beteendeförändrande behandlingsmetoder. 

Vid sådana behandlingar är det den sociala inlärningsteorin som ligger till grund för 

utveckling och resultat, till exempel som Albert Banduras sociala kognitiva teori. Det viktiga i 

sådana processer är vilket pedagogiskt tillvägagångssätt sådana metoder och teorier arbetats 

med på de olika behandlingshemmen, vilket kommer att presenteras under denna rubrik. 

 

2.1 Missbruk och beroenden 

I Sverige avses preparat som klassas som narkotika som finns i Läkemedelsverkets 

föreskrifter LVFS (CAN, 2012). När det pratas om narkotika och andra droger som alkohol 

och rökning så nämns ofta ord som missbruk och beroenden. Wramner, Pellmer & Hellström 

(2010) beskriver hur ordet missbruk oftast ger negativa tankar där missbrukaren är ordentligt 

nedgången och inte har något värdigt liv, medan ordet beroende har blivit avdramatiserat då 

det används för att benämnda de som regelbundet använder sig av de legala drogerna 

cigaretter och alkohol. Det finns två olika listor med kriterier på när användandet kan 

diagnostiseras som missbruk eller som ett beroende där den första är ICD-10 som är skriven 

av WHO år 1993 och den andra ges ut av det psykiatriska sällskapet och heter DSM-IV. Båda 

dessa menar att de som missbrukar inte är beroende av preparatet och att det kan testas genom 

att låta personen i fråga avhålla sig från preparatet någon dag och se om det uppkommer 

abstinens efter preparatet (ibid.).  

 

2.2 Den sociala bakgrunden och missbrukets dödsantal 

I CANs rapport 130 (2012) presenteras studier i hur den sociala bakgrunden ser ut för de som 

brukar narkotika vilket har visat att de flesta med etablerat missbruk har en problematisk 

bakgrund medan de som endast provat några gånger inte haft det, även om samband visats i 

studier att de inte trivs i skolan och att de då och då skolkat. En studie från 2003 visade att de 

som inte hade jobb eller vidareutbildade sig hade en större erfarenhet angående olika 
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narkotikapreparat och konsekvenserna av dess bruk (ibid.). Socialstyrelsen (2013) i Sverige 

har sedan länge följt narkotikarelaterade dödsfall i åldern 15-74 år, både indirekta och direkta 

dödsfall, vilket visat en stor ökning sedan slutet av 1980-talet. År 1987 visades siffran för 

narkotikarelaterade dödsfall 175 personer medan det år 2012 hade ökat till 529 personer, 

vilket är en kraftig ökning (ibid.).  

 

2.3 Missbrukets utsträckning och kostnader 

Enligt CANs rapport 130 (2012) är det svårt att veta exakta siffror gällande narkotika, men 

genom att priserna idag är låga trots att polisen beslagtar stora mängder så kan de dra 

slutsatser om att tillgången till narkotika är stor i Sverige idag. Även frågeundersökningar på 

skolungdomar genomförs där polisen kan få en bra insyn på hur användandet av 

narkotikapreparat ser ut idag. Redan på 1960-talet sägs det att det moderna 

narkotikaanvändandet började då flera olika användningsområden blev kända i Sverige och 

att det sedan ökade ordentligt under senare delen av 70-talet vilket sedan blivit en 

uppåtgående trend. I frågeundersökningar de senaste åren har det visat att ca 150 000 personer 

någon gång testat cannabis i Sverige och nästan hälften av dem har provat den senaste 

månaden (ibid.). Vad gällande de tyngre missbruken så finns det inga moderna studier då det 

senaste är från 1998 som visade på 26 000 personer med tungt missbruk (Olsson, Adamsson, 

Wahren & Byqvist, 2001). Jämförs dessa siffror med olika uppskattningar och analyser från 

idag tyder det på att siffran är ungefär likvärdig (ibid.). 

År 2008 beräknades samhällets kostnader för missbruket av narkotika ut till 24 miljarder 

kronor (Missbruksutredningen, 2011). I dessa siffror räknas kostnaden ut för sjukvård, 

socialtjänst, statliga myndigheter, sjukvård, försäkringskostnader, företagshälsovård och för 

tidig död. Nutek (2006) har även försökt göra uträkningar på vad en enskild individ som 

missburkar amfetamin kostar samhället och kom fram till en summa på 1,7 miljoner kronor 

per år. Uträkningarna är baserade på huruvida individen finansierat sitt missbruk, 

behandlingen och vården efteråt samt för den kommande generationen såsom utsatta barn och 

ungdomar (ibid.) 

 

2.4Missbrukets påverkan på kroppen 

Påverkansfaktorer som kan bidra till ett beroendebeteende och missbruk kan vara biologiska, 

psykologiska, social och miljömässiga som till exempel låg självkänsla, psykiska sjukdomar, 

dåligt kontrollfokus, dåliga copingstrategier och brist på känslomässig och kognitiv mognad 

(Williams & Strean, 2004). Det kan även ha att göra med dåliga familjeförhållanden, 
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grupptryck, arbetslöshet, rasism, fattigdom och tillgängligheten på droger. Till exempel, 

personer med dålig självkänsla som har svårt för att hantera sin livssituation och ofta skyller 

ifrån sig och anser att allt dåligt som händer dem på andra människor eller samhället, har ofta 

större risk att hamna i ett missbruk. En person som har någon slags psykisk brist kan 

kompensera det med olika slags droger vilket gör att det sällan finns endast ett problem att 

jobba med. Vilka påverkansfaktorerna än är så har alla sorters missbruk en neurobiologisk 

förstärkning i hjärnan där den primära förstärkningen är en ökning av dopaminflöde så 

stimulerar belöningssystemet i hjärnan. En ökning av dopaminer resulterar i känslor av glädje 

vilket också ofta händer vid bruk av droger då det sker förändringar i hjärnans kemi som kan 

vara svårt att frammana med andra vanliga aktiviteter (ibid.).  

 

2.5 Rehabiliteringsprocess 

Vid rehabilitering är pedagogiken en avgörande del för att kunna nå resultat (Lunds tekniska 

högskola, u.å.). Rehabiliteringspedagogik är en process där människor ska ha möjlighet att 

lära sig att tänka och känna på nya sätt för att kunna ändra sitt beteende. Det handlar även om 

att lära sig nya saker och se till att de nya känslorna och kunskaperna blir till självklarheter. 

Gunilla Brattberg, docent i hälso- och sjukvårdsforskning samt legitimerad läkare har under 

sina 10 år arbetandes som rehabiliteringspedagog studerat vilka processer och metoder som 

ger positiva resultat vilket har visat att processen kan underlättas vid arbete i grupp. När det 

sker ett samarbete tillsammans med andra som varit med om liknande saker men som kommit 

längre i sin rehabiliteringsprocess så kan de bli en slags förebild som kan inge hopp om 

förbättring. Det är viktigt att personen som genomgår behandling känner sig trygg och litar på 

de som jobbar tillsammans i processen så att denne blir bekräftad i sin sjukdom. Genom att 

bygga upp en ett nytt tanke- och beteendemönster kan en framtida livsstil lir mer hållbar som 

är lätt att leva efter (ibid.).  

 

2.6Behandlingsmetoder 

Några av de vanligaste behandlingsformerna är omlärande och tränande terapiformer med 

beteendeterapeutiska utgångspunkter (SBU, 2001). En del metoder av den här terapiformen 

går under kognitiv behandling vilket betyder att det är vanligast med individinriktade metoder 

men att de även kan användas i gruppbehandlingar. Till exempel på det är kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som finns i olika varianter men med samma fokus på själva 

missbruksbeteendet och tekniker som ska hjälpa till att ändra specifika drogrelaterade 

beteenden. Det finns även en metod som kallas för ”drug counseling” som ska hjälpa 
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missbrukaren att undvika specifika situationer som kan leda till återfall. En av de vanligaste 

och mest omtalade behandlingsmetoden är 12-stegsmodellen som olika självhjälpsgrupper 

som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner använder sig mycket av. Den saknar 

en underliggande teori då den är framtagen av erfarenheter från före detta missbrukare (ibid.). 

12- stegsmodellen utgår från att beroendet är en sjukdom vilket ska hjälpa missbrukaren att 

inte klandra sig själv för sitt droganvändande men att denne själv är ansvarig för att bli frisk 

(SIS, 2013). Under behandlingen går missbrukaren igenom 12 olika steg där de i början får 

erkänna sitt missbruk och berätta om hur missbruket har påverkat deras liv. Det är viktigt att 

de får höra om hur andra har haft de så att de förstår att de inte är ensamma och på så sätt kan 

bli motiverade till att jobba sig ur sitt eget missbruk. En annan metod som är vanlig är 

motiverande samtal (MI) som ofta finns med varje dag och vid behandlingssamtal. Det ska 

vara till hjälp för dem i deras behandlingsprocess. ART, Aggression Replacement Training, är 

en metod som jobbar åt att aggressioner är ett inlärt beteende som kan arbetas bort. Detta ska 

leda till att de som har problem med svåra utåtagerande aggression ska får hjälp att bete sig 

annorlunda i vissa situationer.Det finns även utbildningar för föräldrar, som till exempel 

KOMET-utbildning där föräldrar ska lära sig att kommunicera med sina barn på ett bra och 

avslappnat sätt för att hjälpa barnen att inte vara utagerande i deras känslor. Det är vanligt i de 

olika behandlingsformerna att de anhöriga får vara med under behandlingens gång, både som 

stöd men också för att få en bättre insikt i missbrukarnas liv (ibid.). Samtliga metoder bygger 

på idén om en beteendeförändring för att på så sätt kunna förändra hela sin livsstil. 

 

2.6.1Fysisk aktivitet som del av behandling av missbruk 

Med fysisk aktivitet menas då kroppen aktiveras och rör sig på olika sätt vilket kan innefatta 

vardagsmotion så som att transportera sig med cykel eller promenader istället för bil, 

friluftsliv, trädgårdsarbete samt motions- och styrketräning (FYSS, 2014). Idag finns olika 

rekommendationer inom fysisk aktivitet för att främja hälsan, som till exempel att aktiviteten 

ska pågå i 30 minuter per dag med intervaller på minst 10 minuter av aerob karaktär. Detta 

ska minska risken för olika välfärdssjukdomar som idag är vanliga, som till exempel hjärt- 

och kärlsjukdomar, andra kroniska sjukdomar samt för tidig död. En aktivitet som är av aerob 

karaktär är där puls och andning märkbart ökar ordentligt som till exempel vid en rask 

promenad eller vid löpning (ibid.). När den aeroba förmågan tränas upp så tränas med andra 

ord kroppens förmåga att ta upp syret som finns runt omkring, vilket i sin tur leder till 

förbättrad kondition och uthållighet som gör att kroppen orkar mer (Mattsson & Larsen, 

2013). Det har genomförts många studier angående huruvida fysisk aktivitet påverkar 
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människan positivt, bland annat den som Baldwin, Loehr, Kangas och Frierson (2013) gjort 

med hjälp av en dagboksstudie på 116 inaktiva personer. Undersökningsgruppen bestod av 

mestadels kvinnor med olika bakgrunder och olika etniciteter, medelåldern var 34,5 år, hade 

ett BMI medelvärde på 27,8 och de flesta hade någon slags utbildning efter högstadiet. 

Resultaten visade här, precis som många andra liknande studier, att fysisk aktivitet 

tillfredsställer människor och att de får positiva effekter redan efter två veckor av regelbunden 

fysisk aktivitet vilket ofta motiverar till fortsatt aktivt liv (ibid.).  

 

Tidigare forskning gällande fysisk aktivitet har visat att de har stora positiva effekter på 

människan, både fysiskt och psykiskt (Williams & Strean, 2004). De fysiska förbättringarna 

visar sig i en mer välfungerande kropp, mindre sjukdomar och bättre kondition vilket i sin tur 

även hjälper det psykiska genom att bidra till större välbefinnande, glädje, hälsomedvetenhet, 

bättre självkänsla samt minska risken för ångest och depressioner. Många av dessa faktorer 

kan ha betydelse för de variabler som antas ligga bakom beroendeframkallande sjukdomar. I 

behandlingssyfte kan det hjälpa de missbrukande att hantera sin ångest, stress och sitt humör 

vilket kan ge bättre tid med sina nära och kära som i sin tur kan ha stor betydelse i 

behandlingen. Dessa positiva effekter som sker av fysisk aktivitet kan hjälpa ungdomarna 

med den omställning som kroppen går igenom när drogerna går ur kroppen vid rehabilitering 

och behandling. Det behövs mer forskning i ämnet men de studier som har gjorts har visat att 

fysisk aktivitet bidrar till många hälsofördelar för de som missbrukar vilket gör det till ett 

viktigt komplement till missbrukarvården då, som tidigare nämnt, både droger och fysisk 

aktivitet påverkar vissa neurobiologiska och psykosociala variabler. Det är dock viktigt att 

fysisk aktivitet blir en del av annan behandling där psykologer, socialarbetare och kuratorer 

samarbetar så att missbrukaren blir bemött från olika håll så att denne kan nå de personliga 

mål som satts upp (ibid.).  

 

Trots att de negativa effekterna av missbruk kan vara fysiologiska, psykologiska och sociala 

så försvinner de ofta när missbrukaren slutar att ta preparaten (Kremer, Malkin & Benshoff, 

1995). För att lyckas med det behövs det en helhetssyn i behandlingen där brukaren får lära 

sig om matens roll, fysisk aktivitet, stresshantering, miljöns påverkansfaktorer samt att ta 

ansvar för sitt eget handlande så att brukaren lär sig att ta medvetna mål som främjar 

välbefinnandet i en hälsosam livsstil. Detta ska i sin tur visa missbrukaren att denne kan 

uppleva njutning utan olika narkotikapreparat. Fysiska aktiviteter anses vara det mest 

naturliga sättet att lyckas med detta, framförallt löpning, dans och styrketräning som Kunstler 
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ser som ”en nödvändighet för att undvika känslor som hjälplöshet, apati och 

tillbakadragande” (sid. 328). Förutom det borde behandlingen även vara lätt att finansiera 

samt möta den enskilda individens behov och mål. Resultatet i deras studie visar att 

majoriteten av alla behandlingshem använder sig av fysisk aktivitet och de flesta har liknande 

utbud där till exempel spel, olika sporter, styrketräning och aerobics var de vanligaste 

aktiviteterna. Promenader är också något som tillämpas på de flesta behandlingshemmen då 

det är kostnadsfritt och passar de allra flesta, även de som har eller kan ha fått olika 

sjukdomar på grund av sitt missbruk. Styrketräning är ett bra sätt att förbättra sin fysik medan 

olika lagsporter även kan hjälpa de boende att samarbeta med andra människor, förbättra sin 

kommunikationsförmåga samt få känna tillhörighet till andra människor. Fysisk aktivitet i 

grupp är, tillsammans med styrketräning och promenader, de vanligaste aktiviteterna som 

behandlingshem erbjuder i sitt utbud. Ofta krävs det inte så mycket resurser vilket idag kan 

vara av stor betydelse då ekonomin kan vara ett problem i vissa fall (ibid.). 

 

Cameron och MacDougall (2000) skriver om många olika projekt som utförts i olika delar av 

världen som till exempel Nya Zeeland, Storbritannien och Australien där fysisk aktivitet 

användes för att motverka kriminalitet och drogmissbruk. Det var allt från att bosätta en grupp 

med missburkande ungdomar i samma hus för att de gemensamt skulle utföra fysiska 

aktiviteter till att köra ut en grupp med missbruksproblem till vildmarken där de tillsammans 

skulle hjälpas åt att lösa eventuella problem som att skaffa mat och bygga hyddor att bo i. De 

menar på att fysiska aktiviteter som i dessa fall hjälper ungdomarna att få en känsla av 

tillhörighet och lära sig om lojalitet och stöd till andra människor. Det kan vara bra för den 

sociala utvecklingen då det kan bli en form av lek och social integration som i sin tur kan leda 

till att självmord, skolk och narkotika inte längre blir några alternativ (ibid.). 

Gruppterapi är en behandlingsmetod som det forskas mycket om och som har visat sig oftast 

leder till positiva konsekvenser (Paquin, Kivlighan & Drogosz, 2013). De hör ofta 

missbrukande klienter som tycker att deras egen behandling går framåt när de får ta del av 

andras förbättringar. Enligt tidigare litteratur och forskning borde medlemmarna av gruppen i 

studien påverka varandra socialt då en individs känslor, tankar och beteenden blir influerade 

av gruppens normer, till exempel social kognitiv teori. Resultatet i Paquin, Kivlighan och 

Drogosz studie visade att de som går in med en positiv inställning ofta kan genomföra 

behandlingen på samma sätt och på grund av det få positiva resultat och även tvärtom, om 

individen går in med en negativ inställning kommer med största sannolikhet även resultatet 

bli negativt och det blir inte bättre om det blir en negativ jämförelse med de andra i gruppen. 
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Resultaten från en gruppterapi kan även påverkas av vilken sorts människor deltagarna är och 

vilket sorts missbruk de har, då personer med djup ångest oftast jobbar hårdare över lag vilket 

de då kan dra nytta av som resulterar i positiva resultat (ibid.). 

 

2.6.2Negativa konsekvenser av fysisk aktivitet som del av behandling 

Kivlighan &Jönsson (2009) skriver om hur hälsoideologin tog fart på 1900-talet med olika 

folkhälsokampanjer och hur fitnessföretagen senare tog över med reklamskyltar som visade 

upp vältränade människor som det nya idealet av ett perfekt kropp. Den sunda, hälsosamma 

idén utbyttes till den mer aggressiva fitnesskulturen där allt ska vara lite värre och där svaghet 

föraktas högt. De som väljer att inte vara hälsosamma och följa den nya trenden anses vara en 

belastning för samhället då de inte uppfyller de kraven som finns när det anses att valet fanns 

till att bli en framgångsrik vinnare. Sticker någon ut från samhällets ramar och krav så ses 

denne person som svag och utomstående samhället vilket lägger stora krav på varje enskild 

individ, vilket kan leda till motstånd från de människor som inte lever upp till dessa genom 

förstörelse på byggnader, droger, alkohol och hot mot lärare (ibid.).  

Det är viktigt för personalen som behandlar missbrukare att veta hur varje individ ställer sig 

till fysisk aktivitet, om de utförde det innan missbruket, vad de tycker om det nu och hur de 

ser på det i framtiden (Kremer, Malkin& Benshoff, 1995). En del personer kan koppla droger 

till en viss aktivitet, till exempel kan en promenad i skogen vara något som missbrukaren 

brukade göra tillsammans med sina vänner för att komma undan och till exempel röka 

marijuana. Det betyder inte att denna fysiska aktivitet ska uteslutas helt och hållet utan borde 

istället ändra den vanan till ett sundare alternativ. Fysiska aktiviteter är det många som utövar, 

ibland även i samband med droger vilket är viktigt att ha i åtanke vid behandling av 

missbrukande av narkotika (ibid.).  

 

2.7Social kognitiv teori som pedagogiskt hjälpmedel 

Social inlärningsteori innebär att människan har en förmåga att lära sig ett nytt beteende 

genom att observera hur andra beter sig och är utvecklat av Albert Bandura (Lundgren & 

Lökholm, 2006). Det riktar in sig på de kognitiva processerna som påverkar personens 

motivation, emotion och handlingar samt reglerar det egna beteendet med hjälp av sina mål 

och övertygelser. När nya beteenden ska läras in kan vi bli påverkade av hur andra beter sig 

och vilka konsekvenser det kan bli av det, både bra och dåliga. Ser vi att en person beter sig 

på ett visst sätt och sedan får beröm för det så kan det hjälpa iakttagaren att få en positiv 

känsla av ett sådant beteende. En sådan slags inlärning kallas för modellinlärning och 
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känslorna vi får av det kallas för vikariell betingning. Vi kan även förstärka vår idé om att ett 

beteende är dåligt genom att se någon annan få negativa konsekvenser av att göra på det sättet 

vilket ökar riskerna för att själv göra samma sak. Blir det däremot inga dåliga konsekvenser 

trots ett dåligt beteende så försvagas idén om att det är något dåligt vilket kan förvärra ens 

eget beteende. Enligt Bandura styrs våra beteenden av våra förväntningar där något som 

kallas självförmågan har en stor roll i hur individen själv ser på sin förmåga i ett visst 

sammanhang. Huruvida människor tror på sin förmåga att utföra vissa saker är avgörande för 

vad vi väljer att göra, hur mycket vi anstränger oss och hur vi känner inför det som vi tar oss 

för. Vid låg självförmåga tror inte individen på sig själv och situationen kan kännas 

övermäktig och ångestframkallande och individen ser endast problem och inga lösningar. En 

låg självförmåga leder ofta till depression, ångest och värdelöshetskänslor. Personen kan 

sedan prova på att efterlikna guiden, helst under trygga förhållanden och upprepa det ett 

flertal gånger tills det känns naturligt och bra och steget från rollspel till verklighet kommer 

inte att kännas lika stort. Det är viktigt att en förändring sker under trygga former så att 

personen vågar prova nya saker utan att vara rädd för att bli utpekad och kritiserad (ibid.).  
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3. Studiens problemformulering och syfte 

Missbruk har länge varit ett stort omdiskuterat samhällsproblem som växer, speciellt bland 

unga män och där dödligheten är stor (CAN, 2012). De behandlingshem som finns idag 

använder sig av olika sorters metoder för att på bästa sätt motverka och främja de missbruk 

och den livsstil som de boende kan ha. Behandlingarna idag består ofta av olika fysiska 

aktivteter och friskvård som en del i rehabiliteringsprocessen, men frågan är på vilket sätt och 

i vilken utsträckning fysisk aktivitet används av personalen på ett behandlingshem och hur det 

uppfattas av de boende.  

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt fysiska aktiviteter används som pedagogiskt 

verktyg av behandling på ett behandlingshem för unga män samt att undersöka ungdomarnas 

syn på fysisk aktivitet och hur de upplever det som en behandlingsform. 

 

3.2 Frågeställningar 

• Hur används fysisk aktivitet som en pedagogisk process på behandlingshemmet som 

del av sin behandling? 

• På vilket sätt jobbar personalen på hemmet för att fysisk aktivitet ska vara en del av 

behandlingsprocessen? 

• Hur ser dessa ungdomar på fysisk aktivitet? 

• Hur upplever ungdomarna fysisk aktivitet som del av deras behandling? 
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4. Metod 

Under denna rubrik redogörs studiens arbetsprocess, det vill säga vilken slags 

datainsamlingsmetod som har använts, urvalet och den valda undersökningsgruppen. En 

närmare förklaring om vad för slags frågor som ställts till undersökningspersonerna och 

varför, kommer att presenteras samt hur det insamlade materialet sedan har bearbetats. De 

etiska principerna finns presenterade samt hur studien har efterföljt dessa och även studiens 

tillförlitlighet och noggrannhet.  

 

4.1 Urval och undersökningsgrupp 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt fysiska aktiviteter används som en del av 

behandling för missbrukande unga män och hur dessa unga män upplever fysisk aktivitet som 

en del av behandlingen. För att undersöka detta tillfrågades flera behandlingshem som 

profilerade sig med fysisk aktivitet som del av behandling och som riktade inte sig mot unga 

män i åldern 16-21 år. Frågeundersökningar visar att debutåldern oftast är väldigt låg och sker 

under låg- och mellanstadiet, men ett etablerat missbruk är vanligast i gymnasieåldern 16-19 

år (CAN, 2012). Det är väldigt få personer som har sin narkotikadebut efter 21 års ålder 

(ibid.). Endast ett behandlingshem svarade och ville medverka. På denna enhet bodde det vid 

intervjutillfället fyra stycken unga män och det var tre personer från personalen som var på 

plats den dagen. Detta urval kan delas in i två olika sorter vilket Trost (2010) beskriver som 

kvoturval och bekvämlighetsurval. Ett kvoturval syftar på att en viss del av befolkningen har 

blivit utvald att undersökas som ska kunna representera sin population och med 

bekvämlighetsurval menas det att man tar det man får. Med det menar Trost att de som blir 

intervjuade har tillfrågats för att de fanns nära till hands och ofta tillfrågats av en slump 

(ibid.).  

 

4.2 Fallstudie 

Då studien endast utgår efter ett behandlingshem så blir detta en fallstudie. För att få fram 

resultat om hur just detta behandlingshem arbetar och upplever sina pedagogiska 

behandlingsmetoder så var intervjuer den bästa metoden för att få svar på frågeställningar. En 

fallstudie anser att studera ett specifikt område, till exempel en institution, för att läsaren ska 

få en bättre förståelse och helhetssyn av den valda institutionen (Merriam, 1994). De resultat 

som framkommer i en fallstudie är oftare konkret än teoretisk kontextuell vilket då gör den till 

en kvalitativ metod. Det främsta syftet då är att förstå innebörden och upplevelsen av den 
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valda institutionen. En kvalitativ fallstudie är lämplig att använda i pedagogiska sammanhang 

då problem och processer studeras för att kunna förstå dessa på ett sätt som sedan kan hjälpa 

till att förbättra det praktiska arbetet.Då en fallstudie oftast utgår från en särskild process inom 

institutionen så ställs frågor som handlar om varför eller på vilket sätt processen går till samt 

förståelsen om varför det går till som det gör (ibid.). I detta fall är fysisk aktivitet som del av 

behandling den pedagogiska process som undersöks för att se på vilket sätt personalen på 

behandlingshemmet arbetar samt upplevelserna kring detta arbete.  

 

4.3Intervju och fokusgruppsintervju 

Då författaren till studien ansåg att intervjua både boende och personal på 

behandlingshemmet användes två olika typer av intervjuer, fokusgruppsintervju för de boende 

samt vanlig kvalitativ intervju för de anställda. Den vanliga kvalitativa intervjun passade bra i 

syfte att intervjua personalen där deras erfarenheter och tankar kring deras arbetssätt skulle 

undersökas. Den kvalitativa intervjun går ut på att ta reda på hur den intervjuade ser på 

världen, hur denne känner och tänker om dess tidigare erfarenheter (Trost, 2010). 

Ungdomarna på behandlingshemmet har ofta samtal och diskussioner med varandra då det 

ingår i deras behandlingsprocess vilket gjorde valet av fokusgruppsintervju till bästa 

alternativet för att få de att prata så mycket som möjligt. Trost (2010) skriver även om 

fokusgruppsintervju som är en slags gruppintervju där de intervjuade själva får föra ett samtal 

kring de frågor som intervjuaren ibland kan kasta ut för att få gruppen att hålla sig till 

ämnesområdet som är menat att undersöka. I studien undersöks känsliga ämnen som missbruk 

och behandling av missbruk vilket kan vara svårt för en del att prata om så målet med 

framförallt fokusgruppsintervjuerna var att få igång ett avslappnat och öppet samtal.  

 

4.4Intervjuguide 

Frågorna är sammanställda i en intervjuguide där några öppna frågor är förutbestämda som 

sedan kan leda till ett samtal där eventuella följdfrågor kommer naturligt. De frågor som 

förutbestämdes skulle täcka stora delar av syftet samt innehålla ämnen som hade stora 

möjligheter till eventuella följdfrågor vilket skulle hjälpa mig som intervjuare att ha lättare att 

hänga med i samtalet. Skulle intervjuguiden vara utformad på ett annat sätt där alla frågor, 

inklusive följdfrågorna, skulle vara förutbestämda skulle jag som intervjuare ha svårt att 

lyssna på vad den intervjuade personen egentligen sa för att istället lägga allt fokus på den 

nästkommande frågan. Ett sådant tillvägagångssätt skulle varken bli informativt eller lärorikt i 

detta fall. Trost (2010) skriver att vid kvalitativa intervjuer används inte en lista med 
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förutbestämda frågor utan ska istället utgå från en intervjuguide som delats upp i olika 

frågeområden som täcker det tänkta ämnesområdet. Dessa intervjuguider ska vara personliga 

så att de passar den som ska intervjua och beroende på det hur många frågor som ska vara 

förutbestämda under varje område. Intervjuaren ska lära sig de olika frågeområdena så att det 

inte behövs några i förväg formulerade frågor så att de frågor som ställs under intervjun ska 

komma naturligt och i den ordning som den intervjuade bestämmer. Det är viktigt att frågorna 

är öppna så att den intervjuade får chansen att berätta sina svar så att risken för att den 

intervjuade ska känna sig utfrågad på ett negativt sätt blir mindre (ibid.). Rosenqvist och 

Andrén (2006) beskriver en undersökningsmetod där ett personligt och tillitsfullt möte ligger i 

fokus för att få intervjun att kännas mer som ett samtal än en utfrågning som de kallar för 

vilja-veta-intervjun. Frågor till en sådan slags intervju förbereds innan genom att skriva upp 

ett antal öppna frågor som kan ställas i den ordningsföljd som känns naturlig vilket sedan kan 

leda till ytterligare följdfrågor under samtalets gång (ibid.). Dessa två olika metoder liknar 

varandra och deras riktlinjer tillsammans resulterade i bra intervjuer.  

 

4.5Genomförandet 

Fem stycken förfrågningar om medverkan i ett missiv tillsammans med ett datum för sista 

svarsdag skickades ut till olika behandlingshem i Sverige som profilerade sig med fysisk 

aktivitet som del av deras behandling (se bilaga 1). Endast ett behandlingshem återkom via 

telefon med ett medgivande till medverkan och en tid bestämdes. Det hände mycket på 

behandlingshemmet under just den här tiden och chefen på denna enhet hade inte mycket tid 

att avvara vilket resulterade i ändring i sista minuten som ledde till att mötet planerades in 

bara några dagar efter medgivandet. Detta resulterade i att intervjuguiden fick bearbetas och 

godkännas snabbt för att kunna ha frågor färdiga att ställa. Väl där fick jag presentera mig för 

personalen och de boende där jag berättade om mig själv, mitt arbete och de förväntningar jag 

hade på de kommande intervjuerna. Jag fick även skriva på en tystnadsplikt är jag försäkrade 

att inte lämna ut personliga uppgifter om de jag skulle få träffa. De hade några vardagliga 

rutiner som de behövde gå igenom innan intervjuerna kunde börja som jag fick vara med på. 

Ungdomarna fick själva bestämma om de vill ha fokusgruppsintervju eller enskilda intervjuer 

och de ansåg att de var så vana att prata i grupp att de ville göra på det sättet. Vi satt i ett 

avskilt rum med soffor vilket bildade en avslappnad miljö och småpratet under dagen hade 

lett till en redan avslappnad relation oss emellan. De gav mig sitt medgivande till att spela in 

och anteckna under samtalets gång och jag berättade ännu en gång om deras rättigheter, vad 

jag kommer använda min insamlade data till och förklarade vad jag hade för förväntningar.  
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De svarade utförligt och berättande, diskuterade och lyssnade på varandra och skötte den 

största delen av samtalet precis som jag hade tänkt mig, där jag endast ställde en ny fråga om 

jag märkte att de började prata om annat eller var klara med det nuvarande samtalet. Detta 

gjorde att mycket data blev insamlat, både på inspelningen och på noteringarna, trots att de 

nedskrivna orden endast skulle användas som förstärkning till det jag tyckte var extra viktigt 

att få med. Fokusgruppsintervjun tog ungefär 45 minuter. Intervjuerna med personalen skedde 

på helt andra sätt. Den ena skedde samtidigt som de vardagliga sysslorna utfördes och de 

andra två skedde inne på ett kontor. Intervjuerna som skedde inne på kontoret blev kortare än 

den intervjun som skedde utanför, då de två första hade mycket att göra och kände sig 

stressade. Det gjorde att lite information missades vilket fick kompletteras med nedskrivna 

svar som skickades på mail några dagar senare. Intervjun som skedde utanför kontoret var 

mer avslappnat och mycket data kunde samlas in. Dessa intervjuer tog mellan 15-30 minuter 

per person.  

 

4.6Bearbetning och transkribering av material 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av både inspelning och de noteringar som blev 

nedskrivna under samtalens gång. Det inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger för 

att se om det som sagt har fått andra betydelser från första gången på grund av tonläge, pauser 

eller andra småsaker som jag inte tänkte på under intervjuns gång, för att sedan transkribera 

detta. När intervjuerna sedan transkriberats delades resultatet upp i olika kategorier för att 

skapa en mer förståeligt struktur. Vid transkription framhävs små saker i samtalen som till 

exempel pauser, hummande och andra saker som intervjuaren inte skriver ner under samtalets 

gång så att de kommer fram i det resultat som sedan presenteras i studien (Rosenqvist & 

Andrén, 2006). På det sättet kan man höra kan slutresultatet struktureras upp bättre och bli 

mer lättförståeligt (ibid.).   

 

4.7Reliabilitet/validitet 

Då det endast är en person som undersökt hur fysisk aktivitet som del av missbrukande 

ungdomar i denna studie så har det endast närvarat en person vid alla intervjutillfällena och 

alla intervjuer skedde på samma plats vid samma tillfälle. Utformningen på intervjun och dess 

frågor var anpassade för personen som skulle intervjua för att få ett naturligt och avslappnat 

möte med deltagarna på intervjun samt att de data som samlades in registrerades på samma 

sätt vid alla intervjuer. Enligt Trost (2010) ger det studien en hög reliabilitet, det vill säga en 
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hög tillförlitlighet. För att få det krävs det att samtliga intervjuer går till på liknande sätt där 

intervjuerna genomförs på samma sätt samt att de som intervjuar tar in information på 

liknande sätt. Vid hög reliabilitet menas det ibland att det resultat som kom fram ska bli 

likvärdigt ett nytt resultat om undersökningens kulle göras om. Frågorna är utformade på ett 

lättförståeligt sätt med enkelt språk för att fler ska förstå frågan och inte missuppfatta den. 

Reliabiliteten är större i kvantitativa mätbara studier än vad den är i kvalitativa studier där 

intervjuer används som metod. Anledningen till det är att om en liknande intervju skulle 

utföras så skulle chansen för att resultatet blev lika inte vara så stort då olika aspekter som 

humör, omgivning och frågornas utformande har betydelse för hur resultatet blir. För att 

reliabiliteten ska bli hög så måste situationen vara standardiserad på alla sätt och vis(ibid.). 

Även om en ny liknande studie skulle göras med samma frågor som användes till intervjuerna 

i den här studien så kan de som blir intervjuade ha en annan sinnesstämning eller befinna sig 

någonstans där de inte trivs. På grund av bortfall där flertalet personalenheter och boende på 

behandlingshem så blev det inte lika många svar som från början var tänkt, vilket kan minska 

reliabiliteten då resultatet inte har fler infallsvinklar. Vid intervjuerna ställdes de 

förutbestämda frågorna som var utformade på ett så att de data som studien hade för avsikt att 

undersöka framkom. Detta ger även studien en hög validitet, det vill säga hög giltighet, då 

frågan är ställd på ett sätt så att den tar reda på det som den är meningen att ta reda på (Trost, 

2010).  

 

4.8Etiska aspekter 

Det aktuella ämnet som studien berör kan vara etiskt känsligt för de medverkanden vilket gör 

det extra viktigt att följa de etiska aspekter som säkerställer de medverkandes säkerhet och 

skydd. Deltagarna fick ett missiv skickade till sig med en förfrågan om medverkan samt 

varför just de blivit tillfrågade och deras villkor om de gav sitt medgivande till att medverka i 

studien. De blev även informerade om att det var frivilligt och att de kunde avbryta sitt 

deltagande utan att det skulle leda till negativa konsekvenser. Det framgick även hur och var 

resultatet skulle offentliggöras och deltagarna fick själva bestämma över sitt medverkande då 

samtliga var över femton år och målsmans medgivande inte behövdes. Då namn och andra 

personuppgifter förutom ålder var relevant att veta i syfte till studien så sparades aldrig detta 

vilket säkrade deras konfidentialitet och anonymitet från obehöriga. Då arbetet är en så kallad 

fallstudie där endast ett behandlingshem medverkat blir det svårt att hålla de i personalen och 

de boende där, anonyma för varandra. Dock var frågorna till personalen inte personliga utan 

de rörde mest hur verksamheten fungerade. Frågorna till de boende var mer personliga då en 



 

 19 

del av syftet var att ta reda på hur deras känslor kring fysisk aktivitet, både i stort och som 

behandlingsmetod. Däremot blir de mer anonyma då fokusgruppsintervju användes vilket kan 

hjälpa till att behålla anonymiteten då det inte går att veta vem som sagt vad. Jag tror inte att 

det har så stor betydelse för dem att vara anonyma gentemot personalen då hela deras 

behandling går ut på att prata om känslor och funderingar vilket kan ge en stark relation 

sinsemellan.Till slut blev de även försäkrade om att all insamlad data endast används i 

forskningsändamål och ej i icke-vetenskapliga syften. Jag var även noga med att visa att jag 

visste att jag var i deras hem och att det var de som hjälpte mig och inte tvärtom. 

 

Alla dessa säkerhetsåtgärder och krav för ett etiskt forskande utgår från de fyra huvudkraven 

som Vetenskapsrådet (2009) anser måste efterföljas vid forskning som rör andra människor. 

De fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet avser att deltagarna i studien ska bli informerade om studiens syfte, 

anledningen till deras medverkande och villkoren för deras deltagande. De ska även 

informeras om deras rättigheter samt hur data kommer att hanteras, skrivas fram och 

publiceras och att det inte kommer leda till några negativa följder om de väljer att avbryta sitt 

medverkande i studien (ibid.). 
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5. Resultat 

Resultatet är framtaget från intervjuer från fyra missbrukande unga män boende på 

behandlingshem som profilerade sig med att använda fysisk aktivitet som del av sin 

behandling samt tre stycken från dess personalstab. Resultatet kommer att redovisas under 

olika kategorier nedan. Behandlingshemmet som studien är uppbyggd på är en enhet i en 

större organisation som riktar sig till många olika målgrupper beroende på enhet. Just denna 

enhet riktar in sig på män i åldern 16-21 år.  

 

5.1 Hur behandlingshemmet använder sig av fysisk aktivitet som behandlingsmetod 

 

”XXX i XXX erbjuder en trygg behandlingsmiljö för unga män mellan 16 och 21 år som är 

omhändertagna enligt LVU/Sol, och som har både drogproblematik och kriminell belastning. 

Idavallen är en liten enhet med sex platser där en nära kontakt med personalen är möjlig. 

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande missbruksbehandling till boende i 

egen lägenhet och studier eller arbete.” 

- Personal  

 

Huvudideologin är tolvstegsprogrammet och dess principer då de tror på möjlighet till 

förändring och drogfrihet. De använder sig av olika metoder så som Äventyrspedagogik, 

kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI)och aggression replacement training 

(ART) som utförs av personalen som har en stor bredd av kunskap inom de olika områdena. 

Schemat är väldigt strukturerar och aktiviteterna på dagarna varvas mellan hushållsarbete, 

föreläsningar, gruppövningar, enskilda samtal och äventyrsaktiviteter. De jobbar med den 

kriminella livsstilen med hjälp av programmet ”kriminalitet som livsstil” vilket de lägger mer 

tid på än det själva kemiska beroendet då det kan vara svårare att komma ifrån, där bland 

annat fysisk aktivitet hjälper de boende att rensa tankarna och skapa nya hälsosamma vanor. 

 

”Det är vår erfarenhet att de unga männen i vår målgrupp är rastlösa och behöver varierande 

typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Därför är upplevelsebaserad 

inlärning via äventyrspedagogiska aktiviteter ett stort inslag i verksamheten” 

- Personal 
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Samtliga ur personalen nämner vid upprepade tillfällen hur viktigt det är att erbjuda 

varierande behandlingsmetoder då det är viktigt vid dessa sorters behandlingar att anpassa 

upplägg och material utifrån individ och målgrupp. Ett stort inslag på det aktuella 

behandlingshemmet är just upplevelsebaserad pedagogik där äventyrspedagogiska aktiviteter 

står i fokus med många praktiska övningar för att förbättra inlärningen. De anser att 

ungdomar i den åldern inte är byggda för att sitta still utan det är meningen att de ska röra sig 

så att de får igång kroppen samtidigt som det är ett bra sätt för dem att rensa tankarna. De 

använder sig av fysisk aktivitet som en lärande process som del av behandling för att de vill 

se till helheten då god fysik och god kosthållning leder till ökat välmående då de kan få bättre 

självförtroende och en bättre inlärningsförmåga. De ser behandlingen ur ett holistiskt 

perspektiv där det är viktigt att komma igång och må bra fysiskt för att kunna nå in till de 

psykiska delarna där de anser att . De försöker jobba med hela människan för att få ett 

långsiktigt resultat. Det är även viktigt att de som blir behandlade är i samma åldersgrupp då 

ett för stort åldersspann kan påverka inlärningen. De menar på att de som bor tillsammans på 

behandlingshemmet lever så tätt inpå varandra och påverkas av varandra vilket kan påverka 

och motverka de behandlingar som utförs om en 16-årig kille tar efter en kille som fyllt 35 

eller tvärtom. Det kan bli bakåtsträvande i behandlingen om någon som kommit längre i sin 

utvecklingsprocess påverkas av den som inte kommit lika långt. Detta kan även vara 

någonting positivt om det skulle gå åt det andra hållet, att den som gjort mindre framsteg 

påverkas av den som kommit längre i behandlingen. Det nuvarande spannet kan ibland också 

vara för stort beroende på vilka personerna är som bor där. 

 

”Man ser direkt när de kommer hit och de börjar äta bra mat och röra på sig, hur de blir att se 

friskare ut och mår bättre. De blir starkare och får bättre självförtroende som i sin tur leder till 

att de tar för sig mer saker och öppnar sig mer och mer. ” 

- Personal  

 

På behandlingshemmet så använder de sig även av motiverande samtal, kognitiv 

beteendeterapi, gruppövningar, enskilda samtal och föreläsningar där mycket känsliga och 

negativa känslor tas upp och bearbetas vilket gör att de fysiska aktiviteterna kan väga upp på 

ett positivt sätt genom att bygga upp en gemenskap där de boende och personalen kan ha 

roligt tillsammans. Det gör att de bygger upp en teamkänsla som hjälper dem att samarbeta 

tillsammans med andra människor vilket kan hjälpa dem i processen till ett liv utan droger. 

Deras mål med de fysiska aktiviteterna är att alla boende ska prova på de aktiviteter som 



 

 22 

erbjuds då de ibland behöver bli manade till att prova någonting nytt men om personalen 

märker att de inte trivs med det så får de prova någonting annat. Varje dag går samtliga ut och 

går en kort sträcka och två dagar i veckan åker de till ett gym. Dessa två aktiviteter är något 

som passar de flesta där alla kan utgå från sin egen förmåga vilket kan hjälpa de boende att 

bygga upp självförtroendet som personalen sedan anser är en viktig del i att de senare 

kommer att ta för sig mer. Personalen vet av erfarenhet att de ungdomar som kommer till dem 

ofta har problem med dåligt självförtroende och en dålig självkänsla som de skaffat sig under 

missbrukets gång, vilket gör att det är en viktig del i processen att förbättra dessa. Det är 

viktigt att från grunden bygga upp dem igen. Det är viktigt att de har bra förebilder att se upp 

till, både de i personalen men även de andra boende. På fritiden finns det möjlighet till 

utomhusaktiviteter, några lösa vikter för styrketräning i hemmet samt pingisbord och på 

helgerna åker de ibland på större utflykter för att åka skidor, klättra eller liknande. Den 

personal som jobbar när aktiviteterna utförs är alltid med för att föregå med gott exempel och 

vara stöd för de boende och det är obligatorisk närvaro vid de schemalagda aktiviteterna.  

 

”Mina föräldrar ställde också upp mycket när det gällde sådant och uppmuntrade mig till att 

fortsätta spela och även prova nya saker. Men det hjälpte inte så mycket, jag började ta droger 

samtidigt som jag spelade och det pågick ett tag, även om det inte vari den mängden som det 

blev sen.” 

- Boende  

 

Ungdomarna som vid intervjutillfället bodde på hemmet hade alla varit aktiva och utövat 

sporter som fotboll och hockey som de tyckte var kul och samtliga hade haft stöttande och 

uppmuntrande föräldrar men de slutade med all aktivitet när drogerna tog över. Några av dem 

hade hållit på med både sport och droger samtidigt men märkte ganska snabbt att det inte 

fungerade att göra båda sakerna samtidigt. De uppskattade de aktiviteter som erbjöds på 

hemmet och på fritiden så spelade de fotboll eller basket på gården för att de tycker att det är 

kul men också för att ha någonting att göra när det inte är några schemalagda aktiviteter. På 

hemmet uppmuntras det till fysisk aktivitet då det finns en ganska stor gräsmatta samt en 

basketkorg. Inomhus har de även pingisbord och vikter som ungdomarna kan använda sig av 

när de vill. Däremot saknade de att kunna bestämma själv över sin träning helt och hållet och 

friheten att kunna ge sig ut på elljussåret för att springa. 
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5.3 Känslor och mål för fysisk aktivitet som del av behandling 

Direkt ungdomarna kommer till behandlingshemmet får de ordentlig mat och blir integrerade 

i rutinerna kring fysisk aktivitet och personalen tycker att de ser positiva skillnader efter bara 

en kort tid. Dessa förändringar leder till att ungdomarna mår bättre fysiskt vilket i sin tur kan 

leda till ett bättre självförtroende och förhoppningsvis en bättre självkänsla som i slutändan 

gör att de tar för sig mer.De blir även mindre stressade, antagligen på grund av att även deras 

sömn blir bättre vilket också leder till att de öppnar sig mer och orkar ta tag i saker. De anser 

att om inte ungdomarnas fysik fungerar som den ska så gör ingenting annat det heller och att 

allt måste stämma ihop för att det ska bli ett bra resultat. Detta var även något som killarna 

stämde in med då de direkt efter ett träningspass märkte skillnaden på att de blev starkare 

fysiskt men även gladare samtidigt som det hjälpte dem att hålla tankarna borta från drogerna. 

De tycker att de får rensa tankarna och att kroppen blir utmattad på ett bra sätt samtidigt som 

de får bättre gemenskap med de andra ungdomarna som bor på behandlingshemmet vilket 

leder till positivare känslor och energi. Ungdomarna nämner även att de aktiviteter som 

erbjuds är bra för sammanhållningen med gruppen men även med personalen vilket kan vara 

både bra och dåligt. De märker att det hjälper dem att utföra sådana aktiviteter som de kan då 

de känner att de utvecklas och att de lär av varandra, som till exempel gymträningen, 

samtidigt som de känner att det inte får bli för mycket sådant eftersom de ska klara av det här 

själva när de flyttar hem igen.  

 

Både de boende och personalstyrkan menade på att för mycket fysisk aktivitet och stimulering 

kunde fortsätta att upprätthålla missbrukarbeteendet då även fysisk aktivitet kan bli en sorts 

drog då det framkallar positiva känslor, vilket personalen är noga med att kontrollera. 

Ungdomarna var även eniga om behandlingshemmet inte får ha för mycket aktiviteter då det 

ska vara en inkörsport till livet utanför sedan där de är medvetna om att de inte kommer att få 

aktiviteter och stimulans serverade, vilket de tror skulle kunna leda till att de fyller 

tomrummet efter aktiviteterna med droger igen.  

 

”Det negativa är ju om det blir för mycket, det ska ju inte direkt vara roligt att vara här. Och 

blir man aktiverad här på hemmet hela tiden så kommer det vara svårt att upprätthålla den 

stimulansen sen när man kommer ut härifrån.”  

- Boende 
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Personalen nämnde även att ungdomarna kan känna press och krav på att prestera bra inför 

gruppen vilket kan ta bort glädjen med fysisk aktivitet och den önskade effekten av inlärning 

som förväntas vid en sådan typ av behandlingsmetod kan bli obefintlig.  

Samtliga av de boende har återigen fått upp ögonen för olika sorter av fysisk aktivitet med 

hjälp av behandlingshemmets inlärningsprocesser och deras mål är att fortsätta med det på ett 

hälsosamt sätt när de kommer ut från behandlingshemmet. De har fått hjälp att inse att fysisk 

aktivitet har haft betydelse i deras behandlingsprocess, både för det fysiska och det psykiska, 

och de tror att det kommer vara en bidragande faktor som kommer hjälpa dem att hålla sig 

från droger. En av dem hade redan kontaktat sin gamla fotbollstränare för att kunna fortsätta 

med det fysiska direkt han kommer hem igen och behandlingen är över.  

 

Behandlingshemmet som denna fallstudie baseras på gör inte några speciella undersökningar i 

syfte att se om deras behandlingsmetoder har påverkat och hjälpt de som bott hos dem i deras 

rehabiliteringsprocess. Det de gör är att skicka ut enkäter till de killar direkte efter att de 

flyttat ifrån behandlingshemmet. Det är något som de håller på att jobbar på just nu där fler 

enkäter är under uppbyggnad så att de kan få mer information om hur det har gått för dem 

senare i livet samt hur behandlingshemmet påverkat deras utveckling. Då enkäterna skickas ut 

direkte efter avflyttning så är det svårt att veta vad som händer längre fram i tiden men ibland 

så händer det att de personer som bott på det här behandlingshemmet hör av sig för att berätta 

hur det har gått. Ibland så har de börjat med droger igen efter att de kommit hem från boendet 

men att de sedan har lyckats ta sig ur sitt beroende några år senare. Då påpekar de att det är 

just behandlingarna på det här hemmet som har hjälpt dem att ta sig ur det trots att det gått 

flera år sedan de haft kontakt. Tyvärr är det endast när de hör av sig själva och berättar sin 

historia som personalen får veta vad som hänt långt efter att de flyttat ifrån hemmet eftersom 

de idag endast utvärderar de nyutflyttade personerna. Det gör det ibland svårt att veta om det 

verkligen är behandlingen på hemmet som hjälpt honom dit eller om det är någonting annat 

som påverkat.  
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6. Diskussion 

Under denna del kommer diskussion och analys kring hur denna studie förhåller sig till 

tidigare forskning samt varför det blev det resultat som det blev och vilka andra metoder som 

hade kunnat ge ett annat resultat.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I intervjuerna med både personal och boende framkom det att gruppbehandling i olika former 

som fysisk aktivitet, samtal och föreläsningar stod för mesta del av behandlingen. Personalen 

menade på att det hjälper de boende att känna samhörighet och skapa en teamkänsla 

tillsammans med både de andra boende men även med personalen då samtliga i staben är med 

under dessa aktiviteter. I intervjuerna nämndesdet inte att de fysiska aktiviteterna i 

behandlingen har Banduras sociala kognitiva teori som riktpunkt men det kan ändå dras 

paralleller till de olika metoderna och resultaten som tidigare nämnts. Den sociala kognitiva 

teorin går ut på, som tidigare nämnt, att personer lär hur de ska bete sig genom att observera 

andra människors beteendemönster (Lundgren & Lökholm, 2006). När en person tar efter en 

annans beteende så kallas det för modellinlärning och känslor som uppkommer när nya 

värderingar uppstår kallar Bandura för vikariell betingning (ibid.).Genom att samarbeta 

tillsammans i en grupp kan de boende se hur personalen beter sig men även se hur de andra 

boende utvecklas i sin individuella process vad gällande sitt beteendemönster vilket kan 

hjälpa dem att även utveckla sin egen. Det som är viktigt att veta vid dessa behandlingar är att 

veta att det även innan behandlingen skedde en så kallad modellinlärning där den 

missbrukande personen kan ha tagit efter missbrukarbeteendet från någon annan i dennes 

omgivning som tagit droger. När en person upplevt samma situationer och beteendemönster 

ett längre tag kan det till slut bli en självklarhet och något naturligt så att det till slut blir en 

hel livsstil. Hela rehabiliteringsprocessen handlar om att de boende ska göra en 

livsstilsförändring som de då kan få hjälp med genom att betrakta hur andra reagerar och beter 

sig.  

 

Under fokusgruppsintervjuerna tillsammans med de boende så berättade samtliga att det varit 

vänner och vännernas äldre syskon som vid upprepade tillfällen använt sig av droger i de 

boendes sällskap. När de endast visade de positiva effekterna av bruket så blev det omedvetet 

en vikariell betingning där något de från början visste var dåligt till slut blev någonting bra, 
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ungdomarna blev påverkade av sina vänner på det sättet att de visste att det var fel men 

eftersom ingenting dåligt, utan snarare tvärtom, hände dem så började mentaliteten inför 

droger att ändras tills det till slut blev någonting självklart som endast medförde positiva 

effekter. En viktig fråga där är varför vissa personer eller grupper har större inverkan än 

andra, som till exempel i det här fallet där kompisarna hade en större inverkan än de aktuella 

personernas föräldrar. Föräldrarna till de boende hade alla varit stöttande och aktiverade i 

deras barns idrottsintresse men som inte räckte till motivation när kompisarnas livsstil tog 

över. I ett sådant fall kan det vara svårt, trots olika sorters behandlingsmetoder, att skapa ett 

nytt beteendemönster som inte innefattar droger och missbruk. Samtliga artiklar som beskrev 

olika metoder nämnde i första hand de behandlingar som skedde i grupp som till exempel 

samarbetsövningar, lagsporter, gruppboenden, möten med mera där människor måste vara i 

symbios med varandra för att det ska ge förbättrade resultat. Där ser de hur andra jobbar med 

sina problem, framgångar och erfarenheter och ta till sig dem som ett hjälpmedel att själv 

komma vidare i sin utveckling.  

 

Williams och Streans (2004) menade på att de som börjat missbruka ofta har psykiska eller 

sociala problem som till exempel missbrukande familjemedlemmar, dålig självkänsla 

och/eller grupptryck. De ungdomar som intervjuades i den aktuella studien hade varken haft 

dåliga familjeförhållanden eller dålig självkänsla vad de själva ansåg men menade på att det 

var kompisar och tillgängligheten av droger som hade fått dem att prova från första början. 

Här är det då viktigt att personalen agerar som bra förebilder och lever som de själva lär så att 

de boende får några att se upp till innan gruppen själva når framsteg som de andra kan 

inspireras av. När alla i personalen engagerar sig i de aktiviteter som de har på 

behandlingshemmet så får de inte bara en bra kontakt och samhörighetskänsla med de boende 

utan de kommer även betraktas som en slags förebild och förhoppningsvis kommer en ny 

vikariell betingning uppstå där de boende blir inspirerade att fortsätta ett drogfritt och 

hälsosamt liv. De har även pressen på sig att det inte får gå för långt åt det hälsosamma hållet 

så att det istället blir ohälsosamt vilket det kan bli vid en överdriven hälsosam livsstil. 

Kivlighan och Jönsson (2009) skrev om fitnesskulturen som kan få de redan utstötta och 

utsatta grupper ännu mer utanför samhället då de inte lever upp till de hälsosamma normerna 

trots att de anses ha valet att lyckas passa in. Dessa krav och press från samhället kan leda till 

ett större och djupare missbruk om de själva anser det omöjligt att uppfylla fitnesskulturens 

alla krav om den perfekta kroppen. De blir att känna en slags hopplöshet (ibid.). Blir dessa 
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krav återkommande så kan det bli svårt att bibehålla sin självförmåga då tron på sig själv 

försvinner och det kan bli svårare och ta längre tid att behandla.  

 

I intervjuerna med personalen så sa de att med deras erfarenheter så vet de att missbrukarens 

självkänsla och självförtroende ofta försämras under missbrukets gång och att det är viktigt att 

jobba på den, vilket då gruppbehandlingar kan vara bra för att de ska känna att de tillför något 

för andra. Bandura pratar om självförmågan som inte ska förväxlas med självkänsla trots att 

de i många fall hör ihop. Han menar på att med en bra självförmåga så finns en medvetenhet 

om vad personen klarar av och har lättare för att ta till sig och prova nya saker. Har personen 

istället en dålig självförmåga anser denne att det inte är värt att försöka då denna inte tror på 

sin förmåga att unna utföra vissa saker. Genom gruppbehandlingsmetoder kan de 

missbrukande personerna lära sig att de är viktiga då de har en betydande roll i gruppen. På 

det aktuella behandlingshemmet menade personalen på att de var noga med att alla boende 

skulle prova på samtliga aktiviteter som erbjöds så länge de inte var fysiskt begränsade vilket 

kan hjälpa dem att inse att de klarar mer än vad de från början trott. Detta kan även bli 

någonting negativt om en person känner av grupptrycket av att prestera bra i till exempel en 

sport eller inne på gymmet som istället kan försvaga självförmågan då anser att de inte klarar 

av lika mycket som de andra.  

 

Trots att det inte finns så mycket forskning än som kan ge ett säkert konkret svar så är de 

flesta forskare redan eniga om att olika fysiska aktiviteter har en positiv inverkan vid 

behandling av missbrukande ungdomar. Baldwin, Loehr, Kangas och Friersons (2013) studie 

visade att fysisk aktivitet kunde få positiva effekter redan efter två veckor. Samtliga av de 

missbrukande ungdomarna ansåg att de bara efter en kort tid med fysisk aktivitet om 

behandling kände sig starkare och bättre fysiskt vilket hade gjort att de kände sig gladare och 

positivare samtidigt som de fått bättre självkänsla och hur mycket bättre de mådde i allmänhet 

av att röra på sig. Detta är något som förstärks av Williams och Strean (2004) som berättar om 

de positiva effekter som fysisk aktivitet resulterar i kan motverka de negativa effekterna som 

drogerna tillför. Ungdomarna berättade även att de tyckte att det var bra att det erbjöds fysiska 

aktiviteter som del i behandlingen på det sätt att det tog bort tankarna på droger då de blev 

inspirerade till att leva hälsosammare och göra mer medvetna val gällande livet. De ansåg 

också att det var bra att det inte erbjöds för mycket aktiviteter då behandlingshemmet inte 

skulle vara någonting roligt. De trodde också att det skulle försvåra tiden efter 

behandlingshemmet om de blev för stimulerade med olika aktiviteter av personalen som 
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skulle mål upp en bild som inte stämmer överrens med det verkliga livet utanför 

behandlingshemmet. De trodde inte att de skulle hitta på så mycket saker om de bodde 

hemma vilket skulle resultera i mycket tid där de inte gjorde någonting vilket skulle göra det 

lätt att få tankarna tillbaka till drogerna. De kände inte av i dagsläget att de erbjöds för många 

aktiviteter men de var medvetna om att det lätt skulle kunna bli på det sättet. Dessa uttalanden 

visar enligt Banduras teori om självförmågan att ungdomarna fortfarande har en del att jobba 

med under rehabiliteringstiden då de inte tror på sin förmåga att kunna hålla sig borta från 

droger om de skulle få för mycket fri tid där de inte får stimulans i form av till exempel fysisk 

aktivitet. Däremot skulle deras medvetenhet om deras situation på boendet och tiden efter 

kunna hjälpa dem på vägen eftersom behandlingshemmet har hjälpt dem att inse vikten av att 

göra medvetna hälsosamma val där deras mål är att fortsätta med några av de aktiviteter som 

erbjuds på behandlingshemmet även efter avslutad behandling.  

 

Sammanfattningsvis så framkom det i intervjuerna med personalen och 

fokusgruppsintervjuerna med ungdomarna att samtliga ansåg att fysisk aktivitet var bra som 

del av behandlingsprocessen, speciellt i grupp, då de upplevde det som en bra metod att 

förändra deras livsstil. Personalen ansåg att deras sätt att använda fysiska aktiviteter hjälpte 

ungdomarna att hitta tillbaka till sig själva vilket har hjälpt dem i deras rehabiliteringsprocess. 

Ungdomarna gillade den sortens behandlingsmetod vilket i slutändan gör de mer mottagliga 

för en förändring som kan leda till positiva konsekvenser. Deras psykiska hälsa blev bättre i 

samband med att den fysiska hälsan blev bättre. Det hjälpte dem även att skapa ett bättre 

samarbete och kontakt mellan personalen och de boende vilket ofta ledde till bättre resultat 

för de boende och en bättre utveckling i deras behandling då de lättare kunde samarbeta och 

lita på varandra.  

 

Trots alla fördelar så hade ändå både personalen och de boende i bakhuvudet de negativa 

effekterna som kunde uppkomma om det blev för mycket fysisk aktivitet. Till exempel så 

skulle för mycket stimulans inte kunna upprätthållas när de boende kommer hem om det inte 

finns någon där för att aktivera dem. Personalen var även noga med att påpeka att de visste att 

det är viktigt att de är uppmärksamma på hur de boende påverkas av de aktiviteter de utför så 

att det inte blir för mycket krav och stress eller att de ser att någon inte trivs. De data som 

framkom under intervjuerna till den aktuella studien stämde väl överrens med tidigare 

forskning och anledningen till det kan vara att både missbruk och fysisk aktivitet är ämnen 

som det forskats mycket om och som hjälpt forskarna att se hur de positiva effekterna med 
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fysisk aktivitet kan motverka de negativa effekterna som vissa drogmissbruk kan tillföra. 

Både fysisk aktivitet och drogmissbruk gör olika saker med kroppen och det som händer, 

händer. Händer det ingenting annat än det så är det svårt att få fram andra resultat än det 

forskningen har fått fram idag och det är antagligen därför tidigare forskning stämmer bra 

överrens med denna studie. Det skulle även varit intressant att se hur behandlingshemmet 

jobbade mer långsiktigt med fysisk aktivitet, om de på något sätt jobbade med att få 

ungdomarna att fortsätta på den aktiva livsstilen. Ungdomarna själva visste att de ville 

fortsätta när de kom ut men det hade varit intressant för att se om personalen var en 

påverkansfaktor till det och i så fall undersökt hur de hade jobbat med det. Jag hade även, så 

här i efterhand, velat fråga mer ingående varför de valt de aktiviteterna som de valt och på 

vilket sätt de tror att de skulle kunna hjälpa ungdomarna i sin livsstilsprocess. Som 

hälsopedagog anser jag att vi skulle kunna vara till stor hjälp då vi har kunskaper stora 

kunskaper inom pedagogik som ligger till grunden för dessa processer och utvecklingar, men 

även inom beroendepersonligheter och hälsa. Detta är ett område som hela tiden kommer att 

utvecklas och jag kan se att pedagoger kommer att ha en stor påverkan på utvecklingen inom 

just narkotikabehandling i framtiden. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Då jag inte visste vad jag kunde vänta mig för gensvar från de boende på behandlingshemmen 

så ansåg jag att det bästa tillvägagångssättet skulle vara att träffa dem personligenför 

intervjuer istället för att vara en anonym person som ställer frågor angående deras val och liv 

genom en enkät. Jag tänkte även på att det även kunde få negativa konsekvenser då 

ungdomarna skulle kunna tycka att det kändes för intimt att sitta mitt emot en främmande 

människa och prata om detta, men tänkte att jag skulle få ut mer ärliga och djupare svar än om 

jag använt mig av en annan metod. Jag ville även få mig en bild av hur det kan se ut på ett 

behandlingshem, se hur de som bor där har anpassat sig samt att känna av hur de 

missbrukande är som personer. Tidsmässigt så kunde intervjuer bli ett dåligt val då 

behandlingshem ofta ligger lite avskilt från bebyggelser för att undvika frestelser för de 

boende och då det inte finns allt för många i samma område. Denna gång blev gensvaret inte 

så stort så tiden räckte till. Vid kvalitativa intervjuer är syftet att ta reda på hur en person 

känner, tänker och ser på världen utifrån tidigare erfarenheter där svaren kan bli hela 

berättelser som det ofta kan tas mycket data från (Trost, 2010). Det som även var bra med 

intervjuer i det här fallet var att då vi träffades på deras hemmaplan så kunde de känna sig 

trygga och eftersom det blir mer ett samtal så är det lättare att diskutera vilket kan hjälpa till 
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att förhindra eventuella missförstånd. Vid en intervju finns det möjlighet att ställa följdfrågor 

som kan leda till att missförstånd kan undvikas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Då de boende har mycket samtal och diskussioner som ingår i deras behandling så är de även 

vana vid att prata öppet om känslor och erfarenheter vilket antagligen gjorde att de kunde vara 

ärliga och inte förskönade sin livssituation.Det passade även väldigt bra med 

fokusgruppsintervju till ungdomarna då de redan hade vanan inne så de hjälpte varandra att 

formulera sig och diskuterade fram mycket tillsammans. Vad gällande personalen så var 

vanliga enskilda intervjuer med dem det bästa då de hade olika bakgrunder, utbildningar och 

erfarenheter vilket gav olika syner på deras verksamhet. Jag tror inte att det hade kommit fram 

om de hade intervjuats i grupp. I efterhand kan jag se att liknande data som jag fick ut av 

dessa intervjuer hade jag antagligen kunnat få genom att skicka ut enkäter då svaren inte 

behövde vara berättande som de kan vara i en intervju. Det hade kunnat ge mer data då fler 

boende och personal på behandlingshem hade fått tagit del av de frågor som ställdes men det 

hade även kunnat vara så att de hade haft för mycket att göra att det skulle glömmas bort och 

ingen data alls skulle komma tillbaks. I efterhand när jag såg hur litet gensvaret blev så skulle 

det scenariot vara mest sannolikt. Så i slutändan tycker jag att intervjuer var det bästa 

alternativet. Då det endast blev ett behandlingshem som svarade och ställde upp på intervjuer 

så blev undersökningen en kvalitativ fallstudie. Detta gjorde att svaren på frågeställningarna 

blev mer ingående och informativa på hur just detta behandlingshem arbetade med de 

pedagogiska processerna som fysisk aktivitet var en del av vilket gjorde att syftet med studien 

efterföljdes.  

 

6.3 Framtida forskning 

Tidigare forskningar har inte gjort stor skillnad när det kommer till behandling av missbruk 

vad gällande män och kvinnor medan den här studien riktade in sig på unga män vilket skulle 

göra det intressant med en liknande studie på kvinnor. En sådan studie skulle kunna utföras på 

inom samma företag på en avdelning där endast kvinnor behandlas och behandlingarna ser 

ungefär likadana ut för att se om det är just skillnaden av kön som spelar någon roll. Det 

skulle även vara mer intressant att se forskning på narkotikamissbruk som sedan gått över till 

ett träningsmissbruk. Detta var ett ämne som både tidigare forskning studerat men som även 

personalen och de unga killarna haft i tankarna under denna studie. I en sådan studie skulle 

jag vilja se vilka faktorer som till slut skulle vara de utlösande och i vilken mängd fysisk 

aktivitet skulle behöva utföras för att det ska kunna gå så långt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missiv 

Gävle 2014-03-31 

”Fysisk aktivitet som del av behandling av missbrukande ungdomar” 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Detta är en förfrågan till personal och boende på XXX om att ställa upp i en intervjustudie 

som har för avsikt att undersöka hur fysisk aktivitet används som pedagogiskt hjälpmedel i 

behandling av missbrukande ungdomar.  

Jag skriver mitt examensarbete inom pedagogik på Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle och jag vill undersöka hur just Ert behandlingshem tar hjälp av fysisk 

aktivitet i behandlingsprocesserna samt hur ungdomarna anser att de påverkas av detta. 

Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av anteckningar samt inspelning och det är 

endast jag som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Intervjuerna kommer att 

ligga till grund för min studie och det data som samlas in kommer endast att användas i 

examensarbetets syfte. Allt som sägs kommer att vara konfidentiellt och personlig 

information kommer inte att kunna identifieras i den slutgiltiga texten.  

Studien följer Vetenskapsrådets etiska principer vilket betyder att Du som blir intervjuad har 

rätt att när som helst avbryta Ditt medverkande. 

Er medverkan skulle vara till stor hjälp och kommer ha stor betydelse i mitt arbete.  

Finns intresset att medverka eller andra frågor och funderingar kan ni höra av er senast 

fredagen den 18/4 på någon av kontaktuppgifterna nedan.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara Schenning Grevås 

 

Mail: sara_sg40@hotmail.com 

Telefon: 070-3647589 

Handledare, Högskolan i Gävle: XXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Personal 

Bakgrund till deras val av fysisk aktivitet som del av behandling 

• Hur kommer det sig att ni erbjuder fysisk aktivitet som del av behandling? 

• Vad för olika typer av aktiviteter erbjuder ni? Vilken omfattning är de boende med? 

Varför? 

• Vad vill ni uppnå med en sådan metod? 

Utförande av fysisk aktivitet 

• Hur är ni involverade i aktiviteterna? 

• Hur introducerar ni de boende för de olika fysiska aktiviteterna? 

Skillnader/likheter med andra behandlingsmetoder 

• På vilket sätt skiljer sig fysisk aktivitet som metod åt mot andra metoder? 

Resultat av fysisk aktivitet som behandlingsmetod 

• Gör ni uppföljning på de boende som flyttat härifrån? 

• Hur upplever ni att resultaten av fysisk aktivitet som metod blir? 

• Anser ni att det är en bra behandlingsmetod? På vilket sätt? 

• När passar inte fysisk aktivitet som behandlingsmetod? 

 

Boende 

Fysisk aktivitet innan missbruk och behandlingshem 

• Hur såg ni på fysiska aktiviteter under barndomen? 

• Vad för slags aktiviteter gjorde ni då? 

Utförandet av fysisk aktivitet 

• Hur ofta utför ni någon slags aktivitet på hemmet? 

• Vilka aktiviteter utför ni just nu? 

• Är det någon aktivitet ni gillar bättre? Varför? 

Känslor om fysisk aktivitet  

• Vad tycker ni om att röra på kroppen?  

• Är det en bra behandlingsmetod? 

Resultat/konsekvenser av denna typ av behandlingsmetod 

• Märker ni någon skillnad hos er själva efter ett pass? 

• Märker ni någon skillnad sen ni flyttade in hit? 
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• Vad är det mest positiva/negativa med fysisk aktivitet på hemmet? 


