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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Basal Kroppskännedom (BK) är en rörelsebaserad behandlingsmetod som 

praktiseras av specialiserade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Metoden har visat sig vara 

verksam på ett flertal patientgrupper, men metoden har till största delen använts och 

forskats på inom psykiatrin. Det har däremot inte studerats hur erfarenheten ser ut för 

fysioterapeuter i olika verksamheter och som arbetar med olika patientgrupper gällande hur 

BK kan påverka patienterna i deras vardagliga liv. 

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av hur behandling med Basal 

Kroppskännedom kan påverka patienterna i deras vardagliga liv. 

Metod: Studien är en kvalitativ explorativstudie. Sex informanter intervjuades utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Dataanalysen gjordes med induktiv ansats och manifest 

fokus. 

Resultat: Dataanalysen resulterade i 7 kategorier och 22 underkategorier. De 7 kategorierna 

benämndes: ökad självkännedom, självkänsla, kommunikation, makt över sitt liv, 

hälsorelaterade beteendeförändringar, kroppsligt och bättre förutsättningar i livet. 

Slutsats: Studien visar att de intervjuade fysioterapeuternas erfarenhet är att behandling 

med Basal Kroppskännedom, oavsett patientgrupp eller verksamhet, på många sätt har en 

positiv inverkan på patienterna i deras vardagliga liv. Informanternas erfarenhet var att 

patienterna ändrade såväl inre som yttre beteenden. Till dessa räknas tankar, känslor och 

fysiologiska reaktioner respektive aktivitet, levnadsvanor, rörelsemönster och social 

interaktion. Sju kategorier och tjugotvå underkategorier identifierades vilka täcker in ovan 

nämnda beteenden. Författarnas uppfattning är att det verkar finnas en bred tillämpbarhet 

av BK inom fysioterapin.  

Nyckelord: Beteendemedicin, fysioterapi, kontroll-lokus, self-efficacy, egenvård 

 

  



ABSTRACT 

Background: Basic Body Awareness Therapy (BBAT) is a movement-based treatment 

method practised by specialized physiotherapists. The method has proven to be efficient on 

multiple patient groups, but the method has mostly been used and researched on within the 

psychiatric area. However, the experiences of physiotherapists in different areas and who 

work with different patient groups regarding how BBAT may affect patients in their everyday 

life, have not been studied.  

Aim: To examine physiotherapists’ experiences of how treatment with basic body awareness 

therapy can impact patients in their everyday life.  

Method: The study is a qualitative explorative study. Six informants were interviewed based 

on a semistructured interview guide. Analysis of data was made with inductive approach and 

manifest focus. 

Result: The analysis of data resulted in 7 categories and 22 subcategories. The 7 categories 

were named: increased self-awareness, self-esteem, communication, power over one’s life, 

health related behavioral changes, bodily and better conditions in life.  

Conclusion: This study shows that the experiences of the physiotherapists who were 

interviewed are that treatment with Basic Body Awareness Therapy, regardless of patient 

group or area of treatment, in many ways has a positive impact on the patients in their 

everyday life. The experiences of the informants were that the patients changed covert as well 

as overt behaviors. These include thoughts, emotions, and physiological reactions 

respectively activities, living habits, patterns of movement and social interaction. Seven 

categories and twenty-two subcategories were identified which covers the mentioned 

behaviors. The authors view is that BBAT within physiotherapy seems to be broadly 

applicable.  

Keywords: Behavioral medicine, physical therapy, locus of control, self-efficacy, self care 
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1 BAKGRUND  

1.1 Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning 

Fysioterapiverksamhet utövas av legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster och dessa ska 

arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Broberg & Lenné, 2017), därför är det 

intressant att studera hur fysioterapeuters erfarenheter ser ut. Fysioterapi är en profession 

och ett vetenskapsområde som syftar till att främja hälsa, minska ohälsa och lidande samt 

vidmakthålla eller återvinna optimal rörelse och funktionsförmåga och delaktighet i 

samhällslivet. Rörelse är ett medel för människor att nå sina mål, hälsa och livskvalitet och 

genom medvetenhet om kroppen och dess signaler samt adekvat rörelse kan människor 

utveckla tillit till sig själva, känna tilltro till sin kropp, uppleva sig som sammanhängande och 

hela, uppleva rörelseglädje och påverka sin egen hälsa. Inom fysioterapi finns kunskap om 

människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet och förståelsen för kroppens 

funktioner och av människans upplevande av sin kropp och rörelse ligger till grund för 

fysioterapeutiska interventioner (Broberg & Lenné, 2017).  

Beteendemedicin är enligt Åsenlöf och Denison (2012) definierat som ”ett interdisciplinärt 

område där utveckling och integrering av sociokulturella, biopsykosociala, beteendemässiga 

och biomedicinska kunskaper av relevans för hälsa och sjukdom står i fokus” (s. 12). 

Författarna menar att patienter vid de flesta fysioterapeutiska interventioner är nödgade att i 

någon grad genomföra någon form av beteendeförändring för att åtgärden ska leda till 

tillfrisknande. Med beteende avses både yttre (overta) beteenden, som rörelser (motoriskt 

beteende) och sådant vi säger (verbalt beteende), och inre (coverta) beteenden, som tankar, 

känslor och fysiologiska reaktioner (Denison & Åsenlöf, 2012).  

1.2 Hälsa och aktivitet 

Begreppet hälsa har ingen entydig definition som kan användas i alla sammanhang. Hälsa 

har med fysiska, personliga och sociala resurser att göra och för att individer ska kunna 

uppleva god hälsa måste de kunna identifiera och realisera önskningar, tillgodose behov och 

klara sig i sin fysiska och sociala miljö (Pellmer, Wramner & Wramner, 2015).  

För att klassificera hälsa och hälsorelaterade tillstånd rekommenderas av Socialstyrelsen 

Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering International Classification of Function, 

Disability and Health (ICF), där aktivitet definieras som “en persons genomförande av en 

uppgift eller handling” och delaktighet som “engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 

2001, s. 85). Avsnittet om Aktivitet och delaktighet i ICF innefattar det fullständiga omfånget 

av livsområden, uppdelat i följande nio kapitel: Lärande och att tillämpa kunskap, Allmänna 
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uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 

interaktioner och relationer, Viktiga livsområden, Samhällsgemenskap, socialt och 

medborgerligt liv.  

Fysioterapeuter kan hjälpa patienterna att bibehålla eller öka såväl hälsa som aktivitet och 

delaktighet på många olika sätt. En metod som fysioterapeuter kan använda är Basal 

Kroppskännedom.    

1.3 Basal Kroppskännedom 

Basal Kroppskännedom (BK) är både en behandlingsmetod och ett förhållningssätt inom 

fysioterapin och introducerades 1985 av sjukgymnasten Gertrud Roxendal med syftet att 

sjukgymnastiskt behandla psykisk ohälsa (Gyllensten, Skoglund, & Wulf, 2015). Roxendal 

hämtade inspiration till metoden framförallt från Jacques Dropsys arbeten (1975, 1988), men 

precis som många andra terapier är BK en fusion mellan ett flertal olika traditioner, i detta 

fall både från västerländsk och österländsk tradition, främst Zen-meditation och Tai Chi 

Chuan, men även träningsformerna Feldenkreis och Alexanderteknik, samt andra 

västerländska metoder och filosofier som existentialism (Skoglund, 2011).   

Grundläggande inom BK är teorin om de fyra existensdimensionerna, den fysiska, den 

fysiologiska, den psykologiska och den existentiella dimensionen, i vilka människan fungerar 

samtidigt (Gyllensten, Skoglund & Wulf, 2015). För att rörelser ska bli harmoniska och 

balanserade behöver människan vara fysiskt och psykiskt i harmoni och balans genom att 

dessa fyra delar samverkar på ett harmoniskt och balanserat sätt (Dropsy, 1988). Den fysiska 

dimensionen är den fysiska kroppen med skelett, muskler, leder och inre organ; den 

fysiologiska dimensionen är processerna andning, blodcirkulation, nervsignaler, 

hormonproduktion, ämnesomsättning med mera; den psykologiska dimensionen är våra 

tankar och känslor; och den existentiella dimensionen handlar om vår förmåga att reflektera 

över oss själva, vår etik, moral, värderingar och andlighet (Sannum Karlsson & Cederhag, 

2016). BK riktar sig till alla fyra existensnivåer samtidigt men utifrån behov kan de olika 

nivåerna betonas mer eller mindre och även integrera de fyra existensnivåerna med en 

övning som kallas syntesövning (Roxendal och Winberg, 2002). BK som metod är 

huvudsakligen en rörelsebehandling, men den genomgående principen är den mentala 

närvaron och det går inte att lära sig BK genom att läsa om det, utan det krävs eget övande 

(Gyllensten, Skoglund & Wulf, 2015).   

Helhetssynen på människan har funnits med sedan metoden utvecklades och Roxendal såg 

det dessutom som viktigt att sätta in människan i ett socialt sammanhang, där mötet med 

andra människor kunde aktivera och stärka människans identitet och inneboende kraft 

(Gyllensten, Skoglund & Wulf, 2015). Enligt Roxendal (1985) syftar BK generellt till att 

förbättra kroppskännedomen och minska fysisk dysfunktion samt specifikt till att bland 

annat ge en förbättrad kroppshantering, ge ökad medvetenhet om rörelsemönster och öka 

motivationen för rörelse och träning. Roxendal och Winberg skriver också att “ett syfte med 

övande i Basal Kroppskännedom är att bli mer medveten om beteende, vanor och 

förhållningssätt till livet” (2002, s. 53). Deras erfarenhet är att människors rörelsevanor ofta 
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speglar deras vanor och sätt att vara på andra plan, till exempel att personer som förlorar sin 

stabilitet och går över sina gränser i olika rörelseövningar även har svårt att sätta gränser i 

andra sammanhang (Roxendal & Winberg, 2002).   

BK beskrivs som “en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt”, 

där relationen mellan patient och behandlare är viktig och målet är att stärka det friska för 

att förbättra hälsa och självkänsla (Institutet för Basal Kroppskännedom, u.å.). Utbildningen 

i BK, terapeutisk kompetens, består av fem veckokurser (kurs A, B, C, D och E) med 

självstudier mellan stegen, under minst sex månader och som mest tre år, samt 30 timmars 

handledning i BK. Utbildningen riktar sig till legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Behandlingsperioden är normalt 12 sessioner och fysioterapeuten guidar patienten till att öka 

tilltron till sin egen förmåga att må bättre. Med enkla rörelser, som görs tillsammans med 

andningen, jobbar man med att släppa ner tyngden till golvet och att röra sig mer stabilt, 

balanserat, välkoordinerat och avspänt, vilket ger ökad rörelsekvalitet. För att det ska bli 

möjligt behövs en medveten närvaro som övas både i stillhet och i rörelse. Rörelserna i BK är 

anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och syftar till att få fram ett 

optimalt, grundläggande och funktionellt sätt att använda kroppen (Institutet för Basal 

Kroppskännedom, u.å.).   

För att terapeut och patient ska bilda en gemensam uppfattning om patientens tillstånd och 

situation används the Body Awareness Movement Quality and Experience scale (BAS MQ-E). 

BAS MQ-E är ett, av ICF inspirerat, frekvent använt instrument med god inter-rater 

reliabilitet och validitet (Hedlund, Gyllensten, Waldegren & Hansson, 2016), som lärs ut 

under kurs C. Testet innehåller momenten rörelsetest, självskattningsformulär och kvalitativ 

upplevelsebaserad intervju. Patienten skattar dagliga aktiviteter, motion/kroppsrörelse, 

mående och hur vardagen fungerar, samt i vilken utsträckning patienten bedömer sin 

förmåga till förändring och vilka copingstrategier hen använder (Gyllensten, Skoglund & 

Wulf, 2015).   

1.3.1 Kroppskännedom enligt BK 

En god kroppskännedom ger ökad förmåga att vara, att handla och att relatera (Roxendal & 

Winberg, 2002). För att förstå och utveckla begreppet kroppskännedom (eng. body 

awareness) formulerade Gyllensten, Skär, Miller och Gard (2010), med hjälp av grounded 

theory, en modell som de kallar “den kroppsligt förankrade identiteten”, utifrån kategorierna 

att leva i sin kropp och att leva i relation med andra och samhället. Kroppskännedom 

definieras där som att “bli mer i kontakt med kroppen för att stärka ens identitet och att 

uppleva en själv, genom att vara medveten om kroppen inifrån” (s. 441). Kroppskännedom 

uppges vara grunden för förmågan att identifiera sina behov och känslor och som grund för 

fysisk och psykologisk hälsa. En välutvecklad kroppskännedom uppges bli ett hjälpmedel för 

att öka aktivitet och delaktighet i samhället, medan otillräckligt utvecklad kroppskännedom 

uppfattas som en känsla av att inte vara levande och att sakna något viktigt i livet. Vidare 

framhålls det att patientens kroppskännedom har inverkan på dennes förmåga att delta och 

agera i samhället samt att interventioner för att adressera problem med kroppskännedom 

borde integreras i det fysioterapeutiska arbetet (Gyllensten et al., 2010).  
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1.4 Tillämpningar av BK 

BK kan enligt de nationella riktlinjerna för depression eller ångest användas som tillägg till 

annan behandling vid lindrig till medelsvår depression eller ångest hos vuxna, med 

motiveringen att behandlingen har visat sig ha effekt på kroppsliga besvär och 

depressionssymtom (Socialstyrelsen, 2017). BK kan användas vid schizofreni eller 

schizofrenliknande tillstånd enligt de nationella riktlinjerna för dessa diagnoser, med 

motiveringen att behandlingen leder till minskade psykossymtom, ökad rörelseförmåga och 

ökad livskvalitet samt att den kan underlätta fortsatt fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2018).    

Fysioterapeuter som intervjuades i en studie berättade att när patienter med schizofreni och 

schizofrenliknande tillstånd fått arbeta med kroppen genom övningarna i BK utvecklade de 

starkare själverkännande och självkänsla och fysioterapeuterna beskrev ökat engagemang, 

vitalitet och mod inom patienterna, vilket ledde till ökat intresse för att socialisera och att ta 

hand om sig själva på ett bättre sätt (Hedlund & Gyllensten, 2012). Huruvida fysioterapeuter 

sett liknande förändringar hos andra patientgrupper efter behandling med BK är inte 

undersökt. Patienter med schizofreni som fått behandling med BK upplevde bland annat att 

de blev lugnare och mer närvarande, fick minskad ångest, stress och rädsla, att de fick en 

ökad självkänsla, ökat välmående, starkare integritet, bättre koncentrationsförmåga, lättare 

kunde hålla ögonkontakt med andra och känna sig lugna i sociala interaktioner samt att de 

blev mer aktiva (Hedlund & Gyllensten, 2009).   

Gyllensten, Ekdahl och Hansson (2009) har visat att patienter som genomgått BK-terapi 

nyttjar erbjuden psykiatrisk vård och andra stödinsatser i mindre utsträckning än de som 

inte behandlas med BK. Patienter med ätstörning som utöver standardbehandling fick 

behandling med BK i sju veckor fick efter behandlingen en bättre attityd mot sin kropp och 

sitt ätande, ett minskat driv till att bli smalare och förbättrad mental hälsa, jämfört med 

innan behandlingen och jämfört med gruppen som endast fick standardbehandling (Catalan-

Matamoros, Helvik-Skjaerven, & Labajos-Manzanares, 2011). Patienter med ätstörningen 

hetsätning upplevde efter behandling med BK att de ändrade inställning till sin kropp, från 

att ha sett den som ett problem till att se den som en möjlighet (Albertsen, Natvik & Råheim, 

2019). BK har visats ha effekt vad gäller förbättringar i symtom, smärta, rörelse och 

förmågan att sätta ord på kroppsupplevelser hos patienter med posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) ett år efter avslutad behandling (Blaauwendraat, Berg & Gyllensten, 

2017) och patienter med PTSD som fått behandling med BK beskrev att de fick sinnesro och 

enklare att sova, bättre kontakt med både sig själva och andra samt utvecklade nya 

copingstrategier (Stårup Madsen, Carlsson, Nordbrandt & Jensen, 2016). Patienter med 

irritable bowel syndrome (IBS) fick efter behandling med BK två gånger per vecka i 24 veckor 

minskade såväl somatiska som depressiva symtom, minskad smärta och förbättrad 

copingförmåga jämfört med innan behandlingen (Eriksson, Möller, Söderberg, Eriksson & 

Kurlberg, 2007). BK används vid olika former av smärtrehabilitering 

(Lundwall, Ryman, Bjarnegård Sellius & Mannerkorpi, 2019) och BK har visat sig leda till 

mer förbättringar vad gäller smärtlindring, fysisk funktion och social funktion än 

träningsterapi för patienter med whiplash, efter tio veckors behandlingsperiod och 

uppföljning tre månader efter avslutad behandling (Seferiadis, Ohlin, Billhult & Gunnarsson, 

2015).  
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1.5 Kontroll-lokus (locus of control) 

Teorin om kontroll-lokus utvecklades av Julian Rotter på 1950-talet och handlar om hur 

människan ser på var kontrollen över ens liv ligger, om det är inom eller utanför en själv 

(Holt et al., 2015). Kontroll-lokuset går att placera på en skala mellan intern och extern. 

Personer med internt kontroll-lokus ser det som att de själva har den huvudsakliga 

kontrollen över vad som händer i deras liv, att det till största delen beror på deras egna 

beteenden. Personer med externt kontroll-lokus ser det som att deras öde inte har så mycket 

att göra med vad de själv gör, utan beror på externa faktorer och till exempel ligger i andras 

händer eller beror på tur. Individer med ett internt kontroll-lokus tenderar att mer aktivt 

söka upp den information de behöver, hanterar stress på ett mer aktivt och 

problemlösningsfokuserat sätt, har högre självkänsla och har mindre sannolikhet att drabbas 

av depression och ångest (Holt et al., 2015).   

Patienter med hjärtsvikt som under 12 veckor fick träna tai chi, en träningsform som är en av 

inspirationskällorna till och har många likheter med BK, upplevde att de efter behandlingen 

fick en känsla av kontroll, inte bara kring hälsoaspekter som kost och träning, utan en mer 

generell upplevelse av kontroll och empowerment (Yeh, Chan, Wayne & Conboy, 2016). 

Deras kontroll-lokus skiftade från externt till mer internt, genom att de upplevde att makten 

flyttades från läkare till dem själva, från att ha förlitat sig på medicinering till egenvård, från 

att ha känt sig hjälplösa till känslan av kontroll och självförtroende samt att de kände att de 

fått kontroll över sin kropp genom en förfinad medvetenhet och sinnesstyrka. Detta till 

skillnad från kontrollgruppen, som istället för tai chi fick undervisning i diagnosen, kost, 

träning och hälsa, under lika många veckor (Yeh, Chan, Wayne & Conboy, 2016). 

1.6 Self-efficacy 

Self-efficacy definieras som övertygelsen om att kunna lyckas utföra det beteende som krävs 

för att nå önskat utfall (Bandura, 1997). Personer med hög self-efficacy tror på sin förmåga 

att göra vad som krävs för att överkomma hinder och nå sina mål, men self-efficacyn är inte 

generell, utan alltid situationsspecifik. Det går således att ha hög self-efficacy angående vissa 

delar i livet och låg angående andra. Det finns fyra saker som påverkar self-efficacyn. Den 

första och viktigaste är tidigare erfarenheter av att utföra beteendet. Att träna på och lyckas 

utföra ett specifikt beteende ökar self-efficacyn inför att göra det igen. Det andra som 

påverkar self-efficacyn positivt är att se andra lyckas med det en själv vill klara av. Det tredje 

som påverkar self-efficacyn är huruvida andra säger till en person att denne kan lyckas eller 

tvärtom, säger att personen inte kommer klara av det, vilket alltså kan både höja och sänka 

self-efficacyn beroende på om den verbala feedbacken är uppmuntrande eller modfällande. 

Det fjärde som antingen höjer eller sänker self-efficacyn är att om en person får ångest kan 

self-efficacyn sänkas men om personen lyckas kontrollera ångesten kan den istället höjas 

(Bandura, 1997).  
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BK som komplement till standardbehandling har visats ha effekt på self-efficacy för att 

hantera smärta, för att hantera andra symtom och för att utföra aktiviteter i dagliga livet, för 

patienter i psykiatrisk öppenvård, jämfört med en kontrollgrupp som endast fick 

standardbehandling, direkt efter avslutad behandling och vid uppföljning sex 

månader senare (Gyllensten, Ekdahl & Hansson, 2009). BK, i form av tolv individuella 

sessioner, har även gett ökad self-efficacy för att hantera smärta hos patienter med ospecifik 

muskuloskeletal smärta, jämfört med konventionell fysioterapi, sex månader samt ett år 

efter behandlingsstart (Malmgren-Olsson & Bränhult, 2002).  

Tai chi, som precis som BK är en sinne-kroppsträning, har efter behandling två 

gånger per vecka i tolv veckor visats ge ökad self-efficacy för träning, för patienter med 

kronisk hjärtsvikt, jämfört med en kontrollgrupp som fick undervisning i diagnosen, kost, 

träning och hälsa under lika lång tid (Yeh, Mu, Davis & Wayne, 2016). Allra störst skillnad i 

self-efficacy för träning blev det för de patienter som hade sämst funktion från början och 

författarna till artikeln menar att sinne-kroppsträning kan vara en katalysator för fysisk 

aktivitet för patienter med sämre kondition och svårare hjärtsvikt. För friska inaktiva äldre 

har tai chi visats ge ökad self-efficacy för rörelse, efter träningsperioden jämfört med före, 

och det gick även att se ett positivt samband mellan self-efficacy för rörelse och fysisk 

funktion (Li, Harmer, McAuley, Fisher, Duncan & Duncan, 2001).  

1.7 Problemformulering 

Fysioterapeuter ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för att på bästa sätt 

hjälpa patienterna att bibehålla eller öka såväl hälsa som aktivitet och delaktighet. För att 

åtgärden ska leda till tillfrisknande behöver patienterna göra någon form av 

beteendeförändring, vilket kan handla om både inre och yttre beteenden.   

För att individer ska kunna uppleva god hälsa måste de kunna identifiera och realisera 

önskningar, tillgodose behov och klara sig i sin fysiska och sociala miljö. Kroppskännedom 

uppges vara grunden för förmågan att identifiera sina behov och känslor samt har inverkan 

på förmågan att delta och agera i samhället. En välutvecklad kroppskännedom uppges bli ett 

hjälpmedel för att öka aktivitet och delaktighet i samhället.  

Basal Kroppskännedom är en behandlingsmetod med målet att stärka det friska för att 

förbättra hälsa och självkänsla och ett syfte med övandet är att bli mer medveten om 

beteende, vanor och förhållningssätt till livet. BK har visats ge minskad smärta, ångest och 

stress för olika patientgrupper. Patienter har berättat om ändrad inställning och ökad 

copingförmåga. Fysioterapeuter som intervjuats i en studie har berättat att patienter med 

schizofreni utvecklat starkare självkänsla, engagemang och mod samt ökat intresse för att 

socialisera och ta hand om sig själva. Det har däremot inte studerats hur erfarenheten ser ut 

för fysioterapeuter i olika verksamheter och som arbetar med olika patientgrupper gällande 

hur BK kan påverka patienterna i deras vardagliga liv.   
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2 SYFTE 

Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av hur behandling med Basal Kroppskännedom 

kan påverka patienterna i deras vardagliga liv. 

3 METOD 

3.1 Design 

Studien är en kvalitativ explorativ design, en design som tidigare inte använts i större 

utsträckning inom rehabiliterande professioner men som successivt vinner mer mark (Carter, 

Lubinsky & Domholt, 2011).  

3.2 Urval 

Urvalet var ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier var 

fysioterapeuter/sjukgymnaster med terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. Sex 

informanter intervjuades, varav två var provintervjuer. De med högst utbildningsnivå och 

mest erfarenhet prioriterades. Det eftersträvades även att täcka in flera olika 

verksamheter/patientgrupper för att försöka få så bred representation som möjligt.  

3.2.1 Deltagare 

Vid intervjutillfällena hade informanterna en medelålder på 60 år och hade arbetat som 

fysioterapeut/sjukgymnast i 22 – 45 år. Alla hade terapeutisk kompetens i BK och hade 

erfarenhet av att arbeta med BK inom primärvård, psykiatri, habilitering och 

smärtrehabilitering, vid stressrelaterad ohälsa, ätstörning, långvarig smärta, Ehler-Danlos 

syndrom samt på privat mottagning. Arbetserfarenhet efter genomgången C-kurs, då man lär 

sig hantera BasMQ-E, var hos alla informanter åtta år eller längre med medel- och 

medianvärde på 15,3 respektive 14,5 år. Informanternas erfarenhetstid med full terapeutisk 

kompetens hade ett medelvärde på 8 år och ett medianvärde på 8,5 år. Arbetserfarenheterna 

på de olika verksamheterna befann sig i spannet 1,5–16 år med ett medelvärde på 7,8 år och 

ett medianvärde på 7,5 år.  
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen är intervjubaserad och skedde med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Guiden bestod av sex frågor att utgå ifrån, vilka rörde sig kring informanternas 

erfarenhet av patienternas beteendeförändringar och behandlingens eventuella inverkan på 

patienternas vardagliga liv. Efter varje fråga ställdes följdfrågor om hur, när, på vilket sätt 

eller om informanten kunde ge ett exempel eller förklara tydligare vad som menades. Två 

provintervjuer genomfördes först och det visade sig att intervjuguiden inte behövde ändras 

och att intervjuerna var av tillräckligt god kvalitet så de är inkluderade i materialet. 

Bakgrundsdatan som samlades in omfattade: deltagande fysioterapeuters utbildningsnivå 

och hur länge de har arbetat inom såväl fysioterapi som Basal Kroppskännedom, i vilken 

verksamhet och med vilken/vilka patientgrupp(-er) informanten arbetar. Denna samlades in 

i samband med intervjuerna.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Lämpliga informanter hittades via Institutet för Basal Kroppskännedoms hemsida, där alla 

fysioterapeuter med terapeutisk kompetens i BK finns listade. En förfrågan skickades till 

berörda verksamhetschefer. Sju verksamhetschefer tillfrågades varav en avböjde. Efter deras 

godkännande skickades förfrågan om deltagande till fysioterapeuterna i verksamheten. Åtta 

fysioterapeuter tillfrågades varav två avböjde. Tilltänkta informanter fick i samband med 

förfrågan om deltagande skriftlig information i form av ett missivbrev, se bilaga B, om 

studiens syfte, att deltagandet är konfidentiellt, baserat på frivillighet och att informanten 

när som helst kan avbryta utan negativa konsekvenser.   

Intervjuerna genomfördes enskilt och vilken författare som gjorde vilken intervju berodde på 

geografisk placering och praktisk genomförbarhet. Författarna genomförde tre intervjuer var. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser, vilket både var vad 

som föredrogs av informanterna och det som gav bäst förutsättningar att prata ostört. Vid 

alla utom en intervju satt den som intervjuade och informanten snett mot varandra i så 

kallad tio i tvåposition. Vid den sjätte intervjun var placeringen mot varandra med 

informantens skrivbord emellan. Intervjuerna var 32–106 minuter långa, med en medellängd 

på 63 minuter. Alla intervjuer spelades in på diktafon för transkribering och den författare 

som genomfört intervjun transkriberade den. Båda författarna lyssnade på alla inspelningar.   

Informanterna tilldelades varsin siffra (1–6) för att hållas anonyma vid resultatredovisning, 

samtidigt som det gått att visa hur många av citaten som valts ut för att exemplifiera 

underkategorierna som kommer från varje informant. Endast författarna vet vilken 

informant som har vilken siffra.   

3.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och manifest fokus (Lundman & 

Graneheim, 2017) användes som metod för att tolka de transkriberade intervjuerna. Enligt 
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Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) är kvalitativ innehållsanalys inte längre bara att 

betraktas som ett analysverktyg utan som en komplett och fristående metod inom den 

kvalitativa forskningen. Analysen fokuserade i första hand på det manifesta snarare än det 

latenta innehållet. Transkriberat material analyserades initialt separat av författarna för att 

sedan jämföras. Detta för att i början av arbetet undvika att färga varandra med eventuella 

slutsatser. Efter åtskilliga genomläsningar av materialet och vid behov upprepad 

genomlyssning av intervjuer, enligt förfarande beskrivet av Graneheim, Lindgren & Lundman 

(2017), identifierade författarna först meningsbärande enheter var för sig för att därefter 

jämföra arbetena och nå konsensus kring dessa. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och därefter abstraherades de till koder. Koderna sorterades sedan in i  

underkategorier och kategorier.  

Tabell 1: Exempel på hur dataanalysen genomförts. * Betyder att ingen underkategori finns. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Endast myndiga informanter och som med hänvisning till §20 i lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) inte exkluderades på grund av ”sjukdom, 

psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande hos 

forskningspersonen som hindrar att hans eller hennes mening inhämtas” ingick i studien. 

Reglerna om informerat samtycke enligt §16–22 i SFS 2003:460 följdes. MDH:s mall för 

informationsbrev användes vid formulerandet av detta för att säkerställa att all relevant 

information gällande syfte, nytta, genomförande, risker, frivillighet och konfidentialitet 

ingick. Data förvaras på krypterade USB-stickor med krypteringsnyckel förvarad separat från 

denna. All insamlad data kommer att förstöras efter studiens slutförande och examensarbetet 

blivit godkänt.   

Det fanns risk för att intervjufrågor väckte känslor hos informanterna, till exempel känslor av 

otillräcklighet, vilket vi behövde ta hänsyn till i val och formulering av frågor. Informanternas 

hälsa och rättigheter respekterades och skyddades och målet att generera ny kunskap fick 

inte gå före individens rättigheter och intressen (The World Medical Association, 2013).  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Att lära sig, vad är det i det yttre som stressar 

mig, att faktiskt se den här kopplingen, jag blir 

stressad av detta ok, hur hanterar jag detta. Och 

att man också lär sig, ibland är det mina tankar 

som stressar, är det de som gör att jag blir 

upprörd.

att kunna koppla stressreaktionen till vad 

som skapar den och om det är egna tankar 

eller något utifrån 

kan lokalisera vad som 

skapar stressreaktionen * Ökad självkännedom

Den här kvinnan var en av många som berättade 

att genom att göra så här så kunde hon samla sig 

och stabilisera sig och faktiskt börja säga ifrån. 

Och säga sin mening i olika sammanhang. 

många lär sig att, genom att samla och 

stabilisera sig, säga ifrån och säga sin 

mening i olika sammanhang

säga ifrån och säga sin 

mening Stärkt integritet Självkänsla
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4 RESULTAT 

Dataanalysen av det insamlade materialet resulterade i 7 huvudkategorier och 22 

underkategorier. Dessa presenteras här översiktligt i Tabell 2 och mer ingående under 

respektive rubrik och underrubrik. I vissa citat står det ”jag", vilket inte ska misstas för att 

informanterna då pratar om sig själva, utan de menar då att det är patienternas ord, till 

exempel att en patient sagt så till dem, eller att det används som en språklig generalisering 

jämförbart med “man”.  

Tabell 2: Översikt över kategorier och underkategorier. * Betyder att ingen underkategori finns. 

Kategori Underkategori 

Ökad självkännedom * 

Självkänsla 

Stärkt integritet 

Hittar inre trygghet 

Ökad känsla av egenvärde 

Börjar vilja må bra 

Börjar våga ta plats 

Lär sig be om hjälp 

Kommunikation 
Utvecklad verbal förmåga 

Lättare att interagera med andra 

Makt över sitt liv 

Börjar ta ansvar för sig själv och sitt liv 

Agerar istället för att reagera 

Förbättrad förmåga att hantera svårigheter 

Slutar fly 

Förbättrad aktivitetsreglering 

Förbättrad temporeglering 

Hälsorelaterade 
beteendeförändringar 

Använder övningarna i vardagen 

Skapar sundare levnadsvanor 

Börjar tillgodose sina behov 

Vågar börja göra saker 

Kroppsligt 

Kommer till ro 

Förbättrat mående 

Ändrat rörelsebeteende 

Bättre förutsättningar för aktivitet  

Bättre förutsättningar i livet * 
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4.1 Ökad självkännedom 

Med självkännedom avses den kognitiva insikten, att ha kunskap om och förståelse för sitt 

eget inre mentala tillstånd. Informanterna rapporterade fenomen som att patienterna blir 

medvetna om tidigare omedvetna beteenden, att de ser relationen mellan sina känslor, behov 

och det kroppsliga tillståndet men även att de vet bättre vad de vill och förstår vad de behöver 

göra i sin vardag för att tillgodose sina behov.  

“De har fått en ökad medvetenhet. De har ökat förmågan att känna, i kroppen. Lyssna på 

kroppens signaler och förstå vad det handlar om. Och att man också förstår vad man ska göra åt 

det som är.” (Informant 1) 

“Det här att vara i kontakt med sig själv och det som pågår inuti. Om jag inte har det, då är det 

ju inte heller så lätt att veta, om det jag gör är bra för mig eller inte. För hela tiden övar vi ju 

närvaron, observera vad som pågår, lyssna på kroppens signaler, förstå dem, vara i kontakt med 

känslor. Ja, för att förstå vad jag behöver göra som är bra för mig så behöver jag vara i kontakt 

med det som är först. Och det är ju allt ifrån träning, vilken typ av träning och hur mycket och 

vad är lagom, till hur jag äter, till hur jag förhåller mig i relationer, till hur jag tar hand om 

känslor och bemöta andra. Och det kan vi inte göra om vi inte har kontakt med oss själva som en 

grund.”  (Informant 4) 

4.2 Självkänsla 

Självkänsla, uppfattningen om en själv och ens värde, delas upp i nedanstående fem 

underkategorier: stärkt integritet, hittar inre trygghet, ökad känsla av egenvärde, börjar vilja 

må bra och börjar våga ta plats.   

4.2.1 Stärkt integritet 

Stärkt integritet innebär den ökade förmågan att värna sin personliga sfär ur ett fysiskt, 

psykiskt och socialt (eller existentiellt) perspektiv. Detta manifesterade sig i återberättelser 

om gränssättning såväl fysiskt/kroppsligt som socialt gentemot andra individer såsom chef, 

familjemedlemmar, partners. Genom att öva gränssättning fysiskt uppstod också en förmåga 

att verbalt sätta gränser. Utöver detta betonades att patienterna i större utsträckning kunde 

stå upp för sig själv, säga ifrån och föra sin egen talan. 

“Positiva beteendeförändringar det är lite det där också att säga ja och nej till saker, sätta 

gränser. Att bli tydligare mot sin chef kanske, att efterfråga tydlighet i vilka arbetsuppgifter är 

mina och vilka kan jag säga nej till, när det blir så här, när jag har så här mycket att göra och 

det ryms inte, istället för att pressa sig och försöka göra det, att faktiskt gå till chefen och säga 

att vilket ska jag ta bort. Och det där tycker jag är lite häftigt, när vi jobbar med gränssättning 

ur ett kroppsligt perspektiv, jobbar med ja- och nej- och stopp-rörelser så verkar de, utan att vi 

övar på det, få ett språk för att sätta gränser.” (Informant 5) 
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4.2.2 Hittar inre trygghet 

En inre trygghet i form av att kunna känna tillit till sig själv och sin kropp, att uppleva ett inre 

lugn och stabilitet och en tilltagande förmåga att hålla ihop sig uppstår enligt informanterna 

ofta ur träningen.    

“Människor som har mått jättedåligt och sen börjar få tilltro till sig själv, lita på sin kropp, få 

förmåga att identifiera yttre eller inre stress, hantera detta.” (Informant 1) 

”Att jag känner mig lugnare och tryggare i min kropp.” (Informant 5) 

4.2.3 Ökad känsla av egenvärde 

En ökad känsla av egenvärde beskrevs av informanterna. Patienterna började känna att de 

dög som de var. De accepterade sitt utseende, kände sig värdefullare, viktigare och tog sig 

själva på större allvar.  

“En kvinna som jag träffade som hade ett sånt hat för sin egen kropp. Hon tittade aldrig på sig 

själv i spegeln. Hon kunde aldrig, hon gick aldrig iväg och solade eller badade, hon följde 

aldrig med på såna aktiviteter. Hon var deltagare i en av mina grupper och vi övade med 

stabilitet och närvaro och allt man kan hitta på och så småningom berättade hon att “vet du, 

nu har jag bestämt mig. Igår bestämde jag mig. Nu får det faktiskt vara, det här är jag och det 

är bara att ta mig så som jag är och då tog jag av mig kläderna och ställde mig i underkläderna 

framför spegeln och tittade på mig och så tänkte jag att “jamen jag ser ju faktiskt helt ok ut. 

Jag duger, det här är jag.” (Informant 6) 

4.2.4 Börjar vilja må bra 

En central aspekt för återhämtning är att patienten vill sig själv väl och vill må bra vilket inte 

alltid är en självklarhet, särskilt inom psykiatrin. Informanterna beskrev att de under sitt 

arbete ser tilltagande vilja hos patienterna till att just börja må bra och ta hand om sig men 

också att de börjar tillåta sig att vara glada, hittar rörelseglädje istället för att se aktiviteten 

som en kalorijakt eller som något prestationsinriktat.  

“Ju mer man är i kontakt med och upptäcker så förhoppningsvis då, att det också för med sig, 

en önskan, det här att man vill sig själv väl. Det har vi ju tyvärr en del som inte känner att de 

vill. Men jag tänker ändå, vi kan komma dit efter hand. Lirka sig fram, leta. Så man får 

upptäcka sina resurser. För det är också en viktig förutsättning för att kunna jobba med sin 

hälsa, att jag vill mig själv väl.” (Informant 4) 

4.2.5 Börjar våga ta plats 

Att börja våga ta plats avser det uppkomna modet att ta för sig i livet, att våga bli sedd och att 

inte hämma sig så mycket. Med detta följer också ett ökat mod att öppna sig och släppa in 

omgivningen.  

“Om man genom att bli tryggare i sig själv, få en ökad tillit till sig själv, till sin kropp, till sin 

rättighet att ta plats så möjliggör ju det till exempel att våga gå ut och promenera i ett 

samhälle, att göra sig synlig. Att välja att våga vara kvar i att någon ser dig och tittar på dig. Att 



13 

gå promenader i ett sånt här litet samhälle där man kan känna sig betittad. Att våga ta för sig 

på det sättet.” (Informant 6) 

4.2.6 Lär sig be om hjälp 

En följd av ökad inre trygghet och att börja vilja må bra är att det blir lättare att be om hjälp 

vilket de inte alltid klarat tidigare.  

”Det är väl också nånting det där, att kunna be om hjälp, det är inte så många utav mina 

patienter som är så bra på det, från början, utan man vill klara det mesta själv.” (Informant 5) 

4.3 Kommunikation 

Kommunikation avser den ömsesidiga processen där sändare och mottagare verbalt eller 

med kroppsspråk förmedlar, tar emot och tolkar information. Kategorin är uppdelad i de två 

underkategorierna utvecklad verbal förmåga och lättare att interagera med andra. 

4.3.1 Utvecklad verbal förmåga 

Enligt informanterna blir det lättare för patienterna att formulera sig när de upptäckt 

kroppens förmåga och gränser. I och med kontakten med kroppen följer en ökad kontakt 

med känslor och tankevärld vilka också blir enklare att uttrycka. Patienterna lyckas också på 

ett tydligare sätt förmedla sina åsikter istället för att förvänta sig att andra ska förstå.  

”När man hittar sin kropps förmåga och kroppens gränser då är det också lättare att hitta 

orden, som tydliggör.” (Informant 1) 

4.3.2 Lättare att interagera med andra 

Utöver den ökade verbala förmågan blir själva de sociala mötena och närheten till andra 

människor förbättrade. Informanterna återgav större förmåga att behålla ögonkontakt med 

den de pratar med, att generellt våga stå kvar och prata med människor, känner mindre skam 

men också att de lyckas vara mer närvarande tillsammans med sina barn och att de själva blir 

tydligare i sin kommunikation  

”En kvinna jag träffade som varit med om diverse övergrepp genom sitt liv och hade väldigt 

svårt att bli berörd av nån, att någon berörde hennes kropp. Om det var oavsiktligt eller med 

avsikt. För henne blev den här resan sådan att slutet av den här terminen så berättade hon att 

vet du, nu har jag beställt tid hos en massör, för nu känns det som att jag vågar låta någon 

röra, det här att jag litar på att all beröring är inte en ond beröring att det finns också något 

gott i det här.” (Informant 6) 

”De kan ibland också berätta om hur relationer har förbättrats. Och det jag tänker att det 

handlar om, att man nu, om man har bättre kontakt med sig själv så kan man också vara 

tydligare utåt och då blir det lättare för andra att relatera.” (Informant 5) 
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4.4 Makt över sitt liv 

Den här kategorin innefattar följande 6 underkategorier: börjar ta ansvar för sig själv och sitt 

liv, agerar istället för att reagera, förbättrad förmåga att hantera svårigheter, slutar fly, 

förbättrad aktivitetsreglering samt förbättrad temporeglering. Informanterna berättade att 

patienterna på olika sätt börjar ta ansvar och ta kontroll över sig själv och sina reaktioner och 

sina prioriteringar och val i livet, att patienterna börjar se att det är de själva som har makten 

att förändra och att de då börjar göra saker annorlunda. 

4.4.1 Börjar ta ansvar för sig själv och sitt liv 

Patienter börjar ta mer ansvar för sig själva och sitt liv. Informanterna berättade om en ökad 

motivation för att börja träna och att de gör det de kan göra själva för att må bättre. De hittar 

även handlingskraft för att ta tag i angelägna saker, slutar att skylla ifrån sig och gör vad de 

kan för att påverka sin situation.   

“När man kommer i kontakt och förstår, att jag är lite ansvarig för hur det här fodralet jag 

lever i mår, så kan man ju också öka sin motivation faktiskt att komma igång med doserad 

fysisk aktivitet.” (Informant 5) 

“Må bättre och hitta hantering, få med sig redskap. Vad kan man göra själv för att må bättre 

helt enkelt. Med de här övningarna som vi gör och olika strategier och tankesätt så som ingår i 

Basal Kroppskännedom.” (Informant 2) 

4.4.2 Agerar istället för att reagera 

Alla har invanda beteendemönster vilka det finns en benägenhet att reagera efter under vissa 

omständigheter. Ofta saknas medvetenhet om dessa, hur länge de funnits eller var de 

kommer ifrån. Att agera istället för att reagera innebär att i större utsträckning kunna ta 

medvetna beslut istället för att reagera som tidigare. Informanterna redogjorde för att 

lugnare andning, bättre närvaro i kroppen och lägre stresspåslag ofta leder till bättre tillgång 

till pannloberna. 

“Att komma i kontakt med sig själv för att få möjlighet att ta ett medvetet beslut. Istället för att 

fortsätta bete sig så som man har gjort automatiskt. För vi har ju alla såna där mönster, som 

att vara alldeles för snabb att säga ja när man skulle ha behövt säga nej eller som att göra för 

mycket för fort istället för att vänta nu, det där tar jag imorgon. Det har jag mycket erfarenhet 

av, hur människor har kunnat använda. Och då handlar det ju om det, landa i sig själv och 

liksom, vad är det som pågår, vad är det jag håller på med, nej så här. Och då är det ju inte en 

övning i sig, utan det man med hjälp av sättet att jobba har kommit i kontakt med, den där 

känslan av jag.” (Informant 4) 

“Många märker också att när andningen lugnar sig så blir det lättare att tänka bra och inte 

bara bete sig och reagera automatiskt.” (Informant 4) 
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4.4.3 Förbättrad förmåga att hantera svårigheter 

I vardagen uppstår återkommande olika svårigheter. Informanterna påtalade att patienterna 

får en ökad förmåga att hantera detta. Svårigheterna kan handla om att ha strategier som till 

exempel andningskontroll för att hantera ångest och ångestframkallande situationer men 

också att generellt vara bättre rustad för att hantera livsförändringar.  

“Med hjälp av BK så lär man sig att hantera stressiga händelser.” (Informant 1) 

“Jag har erfarenhet av att de kan hantera hallucinationer, alltså rösthallucinationer, på ett 

annat sätt. Att de inte blir lika påträngande.“ (Informant 3) 

“Det är en jättebra grund att ha med sig när man blir gravid eller man är med i andra 

livsförändringar, att kunna möta upp sig själv när man ställs inför påfrestningar.” (Informant 

5) 

4.4.4 Slutar fly 

Att fly kan innebära både en flykt in i det egna inre eller ett undvikande av socialt samspel. 

Informanterna berättar att patienterna vågar vara kvar i konfliktsituationer, men också att de 

i större utsträckning står ut med sina egna tankar och känslor, att vara i kontakt med sig 

själva och sin kropp och att de inte överger sig själva. 

“Den där förmågan att stå ut med att vara i kontakt med sig själv. Och här är det ju mycket, 

om man kommer hit och har anorexi eller bulimi och behöver jobba med att förändra sitt sätt 

att äta och låta bli att kompensera, så får man kunskap så att man förstår och sen ska man 

jobba med att förändra och då kommer ångesten, om den inte har gjort det förr. Men när 

ångesten kommer då är det ju också svårt att tänka bra och ha med sig den där kunskapen 

man har fått. Men om man har övat att känna på och stå ut med att vara i de där reaktionerna 

som ångesten ger, då går det också lättare att stå ut med det, när man övar på att ta hand om 

sig bättre. Med mat. Så jobba med BK, jobba med kroppen, det handlar ju inte om att komma 

ifrån symtom, utan observera och smälta. […] Om jag inte flyr utan stannar kvar så smälter 

det.” (Informant 4) 

“Att våga stanna kvar i det här. Lita på att jag finns kvar. Det här är den våg som kommer och 

sen går det vidare.” (Informant 6) 

”För många hos oss som har flykttendenser, är väldigt splittrade och att våga vara kvar med 

ett bråkigt barn, eller när det är nån skolpersonal, att våga stå kvar och prata.” (Informant 3) 

4.4.5 Förbättrad aktivitetsreglering 

Förbättrad aktivitetsreglering handlar om att kunna göra lagom mycket. Enligt 

informanterna är det många som har problem med att de inte känner vad som är en 

hanterbar belastning alternativt inte tillåter sig att hålla sig på en sund belastningsnivå. En 

förbättrad aktivitetsreglering visade sig i att patienterna börjar känna när det är vila och när 

det är aktivitet som behövs samt att det är ok att ta paus vid behov. De lär sig att prioritera 

annorlunda, planerar in vila så de inte är helt utmattade när dagen är slut. 
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“Att jag kände att jag sov bättre, jag kände att jag blev piggare ibland, ibland blir jag trött men 

då vilar jag, för att jag behöver det, det är lättare att känna vad man behöver och man lär 

känna kroppen, kroppens behov, kroppens gränser, också vad man behöver för att tillgodose 

behoven, om det är vila eller om det är aktivitet, att man får en ökad kroppskännedom, att de 

blir medveten om gränserna, på ett tydligare sätt.” (Informant 1) 

“Att man kan unna sig att ta pauser, att det är ok att faktiskt säga att - nej, men nu är jag trött, 

jag behöver vila. (Informant 3) 

“Ja jag satte en bulldeg på 3 liter och sen blev bara liggande så det är ingen idé att jag bakar 

men nu har jag lärt mig att jag gör en deg på en halv liter och så kanske jag blir trött och då 

lägger jag mig en halvtimme och sen fixar jag det och så får jag baka nästa deg så där. Så man 

lär sig att disponera sin ork. Hushålla med sin energi.” (Informant 1) 

4.4.6 Förbättrad temporeglering 

Till skillnad från aktivitetsreglering som handlar om hur mycket personen gör så handlar 

temporeglering om i vilket tempo personen lever och att hitta en lugnare takt att göra saker i. 

Informanterna berättade om patienter som minskar sin stress genom att de rör sig lugnare, 

kan jobba i ett annat tempo på jobbet och får en ökad förmåga att gasa och bromsa när de så 

behöver. 

“De går lugnare. De lär sig cykla lugnare. Och då kan de också använda det när de behöver dra 

på, då har man ork till det. Så de kan välja när man vill gå i lugnt tempo och när man vill öka.” 

(Informant 1) 

4.5 Hälsorelaterade beteendeförändringar 

Den här kategorin innefattar fyra underkategorier: använder sig av övningarna i vardagen, 

skapar sundare levnadsvanor, börjar tillgodose sina behov och vågar börja göra saker. Det 

handlar om förändringar som informanterna sett att patienterna gjort som lett till att de 

börjat leva mer hälsosamt.  

4.5.1 Använder övningarna i vardagen 

Informanterna berättade att patienterna använder olika BK-övningar de lärt sig i sin vardag 

både vid behov och regelbundet för att bibehålla de effekter de tycker sig få. Detta sker på 

arbetsplatsen, hemma och allmänt vid vardagsaktiviteter som till exempel när de står i kö 

eller när de ska somna.  

”I samband med till exempel, de borstar tänderna, tar en liten stunds kroppsnärvaro och 

lägger märke till, står jag på mina ben, landar jag, andas jag, håller jag alldeles för hårt i 

tandborsten eller gör jag detta jättefort.” (Informant 4) 

“Det är ju redskap de får med sig för att göra i vardagen så meningen är att de ska då ta med 

sig de här övningarna eller ska väva in dem i vardagen. Och det kan man ju märka genom att 

de berättar vad de gör hemma.” (Informant 2) 
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4.5.2 Skapar sundare levnadsvanor 

Informanter berättade att patienterna börjar leva mer hälsofrämjande. De skapar nya 

vardagsrutiner. De börjar äta mer regelbundet, reflekterar över mat, tobaks- och 

alkoholkonsumtion. Vissa patienter börjar med fysisk aktivitet och är generellt mer fysiskt 

aktiva. 

”Som gör en lite egen hälsoresa, börjar kanske promenera varje dag, en liten stund, det som de 

orkar. Börjar kika litegrann på det där med maten. Och börjar sätta liksom gränser för att, hur 

mycket man kan pressa sig till, eller inte.” (Informant 5) 

4.5.3 Börjar tillgodose sina behov 

Patienter får en ökad förmåga att tillgodose sina behov och ökar sitt självomhändertagande.  

”Att få stärkt kontakt med kroppen, vad gör det, jag får stärkt kontakt med mig själv, jag vet 

vad jag har för behov, då kan jag ju också få en bättre förmåga att tillgodose behov, om jag vet 

vad jag vill, om jag vet vad jag behöver. Och då ser jag att de successivt börjar kunna öka sitt 

självomhändertagande liksom, att de börjar kunna sätta bättre gränser, kunna säga nej till 

saker som de inte mår bra av eller inte vill, kunna säga ja till de behöver och det de vill.” 

(Informant 5) 

4.5.4 Vågar börja göra saker 

Många patienter begränsas i sin vardag av otrygghet och svag självtillit. Patienterna 

rapporteras i och med BK-träningen få ett större mod och tar steg mot vad de tycker är 

värdefullt. De blir mer aktiva och börjar göra saker de tidigare undvikit eller dragit sig för. 

Exempel som nämnts är bland annat att ta tag i viktiga samtal med statliga institutioner som 

Försäkringskassan och återuppta tidigare sysselsättningar såsom dans och simning men 

också att våga besöka sin arbetsplats eller anmäla sig till kurser.  

”Att våga ta för sig på det sättet. Som den där kvinnan jag pratade om tidigare som vågade titta 

på sig, titta på sin kropp, hon vågade också börja gå till simhallen med sina barnbarn. Återuppta 

saker som hon hade sysslat med tidigare. Hon vågade börja dansa. Först hemma ensam i köket. 

Bara lyssna på musik och vad ska jag säga, valde att se det som värdefullt att det är viktigt att 

även för mig att tillåta mig att vara glad. Att göra någonting som är roligt. Dansade hemma först 

och sedan började gå ut och dansa i olika sammanhang. Det är väl fysisk aktivitet. Det att vara 

delaktig. För jag tänker fysisk aktivitet, att vara aktiv det är också att vara delaktig. Vi kommer 

ju en bit på vägen genom aktivitet men delaktigheten i olika sammanhang lyfter det ju ännu 

mer.” (Informant 6) 

4.6 Kroppsligt 

Under denna rubrik sorterar de fysiska och fysiologiska fenomen som informanterna delgivit 

författarna, i underkategorierna: kommer till ro, förbättrat mående, ändrat rörelsebeteende 

och bättre förutsättningar för aktivitet. 
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4.6.1 Kommer till ro 

Att komma till ro handlar om att kunna få ner den kroppsliga rastlösheten och stressnivån 

vilket även har inverkan på tankarna och tänkandet. Informanterna säger att patienterna 

känner sig lugnare och mer avslappnade, blir mindre rastlösa och kan hålla koncentration 

längre. De somnar också lättare och får en bättre sömn.  

“De beskriver nån variant på att det är lugnare inombords och då frågar jag, är det i kroppen 

eller är det i tankarna och då är det både och.“ (Informant 4) 

“Jag kan orka sitta längre och lyssna på ett föredrag, när inte kroppen hela tiden larmar utav 

rastlöshet.” (Informant 5) 

“När de kroppsvägen liksom lyckas lugna systemet då finns förutsättningar för återhämtning. 

Man kan ju sova spänd, det är många som vaknar med huvudvärk för att käkarna är oerhört 

sammanpressade, nacken är ihoppressad, hela kroppen är i ett spänningsmönster så. Och det 

är ju sant, men det är inte den här goda återhämtningen som man läker ur sin utmattning med 

hjälp av." (Informant 5) 

4.6.2 Förbättrat mående 

Förbättrat mående innefattar de hälsoförbättringar och minskning av symtom som 

patienterna upplever. Exempel på detta är att de blir av med spänningsrelaterad smärta, får 

mindre problem med magen, har minskad stress och ångest, bättre sömnkvalitet och 

generellt känner sig piggare i vardagen med jämnare energinivå och humör.  

“Jag har erfarenhet av att patienter blir ångestlindrade.” (Informant 3) 

“Sover bättre.” (Informant 1) 

4.6.3 Ändrat rörelsebeteende 

Ett ändrat rörelsebeteende innebär att lyckas använda en för ändamålet mer adekvat 

muskulatur. Ofta är detta något som sker på ett icke medvetet plan. Stress och trauma kan 

påverka både rörelse- och stödjemuskulatur och även om till exempel andning och hållning 

går att påverka medvetet så länge vi tänker på vad vi gör så är det bara så länge vi lyckas hålla 

oss medvetna om rörelsen som den påverkas (och dessutom inte alltid på ett ändamålsenligt 

sätt heller), därefter återgår vi till det invanda mönstret igen. Informanterna berättar om att 

patienterna återfår normaliserade andnings-, hållnings- och rörelsemönster, rör sig mer 

ergonomiskt och skonsamt med lagom energi och muskelkraft. Detta avspeglar sig i hur de 

går, sitter, står, andas och gör saker.  

”Att få det här yttre muskelpansaret att långsamt lossna, i takt med att man har mer stabilitet 

och kontakt med marken. Och mer inre stabilitet i balanslinjen men också stabilitet i centrum. 

Och det som ibland då blir ganska uppenbart det är att de har ganska svag inre 

hållningsmuskulatur, för att de har hållit sig så mycket uppe med sin yttre muskulatur.” 

(Informant 5) 
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”Det som ofta skapar problem det är att vi kompenserar. Jag spänner mig och så kompenserar 

jag med den sidan och så blir man till slut en mängd kompensationer. Och att när man kan 

göra Basal Kroppskännedom så hittar man lätt, kan man liksom skaka av sig 

kompensationerna.” (Informant 1) 

”Att hitta sin stabilitet och balans. Många gånger så släpper ju spänningarna spontant i och 

med det, att man har mark under fötterna, en hållning som bär.” (Informant 5) 

4.6.4 Bättre förutsättningar för aktivitet 

Att kunna komma till ro, må bättre och få ett förändrat, normaliserat rörelsemönster leder 

till bättre förutsättningar för aktiviteter. Informanterna säger att patienterna på grund av 

minskad smärta förmår att göra mer, orkar mer och tränar med bättre kontroll. Utöver det 

har de också bättre förutsättningar att utveckla nya rörelser.  

”Basal Kroppskännedom är en väldigt grundläggande metod, jag skulle vilja säga att det är lite 

grunden för all rörelsekonst vi har, att litegrann hitta in till, återfå kontakten med det naturliga 

rörelsemönstret, med inre stabilitet, styrka, hållning och det. Det är ju liksom grunden för att 

sen kunna utveckla andra rörelser och det är ju en jättebra grund för att bli duktig i en sport.” 

(Informant 5) 

4.7 Bättre förutsättningar i livet 

Bättre förutsättningar i livet betecknar de händelser och skeenden som gör att själva livet 

fungerar bättre. Informanterna förklarar att deras patienter får lättare att bearbeta svåra 

händelser och att terapiprocessen hos psykolog underlättas och går snabbare. De fungerar 

bättre kognitivt, orkar med det de ska och kommer vidare i sin utveckling. Många börjar 

arbeta eller återgår i arbete. De som har större besvär får lättare att hantera tvångsbeteenden, 

ätstörningar och rösthallucinationer och blir därmed friare i vardagen.  

”Ibland när nån har svåra upplevelser med sig och känslomässigt jobbigt eller man inte vet 

men det verkar vara så, svåra upplevelser som ligger bakom, att det verkar vara så att det finns 

mycket att bearbeta, så efter hand som man hittar de här funktionerna i kroppen, stabil 

förankring, släppa andningen mer och mer fri, närvaron, stå ut i känslan, vara kvar i den 

istället för att fly ifrån den, att man kan smälta saker och ting som sen inte nödvändigtvis 

måste bearbetas kognitivt.” (Informant 4) 

“En man som varit sjukskriven i två år, gått mycket hos psykolog, jobbat mycket på olika sätt, 

men inte, men har liksom fastnat och så gick han här några gånger och då var han, hade 

väldigt mycket, vad ska man säga, återhållen andning. Och när han väl fick kläm på det här att 

liksom hitta förmågan att börja andas, så kunde han släppa det här statiska hållandet och 

liksom inte komma vidare, så att han började jobba 75 % på väg upp till 100.” (Informant 1) 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av hur behandling med Basal 

Kroppskännedom kan påverka patienterna i deras vardagliga liv. Ur analysen identifierades 

sju kategorier och tjugotvå underkategorier. De sju kategorierna benämndes ökad 

självkännedom, självkänsla, kommunikation, makt över sitt liv, hälsorelaterade 

beteendeförändringar, kroppsligt och bättre förutsättningar i livet. Det visade sig att 

fysioterapeuternas erfarenhet om hur behandlingen med Basal Kroppskännedom kan 

påverka patienterna i deras vardagliga liv spänner över ett brett spektrum från de mest inre 

beteenden såsom tankar, känslor och fysiologiska reaktioner till yttre beteendeförändringar 

som aktivitetsnivå, levnadsvanor, rörelsemönster och social interaktion. 

5.2 Resultatdiskussion 

Mycket av det som framkommit i studien har kunnat bekräftas av tidigare studier. Nedan 

kommer studiens kategorier (märkta med fet text för läsarens bekvämlighet) diskuteras 

kortfattat och relateras till relevant tidigare forskning. Därefter följer en fördjupning i vad 

författarna anser vara de viktigaste resultaten i relation till syftet.   

Vägen till att kunna interagera med omvärlden kan enligt informanterna i många fall gå 

genom den ökade förmågan att uppleva sin egen kropp inifrån och därigenom förstå sina 

känslor och behov vilket Gyllensten et al. (2010) beskrivit i modellen ”den kroppsligt 

förankrade identiteten” där begreppen ”att leva i sin kropp” och ”att leva i relation med andra 

och samhället” ingår. Kategorin ökad självkännedom talar om det förstnämnda, att bli 

medveten om sin situation och relationen mellan känslor, behov och det kroppsliga 

tillståndet för att därefter kunna göra något åt det hela.      

En förstärkt självkänsla och en ökad makt över sitt eget liv är andra faktorer som 

informanterna menade ofta följde på övandet. De övningar som gjordes var något som 

patienterna sedan lyckades överföra till vardagssituationer såsom samspelet med familj och i 

arbetsliv. Bandura (1997) säger att den främsta faktorn för att öka sin self-efficacy är att träna 

på och lyckas med sitt beteende. Genom att öva i trygg miljö kan det tänkas att patienterna på 

detta vis kunde öka sin tro på den egna förmågan att till exempel sätta gränser eller reglera 

sitt tempo. Det går att tolka som att patienterna erövrade förmågan och kunde överföra den 

till situationer i sitt vardagliga liv, liknande det att patienter som tränat tai chi fick ökad self-

efficacy för träning generellt (Yeh, Mu, Davis & Wayne, 2016) och rörelse generellt (Li, 

Harmer, McAuley, Fisher, Duncan & Duncan, 2001). Bandura säger också att om en person 

lyckas kontrollera ett ångestpåslag så kan det höja ens self-efficacy. En förbättrad 

självreglering med ökad ångesthantering är något som återkommande rapporterades både i 

form av inre beteenden där patienter till exempel vid ätstörningar kunde stanna kvar i och 

bemästra situationen trots ångest och vid yttre beteenden som att patienterna fick lättare för 
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kommunikation, att interagera med andra trots ångestpåslag. Vidare sågs en förändring 

mot ett mer internt förläggande av kontrol-lokus under övningsprocessens gång, då 

patienterna på olika sätt började ta ansvar för sitt eget liv. Detta har också setts i tidigare 

forskning. Patienter som tränat tai chi (Yeh, Chan, Wayne & Conboy, 2016) upplevde en ökad 

kontroll över sitt liv genom att de upplevde att makten flyttades från läkare till dem själva och 

att de blev mer benägna att lita på egenvård istället för på medicinering.    

Relationen med den sociala omgivningen som avhandlas under kommunikation blev enligt 

informanterna på flertalet sätt förbättrad. Att kunna hålla sig mer närvarande och bibehålla 

ögonkontakt är något som återges av Hedlund och Gyllensten (2009). Utöver detta framgår 

också där att patienterna blev mer aktiva, fick en ökad självkänsla och en starkare integritet, 

något som också återspeglas i denna studies resultat. Dock gällde deras studie endast 

patienter med schizofreni medan informanterna i den här studien berättade om många olika 

patientgrupper.   

Att patienterna kroppsligen upplever olika fysiska och fysiologiska förtjänster finns det 

återkommande exempel på både i ovanstående resultat och som återkommer i tidigare 

forskning. Minskade magbesvär har visats av Eriksson, Möller, Söderberg, Eriksson & 

Kurlberg (2017), att lättare kunna komma till ro och kunna somna beskrivs av Stårup 

Madsen, Carlsson, Nordbrandt & Jensen (2016). Det normaliserade spänningsbefriade 

rörelsemönstret är något som alltid eftersträvas inom Basal Kroppskännedom där 

rörelseövningarna syftar till att få fram ett optimalt, grundläggande och funktionellt sätt att 

använda kroppen (Institutet för Basal Kroppskännedom, u.å.).       

Inom kategorierna hälsorelaterade beteendeförändringar och bättre 

förutsättningar i livet om har tidigare visats att BK-behandlade patienter fick en bättre 

attityd gentemot sin kropp och sitt ätande, förbättrad mental hälsa och ett minskat driv till 

att bli smalare (Catalan-Matamoros, Helvik-Skjaerven, & Labajos-Manzanares, 2011). 

Hedlund och Gyllensten (2009) skriver att utan en grundläggande vitalitet och en känsla av 

intresse (feeling of interest) är förutsättningarna för att göra livsförändringar begränsade. De 

visar också i sin studie att patienter med schizofreni gör livsstilsrelaterade förändringar i 

form av att börja utöva yoga och tai chi och generellt ökade möjligheter till deltagande i 

sociala aktiviteter. Informanterna i den här studien vittnade om ökade tendenser till att 

skapa sundare levnadsvanor inom såväl fysisk aktivitet som kost, alkohol och tobak. Det 

tycks som om tidigare forskning enbart snuddat vid detta och här författarna upplever en 

kunskapslucka i fältet.  

En viktig del som framkommit i resultatet är hur stor inverkan övningarna i BK enligt 

informanterna kan ha på det vardagliga livet och i förlängningen livskvaliteten för 

patienterna.   

Tidigare forskning har som nämnts ovan visat att BK kan innebära hälsorelaterade 

förtjänster inom flera områden. Författarna har däremot inte stött på någon forskning som 

närmare studerat de faktiska konsekvenserna av de erövrade hälsovinsterna. Att patienterna, 

vilket informanterna uppger, i större utsträckning återgår i arbete, kommer ur ätstörningar 

och själva börjar skapa sig sundare levnadsvanor är tydligt mät- och observerbara följder som 

enligt informanterna är relaterade till BK och av stort gagn för både individ och samhälle, 
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men det finns fler konsekvenser som på sätt och vis, trots sin storhet, kan vara lite mer 

subtila vid en första läsning. Att till exempel gå ifrån att inte vilja sig själv väl till att plötsligt 

börja göra det kan tänkas påverka hur man personen resonerar och handlar i alla situationer 

man denne ställs inför. Likaså att personen kommer till insikten om att all beröring inte är 

ond eller att man personen duger som man den är. Skillnaden i livskvalitet och hälsa är 

förmodligen omöjlig att överskatta vid betraktande av vad det innebär att slippa inrätta sitt 

liv för att undvika fulla bussar, trängsel på stan eller i matkön eller behöva ta emot kramar 

från välvilliga oförstående eller ovetande i omgivningen. Istället öppnar sig möjligheten att 

vara fysiskt nära någon annan och därmed istället kunna ta folk i hand, krama familj och 

vänner, finna en partner, skaffa barn och kunna ta upp dem i knät. På samma sätt kan skiftet 

till att få en ökad självkänsla och grundtrygghet innebära stora förändringar i patienternas 

förhållningssätt i vardagen i och med känslan av att duga och att ha en självklar rättighet att 

ta plats i samhället. Att känna sig betittad på stan, på dans eller på badhuset är något som 

många kan relatera till men ändå kan hantera. Att få tillgång till dessa nya möjligheter i sitt 

liv är förändringar som kan vara svåra att mäta eller ens förstå utifrån men likväl oerhört 

avgörande för personens hälsa.   

ICF listar inom aktivitet och delaktighet de nio områdena. Sett till studiens resultat verkar 

det som om förändringar kan ske inom alla dessa vilka räknas upp nedan med exempel på 

relaterade kategorier eller underkategorier ur studien inom parantes. Lärande och att 

tillämpa kunskap (ökad självkännedom, förbättrad förmåga att hantera svårigheter), 

Allmänna uppgifter och krav (makt över sitt liv), Kommunikation (kommunikation), 

Förflyttning (ändrat rörelsebeteende, bättre förutsättningar för aktivitet), Personlig vård 

(sundare levnadsvanor), Hemliv (aktivitetsreglering, temporeglering), Mellanmänskliga 

interaktioner och relationer (slutar fly, lättare att interagera med andra), Viktiga livsområden 

(börjar ta ansvar för sitt liv), Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (börjar våga 

ta plats). Fysioterapeuter har som uppgift att främja patienters hälsa, minska ohälsa och 

lidande samt vidmakthålla eller återvinna optimal rörelse och funktionsförmåga och 

delaktighet i samhällslivet (Broberg & Lenné, 2017). En aspekt av hälsokartläggning är den 

som WHO klassificerar med hjälp av ICF. Vid lyckad förbättring av olika delar av en patients 

ICF-relaterade svårigheter kan det antas att patientens hälsa samtidigt kan förbättras.  

Vidare har det återberättats att patienters terapeutiska process tillsammans med psykolog 

underlättas av att först ha övat Basal Kroppskännedom samt att beteendeförändringar kan 

komma till stånd utan att de först bearbetats kognitivt. Det skulle kunna bero på flera olika 

saker som framkommit i andra delar av den här studiens resultat, som att patienterna får 

ökad inre trygghet, slutar fly från jobbiga situationer och får en ökad förmåga att hantera 

svårigheter, eller så kan det handla om att patienterna får ett mer internt kontroll-lokus 

alternativt något helt annat. Vad det beror på eller hur det fungerar framgår inte i resultatet 

och är utanför omfattningen för den här studien, men kanske föremål för vidare forskning.  

Den tidigare forskningen har visat på effekter för specifika patientgrupper och informanterna 

i denna studie har återkommande rapporterat om samma eller liknande effekter inom sina 

respektive verksamhetsområden vilka ofta inte är samma som de tidigare studierna beskrivit. 

Exempelvis är studien av Hedlund och Gyllensten (2012) avgränsad till patienter med 

schizofreni. Denna studie har sett tecken på att de inre och yttre beteendeförändringarna 
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även verkar gälla andra patientgrupper inom psykiatri, habilitering, smärtrehabilitering, 

långvarig smärta, stressrelaterad ohälsa, ätstörningar med flera. Oavsett 

verksamhetsinriktning berörde informanterna återkommande både overta och koverta 

förändringar i beteenden vilka liknar de som Hedlund och Gyllensten (2012) beskriver. 

Sålunda finner författarna att det går att anta att det finns fog för god överförbarhet men 

lämnar åt läsaren att göra en egen bedömning beroende på patientgrupp.  

5.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning har inte använts i större utsträckning inom rehabiliteringsområdet, men 

det håller på att förändras (Carter, Lubinsky & Domholt, 2011). När sjukvårdspersonal 

konceptualiserar sitt arbete enligt biopsykosociala modeller, behöver forskningen använda 

metoder som fångar komplexiteten i de modellerna och de komplexa fenomen som önskas 

studeras. Metoder i kvalitativ forskning är även metoder som används dagligen i klinik, till 

exempel intervjuteknik (Carter, Lubinsky & Domholt, 2011).  

Då avsikten varken var att verifiera eller generalisera några hypoteser utan istället sökte att 

fördjupa förståelsen för behandlingserfarenheter fann författarna den kvalitativa explorativa 

designen som bäst lämpad då denna design tillåter ett insamlande av ett så brett 

faktamaterial som möjligt. En kvantitativ explorativ design hade också varit en väg framåt. 

För att kunna genomföra en sådan hade vi på förhand behövt tillgång till insamlat 

ändamålsenligt material eftersom BK i större utsträckning används inom psykiatrifältet och 

studenter enligt skolans regler inte tillåts kontakta patienter inom detta fält. Av denna 

anledning saknades möjlighet för författarna att samla in eget material. Eftersom författarna 

saknade kännedom rörande om och i så fall var sådant material fanns att tillgå fanns inte den 

här möjligheten.  

Ett alternativ hade varit att göra en mer deduktiv studie. Det skulle dock ha krävt att det 

arbetades med färdigformulerade kategorier grundade på en eller annan teori och eftersom 

författarna ville angripa frågeställningen så förutsättningslöst som möjligt så var detta inte 

alternativt. Givande hade också kunnat vara att göra en fallstudie. Det hade dock krävt att en 

arbetsgrupp hade identifierats där, utöver enskilda intervjuer, författarna även kunnat ta del 

av deras löpande gruppdiskussioner. En fokusgruppsintervju hade också kunnat genomföras, 

men det ansåg inte författarna besitta kompetensen som krävdes för att genomföra. Hade 

författarna fått tillåtelse att intervjua vårdtagare hade det med ett breddat syfte kunnat fånga 

upp båda vårdsidornas erfarenheter och förmodligen erhållit en tydligare bild.  

Med mer tid och mer kunskap kan i stort sett alltid mer göras och om tidsutrymme funnits 

hade arbetet teoretiskt sett kunnat expanderats till att ge det som Lundman och Graneheim 

(2017) kallar den latenta aspekten mer uppmärksamhet. Nu var dock så inte fallet utan med 

givna medel till disposition bedömdes att en induktiv manifest ingång gav bäst 

förutsättningar. För ändamålet behövdes en design och metod som tillät att granska något så 

komplext som fysioterapeuters erfarenheter och då är detta den metod som gav bäst 

förutsättningar att göra just detta (Lundman och Graneheim 2017). 



24 

Vid en induktiv kvalitativ innehållsanalys finns det alltid en risk att materialet färgas av den 

egna förförståelsen och de egna åsikterna och att endast det som letas efter hittas. Detta höll 

sig författarna medvetna om under hela processen för att säkerställa att det inte ledde fram 

till eget önsketänkande. Samtidigt finns det en fördel med en förförståelse då den kan hjälpa 

en att uppfatta saker som inte skulle noterats annars. Enligt Lundman & Graneheim (2017) 

är dessutom ofta de omedvetna tankemönstren ett större problem än de medvetna. Tolkning 

av verkligheten är ofrånkomligen alltid i någon utsträckning subjektiv. Mättnad uppnåddes ej 

vilket innebär en risk för trovärdigheten. Extern expert, vilket hade kunnat öka giltigheten, 

har ej använts. Däremot har författarna på veckobasis deltagit i grupphandledning, där 

kurskamrater och handledare granskat och diskuterat arbetet. Författarna har även fått 

individuell handledning av handledare vid flera tillfällen. Detta har inneburit nya synvinklar 

på och konstruktiv kritik av rapporten vilket förhoppningsvis ökat giltighet och trovärdighet. 

Analysprocessen pågick under flera veckors tid. Det erbjöd en möjlighet att djupdyka in i 

materialet för att därefter distansera sig från arbetet vilket i sin tur gav utrymme för ett både 

verifierat och omverifierat material med stringenta koder och kategorier och där författarna 

efter bästa förmåga varit vaksamma på om det är informantens eller forskarens egen röst 

som redovisas. Att författarna initialt, vid val av meningsbärande enheter, kondensering och 

kodning av materialet, arbetade enskilt innebar att olika delar av materialet kom att 

analyseras annorlunda eftersom vi alla är olika individer. Samtidigt ledde arbetet i ensamhet 

till att författarna inte påverkade varandras tankar i lika stor utsträckning och då 

författarparet återkommande i processen jämförde, diskuterade och verifierade materialet 

kom det fram en mer nyanserad bild.  Detsamma gäller intervjusituationerna. Olika 

intervjukonstellationer kan leda till olika situationer och stämningar i rummet samt olika 

följdfrågor. Detta är oundvikligt vid arbete med människor och med sig själv som verktyg. 

Beroende på praktisk genomförbarhet genomfördes intervjuerna av endera av författarna. Då 

författarna är olika individer kom det att leda till en viss olikhet i hur intervjuerna 

genomfördes även om dessa planerades noggrant för att de skulle bli så lika som möjligt. Alla 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Fördelen med detta är, tillsammans 

med att det bara var en författare som närvarade, att något som kan liknas vid en skev 

maktbalans, åtminstone inte till informantens nackdel uppstod. Nackdelen med detsamma är 

att vid genomgång av materialet fann författarna tillfällen där det missats att fånga upp eller 

fördjupa vissa frågor. Sannolikheten att det hade skett med en bisittare till hjälp är 

förmodligen mindre. Dessvärre kunde författarna inte utforma intervjumiljön efter egna 

önskemål. De flesta informanterna hade dock förberett rum utformade för att ge goda 

förutsättningar för ett bra samtal. I alla intervjuer gick det att sitta ostört under hela 

intervjun. Vid alla utom en intervju satt intervjuare och informant snett mot varandra i så 

kallad tio i tvåposition utan något mellan sig som avskärmade för att både möjliggöra 

kroppsspegling och ögonkontakt samt vid behov undvikande av detsamma. Vid den sjätte 

intervjun satt informant och intervjuare mitt emot varandra med informantens skrivbord 

mellan sig. Vid tre av intervjuerna fanns en tidsgräns på en timme då informanten sedan 

hade patientbesök eller andra uppgifter inbokade och en av informanterna hade vid 

intervjutillfället en kraftig förkylning. Författarnas uppfattning är att dessa detaljer inte i 

någon större utsträckning bör ha inverkat på svarsmaterialet. Detta baserat på den subjektiva 

uppfattningen om stämningen i rummet vid tillfället för intervjun. När en som är mindre 

erfaren intervjuar yrkesverksamma med lång erfarenhet kan det vara svårt att veta i hur stor 
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utsträckning informanterna är färgade av sina intressen och huruvida de ger en alltför positiv 

bild av metoden och den egna insatsen i fältet. Behandlingsperioderna kan också sträcka sig 

över ett stort antal månader vilket kan göra det svårt att särskilja vad som beror på BK, vad 

som beror på annan behandling eller vad som helt enkelt kan vara egen självläkning men å 

andra sidan kan en lång behandlingsperiod också tala för en ökad inblick i patientens 

utveckling. För att hantera detta efterfrågades både upplevda för- och nackdelar i 

behandlingen, samt både styrkor och svagheter med metoden. Det följdes även upp med 

frågor om huruvida de kände sig säkra på att uppgivna effekter var BK-relaterade. Urvalet 

gjordes baserat på utbildningsnivå, erfarenhet och verksamhetsområde för att uppnå en bred 

och kompetent representation vilket författarna bedömer har uppnåtts. Det är dock sannolikt 

så att mättnad inte uppnåtts med sex informanter. Informanterna är alla kvinnor i 

medelåldern eller uppåt med lång erfarenhet av både fysioterapi och Basal Kroppskännedom. 

Flera av informanterna har arbetat med BK med ett flertal patientgrupper. Arbetsperioderna 

med patientgrupper har förutom vid ett tillfälle varit fem år eller längre. Den anställningen 

där informanten bara arbetat 1,5 år inom sitt område överlappas av att andra informanter 

arbetat åtta och fjorton år inom samma eller snarlikt område. Alla informanterna har 

mångårig erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. De arbetar utspridda över mer än en 

region och inom olika arbetsområden så även om det inte kan uteslutas att vissa känner 

varandra är det troligt att flera inte gör det och därmed inte influerar varandra i vardagen 

eller har kunnat få kännedom om frågeguiden i förväg. Att alla informanter är äldre kan vara 

en konsekvens av att det tar sin tid att uppnå terapeutisk kompetens men det kan också bero 

på slumpen i urvalet då ålder inte framgår i dokumentet där terapeuterna står listade. 

Möjligtvis är det också så att det är färre som utbildar sig inom BK än det var för tjugo år 

sedan vilket ökar sannolikheten för att äldre terapeuter ska bli utvalda. Då författarparet valt 

att inrikta sig på terapeuter med lång erfarenhet betraktas detta inte som ett 

tillförlitlighetsproblem av författarna. Att alla är kvinnor är en följd av att det till största 

delen verkar vara kvinnor som utbildar sig inom BK. Att intervjua män och yngre hade 

möjligtvis kunnat ge annan information till resultatet men att intervjua sex helt andra 

kvinnor hade förmodligen i någon mån också gjort det då mättnad som ovan nämnts 

troligtvis inte uppnåtts. BK utövas av en ganska liten grupp terapeuter och utbildarna är 

således ännu färre. Det kan inte helt uteslutas att det inom denna mindre grupp som förfogar 

över ganska lite vetenskaplig evidens riskerar att drabbas av konfirmeringsbias. 

Informanterna upplevdes dock sammantaget av författarna, vilket kan förväntas av 

sjukgymnaster/fysioterapeuter, som att de hade ett kritiskt reflekterande både mot metod 

och sina egna insatser, att de varken skönmålade sig själva eller metoden och i de flesta fall 

gav ett intryck av både vidsynthet och eftertänksamhet. Att intervjuerna var så långa som de 

var och att informanterna väldigt utförligt kunde formulera sina erfarenheter stärker också 

författarnas bild av trovärdigheten.  

Efter de två provintervjuerna märkte vi att en av intervjuguidens frågor, den femte, var svår 

att förstå. Då vi inte ville undvara materialet vi fått fram under dessa två intervjuer att 

undvara valde vi att ändå behålla intervjuguiden i sitt befintliga skick. En annan av frågorna 

berörde aktivitet. Det märktes under intervjuerna att informanterna hade lite olika bild av 

vad som ingick i begreppet aktivitet eller att det åtminstone var olika saker som de 

associerade till. Eventuellt hade ett rikare material erhållits om författarna följt upp med 
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information om vad som definieras inom aktivitet enligt ICF. Då författarna inte ville riskera 

att lägga ord i munnen på informanten gjordes aldrig detta men möjligtvis hade kanske detta 

varit att föredra.  

Att intervjua fysioterapeuter om förändringar hos patienterna blir ofrånkomligen till viss del 

en sekundärkälla, oavsett vilka förändringar som frågas om, vilket behövde tas i beaktande 

vid både formuleringen av frågor och analysen av svaren. Det finns en begränsning i vad 

terapeuterna kan veta om patienterna, vad gäller patienternas vardagliga liv, men 

instrumentet som återkommande används i den fysioterapeutiska arbetsprocessen i BK (BAS 

MQ-E) innefattar flertalet självskattningar kring dessa delar samt en kvalitativ 

upplevelsebaserad intervju, vilket borde innebära att terapeuterna har stor insikt i dessa 

delar och därmed gett en god trovärdighet till deras svar. Även det faktum att 

behandlingsperioden vid BK ofta är relativt lång och att stor vikt läggs vid relationen mellan 

patient och terapeut, borde innebära att terapeuten är relativt väl insatt i patientens 

situation, aktivitetsnivå och vardagliga liv.  

Överförbarheten till andra grupper eller situationer kan på grund av att det är så få 

informanter vara begränsad vid kvalitativa studier. För att läsaren, som enligt Sandelowski 

och Leeman (2012) är den som avgör detta, ska kunna bedöma överförbarheten är det viktigt 

att noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling, analys och andra viktiga 

omständigheter för studien (Lundman & Graneheim 2017). Författarna har efter bästa 

förmåga redovisat dessa ovan.  

5.4 Etisk diskussion 

Det finns inte så många fysioterapeuter med terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom 

i Sverige och därmed finns en chans att de olika informanterna känner varandra sedan 

tidigare. Eftersom det genomfördes en kvalitativ intervjuanalys finns det risk att lösryckta 

citat som tagits med i uppsatsen skulle kunna kännas igen och knytas till informant av andra 

informanter eller terapeuter som läser den, även om alla citat anonymiserats med nummer. 

Studiens syfte anses säkerställa att inga formuleringar utgör risker för informant eller obehag 

för annan person då sådana inte varit relevanta att redovisa. Relationen mellan 

informanterna och intervjuande student torde inte utgjort någon risk för maktobalans eller 

medfört obehag för informanten men författarna var beredda på att frågor kunde komma att 

medföra att känslor, till exempel av tillkortakommande, väcktes, men ingen sådan situation 

uppstod under intervjuerna.  

6 SLUTSATS 

Studien visar att de intervjuade fysioterapeuternas erfarenhet är att behandling med Basal 

Kroppskännedom, oavsett patientgrupp eller verksamhet, på många sätt har en positiv 
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inverkan på patienterna i deras vardagliga liv. Informanternas erfarenhet var att patienterna 

ändrade såväl inre som yttre beteenden. Till dessa räknas tankar, känslor och fysiologiska 

reaktioner respektive aktivitet, levnadsvanor, rörelsemönster och social 

interaktion. Sju kategorier och tjugotvå underkategorier identifierades vilka täcker in ovan 

nämnda beteenden. Författarnas uppfattning är att det verkar finnas en bred tillämpbarhet 

av BK inom fysioterapin. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Det verkar som att metoden tillför något relevant till den fysioterapeutiska verktygslådan. 

Författarnas uppfattning är att det verkar finnas en bred tillämpbarhet av BK inom 

fysioterapin och det tycks som om BK med gott omdöme kan erbjudas fler patientgrupper än 

vad som i dagsläget rekommenderas av Socialstyrelsen. Den här studien kan tänkas bidra till 

att fysioterapeuters medvetenhet om tillämpbarheten och intresset för metoden tilltar. 

Förutsättningarna för att kunna använda en metod är att ha kännedom om och att tro på 

den. Evidensbaserad praktik ska baseras på evidens från vetenskapliga studier, beprövad 

erfarenhet och patientens preferenser. Basal Kroppskännedom är en metod som inte 

praktiseras i större utsträckning av fysioterapeuter. Detta troligtvis beroende på 

praktiserande fysioterapeuters låga kunskap om metoden, möjligtvis på grund av att det 

tidigare inte funnits så många kliniska studier av god kvalitet att tillgå. Denna studie kan, 

trots sin mindre omfattning, tänkas bidra till det samlade forskningsläget genom att lyfta 

fram informanternas mångåriga beprövade erfarenhet.   

Då kännedom om metoden är en nödvändighet för att kunna använda den vore det bra om 

lärosätena på svenska högskolor och universitet tillsåg att BK lärdes ut i större omfattning än 

idag.  

Det finns också en lönsamhetsaspekt att beakta. Ur ett samhällsperspektiv så är patienter 

som blir mer aktiva och förmögna att utöva egenvård inte bara friskare, de kostar också 

mindre. Alla vårdinsatser är kostnader och när fler patienter klarar av att i mindre 

utsträckning utnyttja vårdtjänster så frigör det resurser till annat. Att patienter återgår i 

arbete innebär dessutom utöver friskfaktorerna högre inkomst och bättre pension även ett 

tillskott till statskassan och ett minskat bidragsbehov.   

Då mättnad inte uppnåtts i studien skulle reproduktion av studien vara bra för att dels 

granska trovärdigheten av densamma och dels för att ytterligare fördjupa kunskapen runt 

ämnet. Den här studien är gjord med behandlande terapeuter som informanter vilket som 

redovisats har sina begränsningar. För att vidare fördjupa kunskapen vore det önskvärt med 

kvalitativa studier där patienter själva får komma till tals. Detta skulle, gärna med 

intervjufrågor än mer inriktade på förändringar i vardagen, kunna ge en tydligare bild av om 

patienternas aktivitet ur ett ICF-perspektiv förändras och dessutom kunna kompletteras med 

upplevd delaktighet. Utöver detta vore kvantitativa studier intressanta. Förslagsvis med 
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inriktning på om det finns specifika patientgrupper som tidigare kommer tillbaka i arbete 

och om de lyckas bibehålla hälsan eller om det finns specifika patientgrupper som skulle dra 

nytta av behandling med BK.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

Till Dig sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar med Basal Kroppskännedom.  

Hej!  

Vi är två studenter som på Mälardalens högskola i Västerås studerar fysioterapi 

med beteendemedicinsk inriktning. Vi ämnar genomföra en studie om fysioterapeuters 

erfarenheter av hur behandling med Basal Kroppskännedom kan påverka patienters 

hälsorelaterade beteenden och vad de eventuella beteendeförändringarna haft för inverkan 

på patienternas vardagliga liv. Du tillfrågas om deltagande eftersom du är 

sjukgymnast/fysioterapeut med utbildning i Basal Kroppskännedom. Ert namn har vi fått 

från registret över utbildade terapeuter inom BK på IBK:s hemsida.  

Studien vi ska göra är en kvalitativ intervjustudie. Med andra ord önskar vi intervjua er om 

era BK-relaterade erfarenheter särskilt med inriktning på era upplevelser om patienters 

eventuella beteendeförändringar i förhållande till hälsa och vardagligt liv. Att bedöma i 

förväg hur lång tid en intervju tar är inte så lätt men vi räknar med att behöva ta max en 

timme av er tid i anspråk. Beroende på hur långt ifrån varandra vi befinner oss geografiskt 

och vad du föredrar kan vi genomföra intervjun antingen där du önskar eller med hjälp av 

videosamtal. Ljudet kommer att behöva spelas in för att kunna transkriberas. Allt material 

kommer att förstöras när studien är avslutad och examensarbetet blivit godkänt.  

Vi tror inte att det finns det några risker för negativa konsekvenser av att delta i studien. 

Antalet BK-terapeuter i Sverige är dock inte så många. I studien kan det ske att citat från 

intervjuer används. Om du är aktiv i BK-kretsar skulle det kunna hända att citat går att 

associera till person. Med tanke på våra frågors natur tror vi dock inte att en eventuell 

identifiering av enskilt citat skulle kunna orsaka någon skada.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt. Endast författarna och 

berörda lärare kommer att ta del av dem.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola.  

Ditt deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Att avbryta sitt medverkande kommer inte att ha några 

negativa konsekvenser.  

Att rekrytera informanter är inte alltid det lättaste. Vi är också medvetna om att många har 

fullt upp med sitt jobb och inte har tid att medverka vid studier som denna. Om du inte kan 

eller önskar delta skulle vi vara tacksamma för ett kort avböjande svar. Detta för att kunna 

avföra dig från listan över presumtiva informanter men också för att inte störa dig fler gånger 

i onödan. Vi hoppas dock att vi med detta brev lyckats intressera dig att deltaga.   

Med vänliga hälsningar  

Jenny Rossgård och Anders Friberg  



   

   

Vi kommer att kontakta er en tid efter att du mottagit detta brev men skulle du vilja 

förekomma oss med frågor eller annat så är du välkommen att kontakta nedanstående 

ansvariga:  

   

Studenter:  

Jenny Rossgård Tel: 0704-59 34 52, e-post: jrd16003@student.mdh.se   

Anders Friberg   Tel: 0738-30 82 92, e-post: afg17006@student.mdh.se   

   

Handledare:  

Thomas Overmeer  Tel: 021-101621, e-post: thomas.overmeer@mdh.se  

   

   

   

Jag har läst ovanstående information och ger härmed mitt samtycke om medverkan i 

studien.  

   

   

……………………………………………………………......               

Underskrift  

   

……………………………………………………………......  

Namnförtydligande  

  

mailto:jrd16003@student.mdh.se
mailto:afg17006@student.mdh.se
mailto:thomas.overmeer@mdh.se


   

BILAGA A; INTERVJUGUIDE 

 

1. Kan du berätta om Basal Kroppskännedom och vilka styrkor och 

svagheter du ser med att använda det i behandlingen?  

a. Kan du ge några exempel?   

2. När väljer du att använda BK?   

a. För vilka patienter/diagnoser/problem?  

b. Med vilka mål/förväntade resultat?  

c. Finns det några situationer då du väljer att inte använda BK?  

3. Har du sett att behandling med BK påverkar patienternas vardag på något 

sätt?  

a. Hur visar det sig?  

b. Går det att se förändringar på ett personligt fysiskt, psykiskt, existentiellt eller 

socialt plan?   

i.Om ja: Vilka? Hur?  

c. Har du sett både förbättringar och försämringar av att behandla med BK?  

i.Om ja: Vill du berätta lite mer om detta?   

4. Vad är dina erfarenheter av BK:s effekter när det gäller beteenden av 

betydelse för hälsa?    

a. Kan du ge några exempel?  

5. Kan du beskriva vilka de största skillnaderna är avseende patienternas 

möjlighet till att vara aktiva efter behandling med BK?   

6. Vad brukar patienterna själva säga om behandlingen?  

Avslutningsvis: Finns det något mer du vill berätta?  
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