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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsform som utvecklats för att 
behandla olika typer av psykiska diagnoser, men också för att förhindra uppkomsten av 
andra ohälsosamma tillstånd. Behandlingen syftar till att öka kroppskontroll och medveten 
andning och kräver mental närvaro.  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån socialkognitiv teori beskriva patienters upplevelse av 
BK utfört som gruppbehandling. 
 
Metod: Designen var kvalitativ med induktiv ansats. Fem personer intervjuades efter 
genomförd BK-träning som gruppbehandling inom primärvården. Datainsamlingen gjordes 
genom individuella intervjuer med semistrukturerande frågor. Materialet analyserades med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat/Slutsats: Deltagarna upplevde ökad kroppsmedvetenhet och genomförde BK-
strategier trots att behandlingsfrekvensen ansågs otillräcklig. BK beskrevs som hjälpande för 
att reglera intensitetsnivå, hantera stress och underlätta andning. Dessutom var upplevelsen 
av gruppen motiverande och inspirerande där alla kunde vara anonyma. Upplevelserna kan 
analyseras med begrepp ifrån den socialkognitiva teorin. Detta möjliggör en fördjupad bild av 
deltagares beteende och kan därför motivera användandet av SCT som hjälpmedel för att 
beskriva upplevelser i framtiden.   

Nyckelord: beteendemedicin, primärvård, sjukgymnastik, självreglering, 
utfallsförväntningar



ABSTRACT 

Introduction: Basic Body Awereness Therapy (BBAT) is a treatment developed to treat 
different kinds of psychiatric diagnoses, but also to prevent the emergence of any other 
unhealthy conditions. The treatment is aimed to increase the body control and conscious 
breathing but also requires mental awareness. 

Aim: The aim of this study is to, based on social cognitive theory, describe patients' 
experiences of BBAT performed as group therapy. 

Method: The study design was qualitative with an inductive approach. Five people were 
interviewed after a BBAT group treatment in primary care. The data was collected by 
individual interviews with semi-structured questions and the interviews were analysed by 
qualitative content analysis. 

Result/Conclusion: The participants experienced increased body awareness and 
implemented BBAT strategies even though the treatment frequency was insufficient. BBAT 
was described as helpful used to regulate intensity level, stress management and facilitate 
breathing. Furthermore was the group experience motivating and inspiring where everyone 
could be anonymous. The underlying mechanisms behind the experiences can be analyzed 
using concepts from the social cognitive theory. This enables a detailed picture of participant 
behavior and can therefore justify the use of SCT as an aid in describing behaviors in the 
future. 

Keywords: behavioral medicine, outcome expectancies, physiotherapy, primary care, self 
regulation
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1 BAKGRUND 

1.1 Basal kroppskännedom (BK) 

Historiskt sett så är BK delvis inspirerat från tai chi enligt den form som psykoanalytiker 
Jacques Dropsy undervisade i och presenterade på 1970-talet i Sverige. Med inspiration från 
dans och teater skrev Dropsy två böcker om kroppen som blev översatta till svenska (Dropsy, 
1988a, 1988b). Sjukgymnast Gertrud Roxendal utvecklade metoden inom psykiatrisk 
sjukgymnastik vilket blev ursprunget till metoden BK (Roxendal & Winberg, 2002). Metoden 
används till största del i Sverige och Norge, men finns till viss utsträckning i övriga Europa 
(Institutet för Basal Kroppskännedom[IBK], 2015). 
 
BK påminner om tai chi och qigong där syftet är att integrera kropp och medvetande. 
Behandlingsmetoden går generellt ut på att jobba med rörelsekvaliteter som postural 
kontroll, koordination och respiration relaterade till närvaro. Övningarna ger kroppen bättre 
fysiska förutsättningar men talar också till vikten av att fördjupa rörelserna och 
uppmärksamma känslan. Rörelserna är enkla och kan ses som vardagliga där hänsyn riktas 
till människokroppens anatomi. Rörelserna anpassas för att hitta ett ”flöde” och man vill 
komma åt individens förmåga att vara mentalt närvarande i hela rörelsen. Syftet med 
övningarna är att lära känna sin kropp, både i vila och rörelse och att kunna utföra det 
tillsammans med andra eller ensam. Målet med BK-behandling är att förbättra 
kroppskännedom och reducera symptom som kan härledas till nedsatt användande av 
kroppen (Roxendal, 1985; Roxendal & Winberg, 2002; Skjaerven, Kristoffersen, & Gard, 
2010). 
 
BK har ursprungligen använts för att behandla diverse symptom inom framförallt psykiatrin. 
Metoden används också för att öka kroppskontrollen och belasta kroppen rätt i bland annat 
vardagligt arbete. Eftersom träningen genomsyrar rörelsemedvetande så kan detta appliceras 
inom idrottsverksamhet för att förbereda individen och förbättra hens rörelsekvalitet inom 
området.  Övningarna kan även hjälpa till att minska stress i olika vardagssituationer, vilket 
många människor har behov av i dagens samhälle (Roxendal & Winberg, 2002). Roxendal 
(1985) hävdar i sin doktorsavhandling att en timmes sessioner två gånger i veckan är ett 
minimumkrav för att säkerställa kontinuitet och effekter av BK-behandling. Roxendal (1985) 
menar vidare att en frekvensens på upp till tio behandlingstillfällen definieras som en kort 
behandlingsperiod och om frekvensen är över tio gånger är det en lång behandlingsperiod. 
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1.1.1 Effekter av BK-behandling 

I en kvalitativ intervjustudie av Gyllensten, Hansson och Ekdahl (2003) beskrev elva 
patienter med schizofreni eller öppenvårdspatienter inom psykiatri bland annat att BK 
förbättrade både balansen och hållningen och även förmågan att uppfatta kroppens signaler 
och intryck mer positivt. Försökspersonerna i denna studie hade avtalat en frekvens på tolv 
träningstillfällen (det vill säga en lång träningsperiod) där varje session varade en och en halv 
timme. 

Landsmann-Dijkstra, Van Wijck, Groothoff, & Rispens (2004) har studerat effekten av BK-
träning på 187 individer med vissa psykosomatiska besvär, 57 % var kvinnor och 42.3 år var 
medelåldern i studien. Interventionen var ett tre dagar långt BK-program där parametrar 
mättes genom olika frågeformulär före och två månader efter behandlingen. Resultatet som 
påvisades var ökad self-efficacy för bland annat beslutsfattande och förbättrad 
kroppsuppfattning, ökad förmåga till att uttrycka känslor och en positiv förändring i livsstil. 

I en randomiserad klinisk prövning kring effekterna av BK för 28 patienter med ätstörningar, 
undersöktes effekten av behandlingen. Deltagarna delades upp i kontrollgrupp (n=14) och 
experimentgrupp (n=14), där båda grupperna fick göra förtester i form av frågeformulär och 
graderingssystem på kroppsuppfattning. Deltagarna i försöksgruppen upplevde att 
symptomen reducerades signifikant och att relationen till kroppen och livskvaliteten ökade. 
Interventionsperioden i denna studie var sju veckor, där de första två veckorna innehöll en 
individuell session per vecka som var en timme per tillfälle. De resterande fem veckorna 
innehöll två gruppass i veckan som var en och en halv timme vardera. Resultatet visar att det 
finns visst stöd för att använda denna behandlingsmetod på patientgruppen (Catalan-
Matamoros, Helvik-Skjaerven, Labajos-Manzanares, Martínez-de-Salazar-Arboleas, & 
Sánchez-Guerrero, 2011).  

Johnsen & Råheim (2010) har utfört fokusgruppintervjuer med 18 deltagare med olika 
psykiska diagnoser där resultatet mynnade ut i tre olika teman: Increased awereness of one’s 
own body and better knowledge of oneself, Threshold for taking part in time-consuming 
change och Relationships between oneself and others. Deltagarna beskrev en ökad upplevd 
”helhet” efter gruppbehandling med BK. Känslan av att ”känna sig mer hemma i sig själv” och 
även i gruppen uttalades. Gruppen tillförde acceptans och stöd och kroppsfunktionerna 
ansågs förbättras trots att denna träningstyp verkade tidskrävande och riktade sig mot 
patienter som kunde tolerera detta. Denna studie hade ett inklusionskriterium på minst sex 
månader av BK-träning. 

Malmgren-Olsson et al. (2001) har studerat 78 svenska patienter, 64 kvinnor och 14 män, 
med muskeloskeletala besvär genom att mäta effekten av olika behandlingsmetoder (BK, 
Feldenkrais och konventionell sjukgymnastik) före, sex månader efter, och ett år efter 
behandlingen. Resultatet indikerar att BK som behandling ger en något bättre effekt (mätt 
med skattningsformulär) när det kommer till ångest, depression och benägenhet till 
psykosomatiska besvär, i jämförelse med konventionell sjukgymnastisk. Att övandet av BK 
kan vara en hjälp för att hantera känslor av ilska, ångest, och till att bidra till en mindre 
tillbakadragen attributionsstil menar också Landsmann-Dijkstra et al. (2004) då resultatet 
påvisade en signifikant förbättring av dessa faktorer. 
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1.2 Effekter av gruppträning som behandling 
BK kan utövas i grupp och även som individuell behandling (Roxendal, 1985). Gruppträning 
har anammats inom olika vårdområden där lärandet av varandra kan förstärka träningen 
positivt som en typ av modellinlärning (Dension & Åsenlöf, 2012). Det kan handla om att 
tillsammans som grupp utöva ett träningskoncept eller individuell träning som fler personer 
utför samtidigt. Mutrie et al. (2007) har studerat effekten av ett tolv veckor långt 
gruppträningsprogram jämfört med en standardbehandling för 177 patienter med 
bröstcancer. Här såg man signifikanta förbättringar av gruppträning på faktorer som grad av 
depression (mätt med Becks Depression Inventory) och förmågan att uppfatta positiva 
emotioner (mätt med Positive and negative affect scale). Miller, Haskell, Berra och DeBusk 
(1984) undersökte skillnad i effektivitet på ett hemträningsprogram och ett 
gruppträningsprogram. Under sex månader följdes 198 män i 50-års ålder varav dessa 
delades in olika grupper; hemträning, gruppträning eller ingen träning alls. Före och efter 
interventionerna gjordes ett löpbandstest. Det visade sig att träningsgrupperna förbättrade 
sig likvärdigt och att kontrollgruppen inte åstadkom några förbättringar. Resultatet i denna 
studie menar alltså att gruppträningen i sig inte gav någon ytterligare effekter på de 
studerade områdena. 

Förutom att gruppträning kan påverka prestationen så kan även upplevelsen av att träna i 
grupp ha betydelse. I en kvalitativ intervjustudie av Mannerkorpi och Gards (2003) 
undersöktes upplevelsen av gruppträning med bassängträning och utbildning hos patienter 
med fibromyalgi. Nitton patienter med diagnosen ingick i studien. Studiens resultat visade 
att upplevelsen av kroppen blivit mer positiv samt att gruppen kunde dela med sig av 
erfarenheter rörande diagnosen till varandra. Även nya strategier ansågs kunna skapas för 
hur man levde och tänkte i sjukdomen. 

1.3 Beteendemedicin och socialkognitiv teori 
Enligt Svensk beteendemedicinsk förening, SBF (2013), definieras beteendemedicin som: 

”Ett tvärvetenskapligt område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring 
psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta inom hälsa och 
sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, 
behandling och rehabilitering” (SBF, 2013, s.1)  

Inom beteendemedicin används olika inlärningsteorier som förklaring till varför ett visst 
beteende vidmakthålls eller förändras (Denison & Åsenlöf, 2012). Dessa teorier kan bidra till 
att förstå mekanismerna vid de beteendeförändringar som patienter gör i samband med BK-
behandling. En teori inom beteendemedicin är ”socialkognitiv teori”, vilken innehåller 
relevanta begrepp som kan belysa hur patienter upplever och tar till sig BK. 
 
Albert Bandura framställde den socialkognitiva teorin (SCT) som menar att människans 
beteende bestäms genom imitation av andra samt hur det följs av belöning respektive 
bestraffning (Bandura, 1991). I stora drag innebär teorin att man beaktar individ, omgivning 
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och beteende och samspelet däremellan (se figur 1). Dessa komponenter är ej isolerade från 
varandra utan beskrivs i relation med varandra. Centrala begrepp som förekommer i denna 
teori är självreglering, social inlärning, utfallsförväntningar och self-efficacy (Denison & 
Åsenlöf, 2012). 

 

Figur 1: Samspelet mellan olika variabler och hur de påverkar beteendet (Dension & Åsenlöf, 
2012, s.28). 

Självreglering innebär att individen själv ska kunna reglera sin egen förmåga att styra över 
sina tankar och känslor till ett önskat utfall, alltså beteende (Bandura, 1991). För att kunna 
uppnå detta är det viktigt att man kan fokuserar på ett specifikt beteende och att man har 
tilltro till sin egen förmåga att klara uppgiften. Detta är något som tydligt kan relateras till BK 
då både självreglering och BK innefattar begrepp som tar hänsyn till fysiska och psykiska 
faktorer. Självregleringen kan variera beroende på individ och ett underskott kan ses hos 
personer med psykisk ohälsa som till exempel ätstörningar och missbruk (Pierce & Cheney, 
2004). I en longitudinell studie av Schüz, Wurm, Warner, Wolff och Schwarzer (2014) 
undersöktes vikten av hälsomotiv för självreglering av hälsobeteende hos äldre multisjuka. 
Resultatet visade att ju högre prioritering av hälsan desto större chans var det att på ett 
önskvärt sätt reglera beteendet till mer hälsosamt. Innan individen reglerar beteendet 
föregås detta av självmonitorering vilket innebär att individen analyserar det egna beteendet 
(Bandura, 1991). 
 
Även social inlärning beskrivs inom socialkognitiv teori. Inlärning kan till exempel ske 
genom observation, det vill säga att en individ genom observation i en social kontext kan lära 
sig nya beteenden. Ordet förstärkning är ett begrepp från operant inlärningsteori men 
förekommer även inom SCT (Denison & Åsenlöf, 2012). Operant inlärning innebär att 
beteenden förstärks eller bestraffas genom konsekvenser. Genom förstärkning kan man 
addera något bra eller subtrahera något mindre bra till följd av ett beteende, vilket kan öka 
sannolikheten att beteendet upprepas. Modellinlärning är en mer specifik form av social 
inlärning som innebär att vi lär av rollmodeller som visar beteendet för att det sedan ska 
återskapas. Ju fler gemensamma nämnare det finns hos modellerna desto större är 
sannolikheten att beteendet återskapas (Denison & Åsenlöf, 2012). 
 
Utfallsförväntningar, som även kallas för resultatförväntningar, innebär förväntningar som 
en individ har på konsekvenser av ett visst beteende (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta 
handlar om individen och vad den tror att utfallet av en viss uppgift kommer att vara, alltså 
om det kommer gå bra eller dåligt. Begreppet ryms inom den socialkognitiva teorin och 
relaterar mer specifikt till Banduras teori om self-efficacy, där man konstaterat att tron på 
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den egna förmågan, self-efficacy, har ett kausalt samband med utfallsförväntningarna 
(Bandura, 1991).  
 
Inom SCT betonas vikten av omgivningsfaktorer. En sådan faktor är socialt stöd (Denison & 
Åsenlöf, 2012). I en studie av Bowen, Uchino, Birmingham, McKenzie, Smith och Light 
(2014) studerades detta fenomen och de kom fram till att den viktigaste sociala faktorn för att 
hantera stress (mätt som blodtryck över en dag) är socialt stöd. Alltså att i samtal få stöd i en 
social kontext är det system som verkar ha starkast effekt på stressreducering. 

1.4 Problemformulering 
Tidigare vetenskapliga studier inom BK har visat positiva effekter på bland annat psykiska 
sjukdomar. Den forskning som påfanns i litteratursökning till denna studie drar dock inga 
paralleller mellan BK och beteendemedicinska modeller trots att resultaten påvisat upplevda 
effekter på beteendet. Beteendemedicinen kan tillföra en bättre förståelse för 
verkningsmekanismerna inom BK i relation till socialkognitiv teori. BK som 
behandlingsmetod har ofta studerats i långa behandlingsserier men det förekommer också 
studier med kortare behandlingsperioder. Det vore därför intressant att undersöka vidare 
patienters upplevelse av BK som behandling inom sjukgymnastik efter en introduktionskurs 
för att få en bredare förståelse av individerna och deras beteenden. 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att utifrån socialkognitiv teori beskriva patienters upplevelse av BK 
utfört som gruppbehandling. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Studiens design är kvalitativ med semistrukturerade individuella intervjuer. Denna metod 
valdes för att syftet med studien är att beskriva deltagarnas egna upplevelser (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2013). 
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3.2 Urval av deltagare 
Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011) 
från en vårdcentral i mellersta Sverige som ledde en BK-grupp. Gruppen bestod utav sex 
personer varav alla tillfrågades. Alla deltagare i gruppen uppfyllde studiekriterierna och 
tillfrågades om att delta i studien, varav en avböjde. Totalt fem personer deltog i studien. 
 
Två deltagare närvarade vid fem av fem BK-grupptillfällen och tre stycken vid fyra av fem 
tillfällen. En deltagare gick samma BK-grupp ett halvår tidigare och har alltså totalt varit 
närvarande under tio tillfällen. En annan deltagare hade provat på BK vid sju tidigare 
tillfällen i en annan verksamhet. Deltagarna intervjuades inom en vecka efter behandlingen 
avslutats. 
 
Olika förekommande besvär inom gruppen var: stress, långvarig smärtproblematik, nack-
skuldermyalgi, depression/ångest, högt blodtryck samt huvudvärk (M. Södergren, personlig 
kommunikation, 22 maj, 2014). Deltagarna var kvinnor i åldrarna 46-59 år.  

3.2.1 Inklusionskriterier  

Intervjupersonerna skulle ha närvarat vid minst fyra av de totalt fem träningstillfällena. 
Vidare skulle behandlingen vara avslutad när intervjuerna genomfördes. 

3.3 BK-träning på VC 

I en mellanstor stad i Sverige bedrevs BK-träning i grupp som behandlingsform inom 
primärvården. Gruppen var en introduktionskurs inom BK där patienter rekryterades till 
gruppen från övriga sjukgymnaster och läkare inom vårdcentralen. Någon fortsättningskurs 
följde inte. Träningarna bedrevs av en sjukgymnast med kompetens inom BK, steg A-C 
(Institutet för Basal Kroppskännedom [IBK], 2015). I vissa fall hände det att patienterna 
även hade annan sjukgymnastisk behandling parallellt med denna träning (M. Södergren, 
personlig kommunikation, 22 maj, 2014). 
 
Vanligtvis brukade gruppen bestå utav 6-10 deltagare som var välkomna att närvara när det 
passade, då gruppen var ”öppen”. Gruppen träffas en gång per vecka under en tidsperiod på 
fem veckor. Varje träningstillfälle varade 60 min, varav de första 15 minuter var teori och 45 
minuter var praktisk träning (M. Södergren, personlig kommunikation, 22 maj, 2014).  
 
Teoretisk information som belystes vid gruppträffarna var: här & nu, andning, 
hållning/spänningsbalans, samband kropp-psyke, självomsorg. Rörelseövningarna som 
följde därefter utfördes både i liggande, sittande och stående. Att hitta den så kallade 
”balansen” mellan kropp och tanke betonades och att bli medveten om var kroppen befann 
sig i rummet genom att öva tyngdsöverföring, tyngdkraften och hållning. Svårare moment 
som uppmärksammades var andningen som sattes i samband med övningarna. Den mentala 



7 

närvaron genomsyrade varje övning (M. Södergren, personlig kommunikation, 22 maj, 
2014). 

3.4 Datainsamling 
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att ta reda på deltagarnas upplevelser kring 
BK som gruppbehandlingsmetod och alltså belysa tankar och känslor i förhållande till syftet 
(Trost, 2010). Intervjuguiden utformades utifrån syftet med studien. Semistrukturerade 
intervjufrågor användes som kom att bestå utav fyra huvudfrågor med följdfrågor under 
vardera (bilaga A). Med semistrukturerad intervjuguide menas att öppna huvudfrågor utgör 
guiden medan följdfrågor kan komma att bli ställda för att få kompletterande information 
(Carter et al. 2011). Följdfrågorna kunde vara tillexempel: ”Hur menar du nu?” eller ”Du 
menar alltså att denna introduktionskurs har hjälpt dig att andas rätt?”.  
 
Informationsbrevet (bilaga B) delades ut till deltagarna av kontaktpersonen under ett 
träningstillfälle. Även en muntlig sammanfattning gavs av kontaktpersonen. Därefter 
bokades enskilda intervjutillfällen in på vårdcentralen.  
 
Två pilotintervjuer gjordes med två kurskamrater som test av frågorna och övning innan 
datainsamlingen påbörjades (Trost, 2010). Därefter reviderades frågeformuläret för att 
förtydliga vissa frågor (Trost, 2010).  

3.4.1 Intervjuer av deltagare 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2014. Varje intervju tog plats i ett behandlingsrum 
på VC där deltagarna kände igen sig och kunde känna sig trygga (Trost, 2010). Deltagaren 
satt på en stol som var placerad snett mittemot huvudintervjuaren. Den andre intervjuaren 
satt bredvid deltagaren på en brits som fanns i rummet. Intervjuerna genomfördes ostört och 
inga andra ljud förekom (Trost, 2010).  Intervjuarna började med en personlig presentation 
och innan intervjuerna startade meddelades även deltagarna om tillvägagångssättet samt all 
rätt att kunna avbryta intervjun och/eller inspelningen (Codex, 2013). Tre tillfällen behövdes 
för att samla in intervjudata och mellan dessa var det en veckas mellanrum. En författare 
ställde frågorna från frågeguiden vid varje intervjutillfälle men intervjuerna skedde i 
samverkade med den andra som reflekterade/kompletterade med frågor och ansvarade för 
ljudinspelning (Trost, 2010). Intervjuerna tog cirka 30 minuter och spelades in på 
mobiltelefoner.  

3.4.2 Författarnas bakgrund i relation till BK 

Författarna som utfört studien går båda sista året på fysioterapeutprogrammet med 
beteendemedicinsk inriktning på Mälardalens Högskola i Västerås. De informerade sig om 
BK under hösten 2014 genom en videointroduktion till BK (Institutet för Basal 
Kroppskännedom, 2003). Denna video gav en inblick av vad BK går ut på och hur det 
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tillämpas i praktiken. En av författarna hade också deltagit under ett grupptillfälle, vid annan 
tidpunkt än deltagarna, inom den aktuella verksamheten. Därmed hade hen något mer 
förståelse för introduktionskursen som deltagarna medverkade i.  

3.5 Dataanalys 

3.5.1 Transkriberingsprocess 

Intervjuerna spelades upp i ett ljuduppspelningsprogram från mobiltelefonerna för att sedan 
textas ordagrant (transkriberas) i ett Word-dokument (Bailey, 2008). Transkriberingen av 
materialet påbörjades inom en vecka från intervjutillfället och författarna transkriberade två 
respektive tre intervjuer var. Alla repliker delades upp på egen rad. Hummanden, skratt samt 
liknande ljud textades inom parenteser, pauser markerades med tre punkter. För att få ökad 
uppfattning av materialet rättades talspråk till mer lättbegripna ord. Varje intervju fick en 
unik kod som kunde kopplas ihop med varje deltagare (Carter et al., 2011).  

Deltagarna fick en sammanställning skickad till sig via e-post, utom en deltagare vars e-
postadress inte var tillgänglig. De hade möjlighet att göra en eventuell komplettering, 
förtydligande eller korrigering inom tre dagar. Ingen av deltagarna valde att göra någon 
korrigering så detta påverkade inte innehållet i intervjuerna. Genom detta ökade 
trovärdigheten i studien (Chekol, 2012). 

3.5.2 Analysprocess 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2013). En induktiv ansats valdes för att analysera materialet 
förutsättningslöst baserat på patienters upplevelser av BK som gruppbehandling (Elo & 
Kyngäs 2008; Schreier, 2012). Innan bearbetningen påbörjades lästes varje intervju noggrant 
för att få en uppfattning av materialet. Materialet analyserades utifrån olika steg (se tabell 1):  

1. Meningsbärande enheter: meningar eller delar av texten som besvarar syftet. 

2. Kondensering: meningsenheterna kortades ner tills det väsentliga innehållet 
kvarstod. 

3. Kodning: meningsenheterna får en ”etikett”, ett eller flera ord som beskrev innehållet 
i den kondenserade texten. 

4. Kategorisering: flera koder med liknande innehåll bildar en kategori. 

De meningsbärande enheterna plockades ut från varje enskild intervju genom att 
färgmarkera dessa i word-dokumentet. Detta gjordes enskilt av författarna för varje intervju 
för att sedan jämföras och diskuteras. Kondenseringen och kodningen skedde enskilt i en 
tabell i Google Drive (se tabell 1) där dokumenten delades och därmed kunde ändringar ses 
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av den andra. Över ett samråd via videochatt (kommunikation via video genom internet) 
diskuterades resultatet för att lyssna till den andres åsikter och eventuellt 
komplettera/revidera materialet. Kategorierna valdes sedan ut gemensamt också över 
videochatt. Detta material diskuterades även med handledare och andra inkopplade lärare 
för att säkerställa relevansen i analysförfarandet. 

Tabell 1: Exempel på intervjudata från analysprocessen.  

Meningsbärande	  enhet	   Kondensering	   Kod	   Underkategori	   Kategori	  

”Ja…	  Alltså	  dels	  är	  det	  ju	  så	  att	  
man	  har	  liknande	  erfarenheter,	  
eftersom	  alla	  
har...hälsoproblem	  va,	  på	  olika	  
sätt.	  Sen	  har	  ju	  till	  viss	  del	  
liknande	  erfarenheter,	  och	  det	  
kan	  vara	  rätt	  så,	  lärorikt	  på	  det	  
viset	  att	  man	  liksom	  ser	  att	  det	  
inte	  bara	  är	  jag	  som	  har	  
upplevt	  det	  här.”	  	  

Alla	  har	  något	  
hälsoproblem	  så	  vi	  
har	  liknande	  
erfarenheter,	  alltså	  
är	  det	  inte	  bara	  jag.	  

	  	  

Inte	  ensam	  

	  
Gemenskapen	  
medför	  
trygghet	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Positiva	  känslor	  
av	  
gruppträning	  

”Det	  var	  bra…	  Att	  det	  vara	  i	  
grupp	  tyckte	  jag.	  Man	  hade	  
känt	  sig	  väldigt	  utsatt	  om	  man	  
var	  själv,	  med	  en…	  
sjukgymnast.	  Utan	  det	  var	  bra	  
att	  vara	  i	  grupp	  för	  man…	  dels	  
så	  var	  ju	  alla	  någon	  sjukdom	  
eller	  något	  problem.	  Så	  man	  
sitter	  lite	  i	  samma	  båt	  fast	  man	  
har	  olika	  problem…	  Nej,	  så	  jag	  
upplevde	  det	  bara	  positivt	  att	  
vara	  i	  grupp.”	  
	  
	  

Bra	  att	  vara	  i	  grupp.	  
Då	  får	  man	  se	  andra	  
i	  samma	  situation.	  
	  

	  

Andra	  i	  
samma	  sits	  

	  

”Det	  blir	  en	  social	  grej	  också	  
va,	  för	  då	  sitter	  en	  och	  säger	  
att	  “jo	  men	  idag	  har	  jag	  ont	  där	  
och”	  så	  kan	  man	  också.	  En	  
annan	  hade	  spänningsyrsel	  
som	  jag	  träffa	  och	  man	  tror	  ju	  
ibland	  att	  man	  är	  själv,	  det	  är	  
bara	  jag	  som	  har	  detta	  kanske,	  
men	  det	  blir	  ju	  stort	  när	  man	  
har	  någon	  konstig	  sak	  som	  man	  
inte	  kan	  styra	  över	  själv.	  Då	  sa	  

Upplever	  träningen	  
som	  en	  social	  grej.	  
Där	  man	  träffar	  
andra	  i	  liknande	  
situation.	  

	  	  

	  
	  
	  
Inte	  ensam	  
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hon	  “ja	  visst	  är	  det	  jobbigt”,	  sa	  
hon.”	  	  	  

 

3.6 Etiska överväganden 
I alla typer av studier krävs etiska överväganden (Carter et al. 2011), det vill säga om studien 
är etiskt försvarbar. I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets regler och 
riktlinjer för forskning (Codex, 2013) samt Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 
humanforskning (Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Skriftlig 
information angående studien skickades via mail till verksamhetsansvarig och ett 
godkännande erhölls innan studien påbörjades. Alla deltagare i gruppen uppfyllde 
studiekriterierna och blev tillfrågade och medverkandet i studien var frivilligt. Deltagarna 
fick information kring studien såväl muntligt som skriftligt (se bilaga B) och blev sedan 
informerade om att när som helst kunna avsluta sitt medverkande utan att ange skäl. 
Inspelningarna förvarades på mobiltelefoner försedda med lösenord till dess att 
transkriberingen var färdigställd. Efter detta överfördes ljudfilerna till en dator med 
lösenordsskydd som bara författarna hade tillgång till, likaså förvarades det transkriberade 
materialet. Ljudfilerna togs därefter bort från mobiltelefonerna. Inga namn eller diagnoser 
specificeras i förhållande till deltagarna för att säkerställa anonymitet. Endast författare hade 
tillgång till materialet, dock hade handledare och examinatorer rätt att ta del av detta vid 
förfrågan. Efter studiens godkännande ska ljudfiler samt intervjumaterial makuleras (Codex, 
2013). Kontaktpersonen ansvarade för vilka som tillfrågades att delta. 

4 RESULTAT 

Syftet med studien är att utifrån socialkognitiv teori beskriva patienters upplevelse av BK utfört 
som gruppbehandling. Varje deltagare benämns med en unika siffra som placerats inom 
parentes efter varje skrivet citat. Utifrån detta delades materialet in i 67 koder som sedan 
delades in i fyra olika kategorier med underkategorier (se tabell 2). 
 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier 
Kategorier	   Underkategorier	  

Förväntan	  på	  BK-‐träning	  i	  grupp	  innan	  BK-‐
behandling	  

	  

	  
	  
Positiva	  känslor	  av	  gruppträning	  

Gemenskapen	  ger	  trygghet	  

Gruppen	  ger	  motivation	  
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Anonymitet	  i	  BK-‐gruppen	  viktig	  

Gruppstorleken	  är	  lagom	  stor	  

	  
	  
	  
Ökad	  kroppsmedvetenheten	  och	  kroppsreglering	  

Ger	  en	  avslappnande	  känsla	  

Möjliggör	  stresshantering	  

Ger	  en	  ökad	  medveten	  andning	  

Tröttar	  ut	  kroppen	  

Ökad	  förståelse	  för	  kroppens	  begränsningar	  

Träningens	  omfattning	  har	  betydelse	   	  
 

4.1 Förväntningar på BK-träning i grupp innan BK-behandling 

 
Deltagarna hade delade uppfattningar om vad BK-träningen skulle ge för effekter innan 
behandlingen påbörjades. Några deltagare hade även tidigare erfarenheter av samma typ av 
behandling individuellt eller i grupp och hade därför också tidigare upplevelser av vad träningen 
innebar. Alltså visste de vilka övningar som låg till grund för BK och att det handlade om just 
mental närvaro och avslappning. Såhär säger deltagarna om förväntan på träningen: 

“Nej, eftersom jag hade pratat med hon M (syftar till terapeuten) innan enskilt ett par 
gånger så förstod jag att det var samma övningar som vi gör här, att det var slappna-
av-övningar, det förstod jag” (1) 

Flera uttryckte också att de inte hade någon förväntan men ändå gick in med öppet sinne då de 
blivit rekommenderade behandlingen, medan andra uttalade en negativ inställning. Att 
behandlingen var i grupp kunde vara en bidragande faktor till den negativa inställningen då 
man inte visste hur stor grupp det innebar. Andra uttryckte att de visste att BK skulle hjälpa då 
de var mer positivt inställda och ansåg sig vara mer mottagliga för behandlingen nu än tidigare.  

”Jo. Jag visste innerst inne att det kommer att påverka mig att jag har nu var jag 
mogen att ta in i mig att slappna av.”(5) 

I en intervju lyftes gruppen upp som en negativ förväntning innan träningen: 

”För det ska jag säga också då va att, när hon sa grupp tänkte jag att: ”10-15 st”, så ska 
man stå liksom där och det säger mig ingenting, jag tycker inte det egentligen. När 
man står där liksom o, ehm, kommer liksom, njaej, jag var negativ, när hon sa det, kan 
man säga.” (2) 
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Ur intervjuerna framkom att deltagarna trodde att det ska kunna påverka kroppen på ett eller 
annat sätt. Något som lyftes fram var just att de förmodade att träningen skulle innehålla 
avslappning och nedvarvning av något slag. 

”Vill kunna lära mig o gå ned i varv, slappna av och lite sånt och, känna skillnad också, 
som när man är spänd.” (4) 

Föreställningen om BK-träningen associerades till att just lära känna sina egna kroppsdelar och 
göra sig mer medveten av dem. Alla människor är olika och förmår sig därför att göra olika saker 
med kroppen, alltså kan man kanske lära sig något som någon annan kan. 

”Ja, alltså typ sådär, några kan vifta på öronen, det kan inte jag göra. Men jag kan 
alltså, det var lite så att känna olika kroppsdelar och röra de, så uppfattade jag det 
nog.” (3) 

4.2 Positiva känslor av gruppträning 

4.2.1 Gemenskapen ger trygghet 

 
Gruppmomentet ansågs vara betydelsefullt då deltagarna tydligt uttryckte det som positivt. 
Deltagare upplevde att individuell behandling medförde en större känsla av ensamhet och 
inte samma bekvämlighet som i gruppen. Vid dessa tillfällen kändes det som att fokus 
hamnade mer centrerat på individen som ensam i behandlingen. Att få chansen att se andra 
uttrycktes lärorikt och gav en tydlig bekräftelse som gjorde att varje individ kunde identifiera 
sig med andra som hade snarlika erfarenheter. Alla inom gruppen befann sig i liknande 
situationer men med olika besvär och därför upplevdes en samhörighet och trygghet. 

”Det var bra… Att det vara i grupp tyckte jag. Man hade känt sig väldigt utsatt om man 
var själv, med en… sjukgymnast. Utan det var bra att vara i grupp för man… dels så var 
ju alla någon sjukdom eller något problem. Så man sitter lite i samma båt fast man har 
olika problem… Nej, så jag upplevde det bara positivt att vara i grupp.” (3) 

“Är man flera stycken så får man lite mera i sin egen upplevelse tror jag, det är ingen 
som tittar på bara… jag tror att det är tryggt och vara flera.” (1) 

I träningsgruppen fanns en gemensam nämnare för alla deltagare vilket uttrycktes i 
erfarenheter av olika problematik. Detta ansågs vara positivt då varje individ kunde känna 
igen sig i andras situationer och kanske till och med dela liknande erfarenheter. Nedan följer 
två citat som lyfter fram hur gruppen skapade en gemenskap där deltagarna kunde utbyta 
tankar och få bekräftelse på att de inte var ensamma i deras problematik.   
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”Ja… Alltså dels är det ju så att man har liknande erfarenheter, eftersom alla 
har...hälsoproblem va, på olika sätt. Sen har ju till viss del liknande erfarenheter, och 
det kan vara rätt så, lärorikt på det viset att man liksom ser att det inte bara är jag som 
har upplevt det här.” (3) 

”Det blir en social grej också va, för då sitter en och säger att “jo men idag har jag ont 
där och” så kan man också. En annan hade spänningsyrsel som jag träffa och man tror 
ju ibland att man är själv, det är bara jag som har detta kanske, men det blir ju stort 
när man har någon konstig sak som man inte kan styra över själv. Då sa hon “ja visst 
är det jobbigt”, sa hon.” (4) 

4.2.2 Gruppen ger motivation 

Gruppen upplevdes vara peppande och gav motivation till att utföra träningen. Det förelåg 
dock en risk att slarva och inte ha fullt självfokus när fler genomgick behandling samtidigt 
tillsammans med andra. Sjukgymnasten måste kunna hålla fokus på en hel grupp patienter 
samtidigt vilket kan medföra svårigheter att se varje individ och dess övande. Men 
övergripande åsikter var att deltagarna beskrev att de kunde motivera andra 
gruppmedlemmar.   

”För är det flera stycken så då kan man liksom komma undan och kanske slarva lite 
grann, och kanske inte göra som hon säger o ah typ så, nu hänger man med allihopa 
och peppar varandra, så. Så det var skönt.” (2) 

 “Man peppar på varandra. Jag är väldigt mer för i gruppen, eftersom där är nya 
människor. Man lär sig av varandra och får lite deras berättelse, deras upplevelse tills 
man är själv.” (5) 

4.2.3 Anonymitet i BK-gruppen är viktig 

Anonymiteten i gruppen gjorde att deltagarna kunde vara sig själva utan att någon annan 
deltagare visste om deras tidigare bakgrund eller historia. Den gemensamma nämnaren var 
att varje deltagare var där på grund av behovet av träning men alla var ovetande om 
problematiken bakom. Såhär uttryckte en deltagare sig:  

”I gruppen är alla anonyma, visste inte vilka de var, ifall dom var sjukskrivna vilka 
problem dom hade eller någonting, utan man pratade bara om det här...det tycker jag 
är bra, att man inte vet någonting om varandra.” (1) 

4.2.4 Gruppstorleken är lagom 

BK-gruppen bestod utav fem deltagare vilket deltagarna beskrev som en bra storlek, inte för 
få och inte för många. Är det en för liten grupp finns stor sannolikhet att terapeuten kan 
fokusera på varje deltagares övande och då finns en risk att känna sig centrerad. Å andra 
sidan fick inte gruppen vara för stor heller då det istället kunde upplevas att ”bli en i 
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mängden”. Därför uppskattade deltagarna just antalet gruppmedlemmar för denna typ av 
BK-träning. 

”Det blir ju mer fokuserat när man är ensam så här dårå att, än om man är i grupp. 
Men eh, det var det inte. Det var inte så stor grupp heller, och det tyckte jag också var 
rätt så skönt. Vi var fem stycken, och mer ska det inte vara.”(2) 

4.3 Ökad kroppsmedvetenhet och kroppsreglering 

4.3.1 Ger en avslappnande känsla 

Efter introduktionskursen i BK beskriver deltagarna en upplevd känsla av avslappning. 
Vanligt förekommande åsikter handlade om avslappningseffekter som kunde uttryckas med 
olika ord och vid olika tillfällen. Vissa beskriver hur den avslappnande känslan även infinner 
sig vid andra tidpunkter än vid själva träningstillfället. Här följer ett citat där en deltagare 
berättade om avslappningen i samband med träningen:  

”När man låg på mattan och så va, så kände man sig väldigt väldigt avkopplad, så jag 
tänkte vi kör”(2) 

Nedan beskriver en annan deltagare hur avslappningen hjälpt henne vid sömnsvårigheter. 
Övningen som hon beskriver innebär att deltagaren gör en reflektion av hur kroppen känns i 
sammanhanget från topp till tå. 

”När man ligger på golvet och gör den här kroppsresan så man slappnar av, för den 
nyttjar jag när jag inte kan sova på natten, när jag inte kan sova eller när jag vaknar. 
Den är jättebra.” (1) 

Något annat som yttrades var hur muskelspänningar faktiskt upplevdes ha lättat med hjälp 
av avslappning från träningen. Tidigare var generella muskelspänningar i hela kroppen 
vanligt förekommande bland deltagarna medan fokus nu låg på att slappna av i hela kroppen. 
Detta kunde exemplifieras av en deltagare som beskrev hur detta påverkade en stretchövning 
i annan miljö än träningen: 

“Det är väl då när jag kände att jag skulle stretcha muskeln här bak, när jag drog upp 
benet. Och i vanliga fall så spänner ju jag mig helt… Men jag tror inte jag hade upplevt 
att jag kunde slappna av i det andra benet om jag inte hade gjort den här BK.”(3) 

4.3.2 Möjliggör stresshantering 

Stress är ett återkommande begrepp vid intervjuerna som deltagarna använde sig av för att 
beskriva olika situationer som bedömdes vara övermäktiga och svårhanterade. Även fast det 
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uttrycktes att träningen inte gett någon uppfattad effekt på anatomiska strukturer så 
upplevdes en ökad förståelse för när stressen uppkom och att den kunde hanteras utifrån 
träningen. Dessa erfarenheter kom att spela en stor roll i vardagen då strategin kunde utövas 
av individen för att undvika stressen.  

”Jag tycker inte att det (BK) har förändrat kroppsligt mer än att när jag är stressad kan 
jag få bort det.” (1) 

”Jag har nog mer förstått hur jag låter bli att bli stressad här än att jag har förstått att jag är 
stressad.” (1) 

4.3.3 Ger en ökad medveten andning 

En vanlig upplevelse var tillämpningen av korrekt andning vid utmanande situationer eller 
vid sömnsvårigheter. Andningen beskrevs ibland som ytlig. När automatiken i 
andningsfunktionen inte fungerar som den skulle och utgjorde ett hinder upplevdes det 
viktigt att åtgärda detta. Genom träningen så ökade medvetenheten av den korrekta 
andningen i förhållande till fysiologin. I detta citat beskriver intervjupersonen hur den ”rätta” 
andningen hjälpt henne, alltså hur hon har gått från en ”ytlig” till en mer djup andning där 
hon använder buken istället för accessoriska andningsmuskler.  

“Jo, och sen just andningen, att jag ligger att man ska sova, att man har händerna på 
magen, och sen att man, (inhalerar) att man känner det här att du andas rätt. För är 
du spänd, då blir ju andningen här uppe, och det blir ju bara mer. Så det är ju 
jätteviktigt med andningen.” (4) 

Något annat som poängterades om andningsfunktionen var hur ”fel” den kunde vara utan att 
deltagaren var varse om det. Citatet nedan lyfter fram hur en deltagare upplevde att BK-
övningarna hade hjälpt henne att förstå sitt andningsmönster. I och med detta förstod hon 
också hur hon skulle optimera andningen genom att motverka paradoxal andning. 

”Och det vart liksom automatiskt i de här övningarna att, okej, så märkte jag liksom att 
jag har ju andats tvärtom, liksom andas in när man ska andas ut, och det gör man 
automatiskt med de här övningarna.” (2) 

4.3.4 Tröttar ut kroppen 

Deltagarna tyckte att träningen medförde en utmattning och jämförde det med en hård 
arbetsdag. Detta tycktes vara konstigt eftersom deltagarens bild av avslappning var en typ av 
återhämtning och inte något som skulle ”trötta ut” kroppen. Intrycken under träningen 
gjorde att det var mycket att tänka på och det medförde en trötthet dagen efter träningen 
vilket dessa citat också belyser: 
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 ”Jo det är det faktiskt, för min del är en timme här, som att jag har varit på ett fysiskt 
arbete åtta timmar. För på morgonen kan jag inte gå på morgon på träning, det blir 
alldeles för mycket.”(5) 

”Efter träningen blir jag så trött, efter att jag har kommit hit och slappnat av, 
egentligen är det konstigt att man kan bli det.” (1)  

4.3.5 Ökad förståelse för kroppens begränsningar 

 
Träningen har också gjort att deltagarna upplevde ökad känsla för kroppen och kunde 
anpassa sig bättre till vardagssituationer. Deltagarna kände sig mer lyhörda till kroppens 
signaler och dessa togs mer på allvar. Tidigare uttalade sig smärtan fysiskt när personen hade 
”kört på för hårt”. Nu kunde istället vissa situationer undvikas för att bromsa smärtan och på 
så sätt göra situationen hanterbar. En deltagare uttryckte sig såhär: 

“Jag pressar inte mig för mycket. Jag, jag försöker att undvika, jag vet att det komma, 
men samtidigt vet jag att jag måste tänka jag kan inte ta för mycket, det kommer att 
påverka, och då kan inte jag hantera min smärta. Det är inte värt det.” (5) 

4.3.6 Att vara närvarande i ögonblicket 

Det förekom att deltagare beskrev en ökad närvaro under träningen. En ökad koncentration i 
att vara mentalt närvarande just för tillfället i träningen uttrycktes och tankeverksamheten 
riktades varken på det förflutna eller framtida.  

”Jag att jag tänker tillexempel på att jag är i nuet, att man tänker på vad man gör, så 
tror jag att jag har kommit på, jo jag har nog lärt mig det.” (1) 

4.4 Träningens omfattning har betydelse 

Denna introduktionskurs i BK bestod av fem tillfällen som deltagarna fick närvara. Det blev 
tydligt att fler träningstillfällen skulle behövas då det tog tid att anpassa sig till övningarna. 
Eftersom det handlade om att kunna vara mentalt närvarande i övningarna samt 
integrerandet av andningen i övningarna så krävdes det full koncentration vid varje tillfälle. 
Kunde deltagarna inte närvara vid alla dessa tillfällen så kom de ”ur fas” och till nästa gång 
hade personerna glömt övningarnas förfarande. Det tog alltså tid att lära sig övningarna och 
det ansågs därför vara till stor nytta med fler gånger än fem. Deltagarna syftade på att en 
fortsättningskurs hade varit mycket betydelsefull. De som genomgått liknande behandling 
tidigare upplevde att de under denna nya träningsperiod dragit mer nytta av övningarna då 
de var bekanta med dem sedan tidigare. Här följer reflektioner över för få tillfällen och att det 
tar tid innan man kan dra nytta av strategierna: 
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”Jo det jag har reflekterat över är att det är så kort. Det är bara fem gånger och det 
känns för kort.” (1) 

”För jag har gått två perioder och andra gången jag gick så kände jag mer att jag kunde 
använda det i vardagen också. Första gången var det bara nytt, andra gången kunde 
jag använda det emellan. Det skulle behöva vara längre, fler tillfällen.”(1) 

En annan intervjuperson uttrycker att hon skulle behöva fortsätta med BK och uttrycker att 
hon vill fortsätta enskilt med sjukgymnasten när gruppen slutat:    

”…har ju i och för sig bara varit här fem gånger, jag sa det till M (syftar på 
sjukgymnasten) att: ”då får du och jag köra då”, det blir ju annat om man hör någon 
som sitter och pratar lugnt och såhära och det genom olika kroppsdelar och sånt för 
att jag tycker det är intressant också dådå. Men jag skulle gärna se att kursen var 
längre.” (4) 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att utifrån socialkognitiv teori beskriva patienters upplevelse av BK 
utfört som gruppbehandling. Resultatet mynnade ut i fyra olika huvudkategorier och tio 
underkategorier (se tabell 2). Huvudkategorierna är: Förväntningar på BK-träning innan 
BK-behandling, Positiva känslor av gruppträning, Ökad kroppsmedvetenhet och 
kroppsreglering och Träningens omfattning har betydelse. Tankar fanns om hur träningen 
var uppbyggd och vad den troddes kunna innehålla redan innan. Det framkom också att 
deltagarna upplevde att behandlingen gett en inverkan eller förståelse på kroppsliga 
funktioner där olika strategier från BK-träningen kunde hjälpa dem i vardagslivet. 
Gruppbehandlingen upplevdes vara en styrka men antalet behandlingstillfällen var 
otillräckligt. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de intervjuade förväntade sig nedvarvning och avslappningsövningar, 
vilket rapporterades under kategorin “Förväntningar på BK-träning innan BK-behandling”. 
Förväntningar kan relateras till begreppet utfallsförväntningar (Bandura, 1991; Denison & 
Åsenlöf, 2012) som kan ha påverkat hur utfallet av BK-träningen blev. Då 
utfallsförväntningarna består i vad individen tror att utfallet blir av aktiviteten, så har därför 
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deltagarna med tidigare erfarenheter möjlighet att förbereda sig och känna en starkare 
känsla av att kunna klara aktiviteten. De positiva utfallsförväntningarna möjliggör en 
starkare self-efficacy (Bandura, 1991; Denison & Åsenlöf, 2012), vilket betyder att deltagare 
som tidigare genomgått BK har en större möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga 
innan aktiviteten. Hade de tidigare erfarenheterna istället varit negativa där deltagarna trott 
på ett negativt utfall skulle detta kunnat leda till potentiellt lägre self-efficacy (Bandura, 1991; 
Denison & Åsenlöf, 2012).  

Deltagarna beskrev att det var skönt att inte veta något om varandra, det vill säga vilka 
diagnoser och besvär som fanns i gruppen. En annan vinkel var det positiva med att dela 
erfarenheter och på så sätt känna en större sammanhållning och samhörighet, vilket är 
gemensamt med Mannerkorpis och Gards (2003) studie. Dessa olika vinklar innebar att det 
fanns delade meningar kring gruppträningsupplägget och hur deltagarna i samma 
gruppbehandling kunde uppfatta saker på olika sätt. Det behövde alltså inte vara samma 
aspekt av ett område som upplevdes som positiva. Deltagarna beskrev också att motivationen 
ökade vid gemensam gruppträning. Detta skulle kunna knytas an till modellinlärning 
(Denison & Åsenlöf, 2012), där deltagarna genom att se på varandra kunde känna 
samhörighet, trots avsaknad vetskap om varandras besvär, och därmed få en ökad 
förstärkning av övandet. Genom förstärkningen kunde upplevelsen av gruppträningen ge ett 
positivt resultat (Denison & Åsenlöf, 2012). En rad fördelar med gruppträning kontra 
individuellträning av BK lyftes fram av deltagarna, dock stöds detta resonemang inte av 
Miller et al., (1984) som inte kunde påvisa någon skillnad mellan grupp- och hemträning. 
Dock har positiva effekter av gruppträning påvisats i tidigare studier (Mannerkorpi & Gards, 
2003; Mutrie et al., 2007). 

Träningsgruppen medförde att deltagarna befann sig i ett socialt sammanhang. Deltagarna 
beskriver hur gruppen tillförde trygghet och gemenskap där deltagarna stöttade varandra. 
Vissa lyfte också fram att erfarenhetsutbytet och känslan för förståelse från övriga deltagare 
var betydande. Dessa faktorer ansågs som positivt i denna typ av träning. Alltså var det inte 
bara träningen i sig, utan också den sociala miljö som träningen utspelade sig i, som kan 
bidra till stressreducering (Bowen et al., 2014).  

Deltagarna upplevde en förbättrad förmåga att uppfatta kroppens signaler som verkade vara 
en vanlig effekt efter utövandet av BK. Just hur avslappningen sker i samband med spänd 
muskulatur lyfts även fram i studien av Gyllensten et al., (2003), där deltagare uttrycker 
förmågan att känna just denna skillnad. Det framkom även i denna studie att deltagare hade 
bättre förmåga att känna kroppens begränsningar vilket också stämmer överens med 
Gyllensten et al. (2003). Resultaten som framkommer är alltså snarlika och även så designen 
i studiena. Skillnaden mellan dessa två studier är dock antalet intervjudeltagare och 
träningstillfällen. Även Johnsen och Råheim (2010) har i sin intervjustudie fått fram utsagor 
om förmågan av att känna ökad medvetenhet av den egna kroppen. 

Ett exempel utifrån som några deltagare poängterade var reglerandet av sin egen 
intensitetsnivå som medförde att smärta hanterades bättre. Alltså upplevdes BK-träningen 
hjälpa dem att reagera tidigare på kroppens signaler och lyssna in dem för att varva ned och 
undvika smärta. Detta talar därför för att BK-träning skulle kunna hjälpa individen med 
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självreglerande mekanismer. Nedsatt självreglering återfinns hos vissa patientgrupper vilket 
ytterligare stärker motivet för att behandla dessa med BK-träning (Pierce & Cheney, 2004). 
Att deltagarna uttrycker att de kan lyssna till kroppen och tar sig tid till detta innebär troligen 
att de börjat prioriterat sin hälsa. Vikten av detta samband mellan prioritering av hälsa och 
självreglering betonades också av Schüz et al. (2014). 

Stress förekom bland deltagarna och möjligheten att hantera stressen som en följd av 
behandlingen uttrycktes. Denna stresshantering skulle kunna innebära att individen fått en 
ökad förmåga till självreglering (Bandura, 1991) då de har blivit bättre på att känna igen och 
avlägsna stressen som ett resultat av träningen (Bandura, 1991). Genom 
avslappningsövningar inom BK-träningen upplevde deltagarna en effekt av att kunna hantera 
det de kallar stress och minska den, som stämmer överens med andra studier som också 
påvisat att BK ger god effekt på stressymptom (Landsmann-Dijkstra et al., 2004; Malmgren-
Olsson et al., 2001). Att stress rapporterades minska kan bero på att avslappningen medförde 
självfokus och riktad uppmärksamhet till kroppen. Eftersom BK innebär övande som betonar 
mental närvaro och koncentration (Roxendal, 1985) så kan självmonitorering ske, alltså att 
individen får analysera känslan i kroppen istället för som deltagarna uttryckte, ”pressa sig för 
mycket”, utan att rikta tanken mot hur kroppen känns. Detta resulterade senare i 
självreglering där deltagarna började anpassa sig till situationer i sin vardag (Bandura, 1991). 

Hos deltagarna upplevdes att korrekt andning kunde hjälpa till vid bland annat 
sömnsvårigheter. Detta kunde relateras till att beteende reglerades och alltså föregicks av 
självmonitorering (Bandura, 1991). Ändringen skedde alltså inte helt spontant utan genom en 
inre uppmärksamhet där deltagarna kunde få en ökad medvetenhet av andningen. Alltså är 
detta en form av självmonitorering som senare ledde till att korrekt andning kunde 
självregleras (Bandura, 1991). Deltagare som rapporterade träningen som tröttsam för 
kroppen är ett annat exempel på när självmonitorering varit inblandad. Enligt Roxendal 
(1985) är övningarna av lugn karaktär men deltagarna upplevde dem som tröttsamma. Detta 
skulle kunna bero på ökad inre uppmärksamhet där självmonitorering gör deltagaren 
uppmärksam på trötthet (Bandura, 1991) trots lugna fysiska övningar. 

Trots att Roxendal (1985) menar att två pass à en timme i veckan är ett minimumkrav för att 
säkerställa effektiv behandling, och det faktum att långa interventionsperioder (Roxendal, 
1985) av BK-behandling tidigare påvisat god effekt (Catalan- Matamoros et al., 2011; 
Gyllensten et al., 2003; Johnsen & Råheim, 2010) så har man i en studie på 185 deltagare 
påvisat positiva effekter av betydligt kortare behandlingsmetoder än så (Landsmann-Dijkstra 
et al., 2004). Detta var något som rapporterades även i denna studie, vilket talar för att 
positiva effekter kan ses trots de tidigare riktlinjerna om längre interventionsperioder 
(Roxendal, 1985). Intressant är också att belysa deltagarnas åsikt om att antal 
behandlingstillfällen ansågs otillräckliga. Upplevelserna som framkommer genom resultatet 
framstår som övergripande gynnsamma för individerna. Det skulle kunna ha sin förklaring i 
att dessa upplevelser skapar ett intresse och därmed ökad motivation till att hålla kvar i 
träningen. Upplevelserna förstärker därför beteendet (träna BK) vilket också talar för att en 
operant inlärning ägt rum (Denison & Åsenlöf, 2012).  
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5.3 Metoddiskussion 

Individuella intervjuer var relevant som datainsamling då uttömmande information kring ett 
speciellt ämne skulle belysas (Carter et al., 2011). En fördel kunde vara att den som 
intervjuades fick prata till punkt och uttrycka sig ifrån sina egna upplevelser. Hade istället 
gruppintervjuer valts så hade det kunna medföra en rad olika svårigheter, där bara 
majoritetsåsikter och de mest högljudda fått sin röst hörd (Trost, 2010). En fördel med detta 
hade dock varit att gruppen på ett annat sätt hade kunnat belysa frågor kring gruppdynamik 
och relaterat till hela gruppens upplevelser i förhållandet till träningen. 
Utformandet av frågeguiden hade kunnat bidra till ett mer innehållsrikt intervjumaterial om 
den istället hade utgjort ”huvudområden” som skulle belysas. Trost (2010) menar att det är 
till fördel om intervjuaren är inläst på sin frågeguide och kan förhålla sig till 
”huvudområdena” som medför att intervjuaren blir oberoende av frågeguiden under 
intervjuförfarandet. I denna studie lästes frågorna direkt från frågeguiden vilket kunde ha 
medfört färre nyanser och föreställningar av upplevelserna (Trost, 2010). Dock var frågorna 
av öppen karaktär som möjliggjorde bredare respons och olika svar av deltagarna vilket 
Carter et al. (2011) menar är tillräckligt. Ett exempel på en öppen fråga är fråga fyra: ”Har 
tron till din egen förmåga att utföra uppgifter påverkats av träningen?” (Carter et al., 2011). 
Denna fråga var svår att förstå för deltagarna och huvudintervjuaren fick förtydliga frågan 
genom att ge ett exempel som deltagarna kunde relatera till vilket är inom ramarna för en 
semistrukturerad intervju (Carter et al., 2011). Frågan var trots detta svårbesvarad men 
information framkom som sedan kunde analyseras. Stängda frågor var ej relevant på grund 
av att de omöjliggör egna reflektioner och alltså går syftet, att belysa patienters upplevelser, 
förlorat (Carter et al., 2011).  
 
Enligt Trost (2010) så är det en styrka att vara två intervjuare då båda är samspelta. En risk 
med detta är dock att situationen kan uppfattas som att det finns en maktfördelning mellan 
intervjuperson och intervjuarna (Trost, 2010). Med hänsyn till detta så positionerades 
intervjuarna så att en satt bredvid den som intervjuades. En sak som kunde ha förbättrats i 
intervjuförfarandet var hur frågorna ställdes och förbereddes. Trost (2010) betonar vikten av 
att lära sig intervjuguiden utantill, något som inte var fallet i denna studie. Hade en sådan 
förberedelse gjorts så hade det kunna ge möjlighet till ett mer utförligt resultat. De två 
provintervjuerna gjordes på kurskamrater vilket kan vara till fördel för att testa på att ställa 
frågor och också känna på svårigheten med det (Trost, 2010). Detta var dock inte optimalt då 
det gav en orealistisk bild av hur intervjusituationen sedan kom att arta sig. Det hade varit till 
fördel att istället provintervjua deltagare ur gruppen. Risken med detta var då att 
intervjumaterialet hade kunnat bli bristfälligt och ej kunnat inkluderas i studien (Trost, 
2013). Dilemmat hade alltså kunnat medföra ett bortfall och därmed otillräcklig mängd 
intervjuer. 
 
Författarnas tidigare erfarenheter av BK hade kunnat påverka sättet som frågorna ställdes 
och formulerades i intervjuerna (SBU, 2013). Snarlika förkunskaper om BK fanns vilket 
gjorde att författarna gick in med ungefär samma förutsättningar. Hade däremot författarna 
haft mer erfarenhet av BK-träning sedan tidigare, hade det kunna påverka intervjuerna och 
möjligtvis gett en bredare förståelse för patienternas beskrivna upplevelser (SBU, 2013). 
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Dock hade det också kunnat påverka datainsamlingen eller analysarbetet och istället hade 
studien möjligtvis varit svår att utföra med en induktiv ansats då egna upplevelser utifrån 
tidigare kunskap kunnat påverka tolkningen av materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2013). 

Eftersom transkriberingen genomfördes inom en vecka efter intervjutillfället var det 
sannolikt att författarnas sinnesintryck under intervjuerna bibehölls under dataanalysen. 
Detta ses som en styrka menar Trost (2010) då minnet är värdefullt vid tolkning och 
analysarbete. 

En induktiv dataanalys valdes för att det inte fanns några förutsedda kategorier eller teman 
att utgå ifrån vid intervjuernas början. Detta innebar att rådata tolkades förutsättningslöst 
och analyserades, för att hitta passande kategorier. Om kategorierna hade varit 
förutbestämda i förhållande till frågorna kunde studien vara deduktiv (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2013). Deltagarna kunde genom intervjuerna föra fram det de själva tyckte var 
viktigt, inget bestämt ramverk fanns på vilka synpunkter som skulle föras fram. Frågorna var 
öppna och utforskande i sin karaktär (Carter et al., 2011).  Analysarbetet delades upp då 
författarna befann sig på olika kontinenter. Detta anses ej ha påverkat resultatet då 
analysarbetet hela tiden följde en mall med olika steg. Materialet diskuterades och jämfördes 
kontinuerligt över videochatt för att granskas kritiskt. Däremot hade analysprocessen 
förmodligen sett annorlunda ut om författarna på samma geografiska plats, men om det 
kunnat medförda något ytterligare i studien är oklart. 
 
Resultatet som framkom i studien är svårt att överföra till andra grupper eller situationer på 
grund av de få intervjuerna. Detta var heller inte syftet. Personliga upplevelser är generellt 
svårt att applicera på andra individer på grund av att alla har olika erfarenheter och tidigare 
upplevelser att relatera till. Ordet överförbarhet innebär hur vida resultatet kan överföras till 
andra grupper eller situationer (Polit & Beck, 2006). Resultatet kan dock vara till nytta för 
andra verksamma sjukgymnaster då det ger en inblick av upplevelserna hos just dessa 
individer. Intervjuerna medförde en omfattande datamängd som skulle analyseras och på 
grund av detta så försvårades arbetet i att identifiera det mest essentiella i resultatet. En 
enkätundersökning ansågs inte relevant då man inte kunnat få lika uttömmande information 
kring ämnet och det hade varit svårt att analysera individens upplevelser (Carter et al., 2011). 
Dock så hade en enkätstudie kunnat möjliggöra en större försöksgrupp som hade inneburit 
en större datamängd, vilket kunnat bidra till en större generaliserbarhet (Carter et al., 2011). 
Tillförlitligheten i resultatet förstärktes genom att varje intervju analyserades utifrån en 
färdig struktur (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

5.4 Etikdiskussion 

I studien specificerades inte deltagares ålder eller diagnos/problematik i någon tabell. 
Anledningen till detta var att minimera riskerna att enskilda individer skulle kunna 
identifieras av andra deltagare eller utav sjukgymnasten som höll i träningen, vilket är viktigt 
forskningsetiskt då det stärker deltagarnas anonymitet (Codex, 2013). Det hade heller inte 
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tillfört något till studien med sådan information då resultatet i en kvalitativ intervjustudie 
inte är generaliserbart (Trost, 2010). Det fanns dock en möjlighet att identifiera vem som sa 
vad på grund av att gruppen var relativt liten och deltagarna visste om vilka som deltog i 
studien. Detta faktum ansågs förstärka vikten av att ge den intervjuade möjligheten att se 
över intervjumaterialet för bekräftelse. Hade materialet inte sänts tillbaka så hade deltagarna 
eventuellt känt sig missförstådda och felciterade, vilket var en risk som skulle minimeras 
(Chekol, 2012).  

Något som också övervägdes var att kontaktpersonen skulle få göra en bedömning av vilka 
som skulle tillfrågas att delta i studien. Beslutet togs för att det ej fanns tillgång till någon 
bakgrundsinformation eller journal rörande patienterna. Det skulle exempelvis kunna röra 
sig om kognitiva nedsättningar eller patienter där kontaktpersonen bedömde att någon 
deltagare tillhörde en utsatt patientgrupp. Att två studenter utan insikt i patienternas 
problematik skulle bedöma detta ansågs därför olämpligt. Detta styrks av bland annat 
Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik (2003). Där uttrycks detta:  

“Syftet med forskningen skall vara att få fram kunskaper som är relevanta för de 
utsatta gruppernas hälsobehov: forskaren skall inte utföra forskning på utsatta 
grupper som lika gärna kan utföras på andra grupper - det skall finnas en 
kunskapsvinst som inte kan erhållas på annat sätt” (Medicinska forskningsrådets 
nämnd för forskningsetik, 2003, s. 42).  

Även om det var en styrka att ha en ”kunnig” person som kontaktperson för rekrytering av 
deltagare så fanns det eventualiteter som skulle kunna ifrågasätta beslutet om denna 
urvalsmetodik. Det kunde innebära en urvalsbias på grund av att sjukgymnasten kunde 
selektera deltagare med mer positiv inställning till behandlingen som Trost (2010) menar är 
en typ av ”översitteri” där beslutsrätten ligger i någon annans händer än intervjuarnas. 

6 SLUTSATSER 

Deltagarna har upplevt en förbättrad självmonitorering och självreglering efter 
behandlingsperioden i BK. Intervjupersonerna påtalade att fem tillfällen är för få för att 
kunna dra nytta av strategierna och implementera dessa fullt ut i vardagen. Dock reflekterade 
de över erfarenheter som kunnat användas i vardagen för att varva ned och kunna underlätta 
vid bland annat sömnsvårigheter. Andningen beskrevs också som central och denna var 
viktig att utföra korrekt. Gruppträning ansågs vara betydelsefullt då deltagarna uttryckte att 
det medförde en trygghet och gemenskap. Upplevelserna kan knytas till begrepp inom den 
socialkognitiva teorin. Detta gör att teorin kan fungera som en teoretisk referensram för en 
helhetssyn på individen vilket även kan tillämpas i framtida studier. Om sjukgymnasten 
tillämpar BK med sina patienter, så är det en styrka att använda beteendemedicin, för att 
minskar risken att förbise viktiga faktorer som kan spela stor roll för beteendeförändring. 
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Fortfarande behövs fler studier inom området och inom andra verksamheter än 
primärvården. Detta för att skapa större förståelse för hur upplevelsen av BK-träning kan 
påverka det vardagliga livet och hur människan kan dra nytta av erfarenheterna. 
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BILAGA A 

Frågeguide 
 
1. Vilka förväntningar hade du på Basal Kroppskännedomsträning innan du påbörjade? 

• Hur tänkte du att denna typ av träning skulle kunna påverka just dig? 
2. Hur tyckte du att det var att delta i Basal Kroppskännedomsträning i grupp? 
 
Vad har du lärt dig av träningen? Kan du ge något konkret exempel. 
 
3. Brukar du använda dig av BK i vardagen?  

• Kan du berätta lite om hur du använder dig av det i vardagen? Genom att ge ett 
exempel. 
 

• Har du känt att du genom BK kan påverka din kropp på något sätt? Kan du berätta 
lite (utveckla lite) hur? 

• Kan du berätta lite hur du tycker att BK påverkat dig psykiskt? Kan du ge ett exempel. 

 
Har du känt att du förändrat ditt sätt att handskas med vissa situationer, som följd av att du 
idag har erfarenhet av BK? 

• Kan du ge något exempel på det?  
 
4. Har tron till din egen förmåga att utföra uppgifter påverkats av träningen? 

• Hur har detta blivit lättare/svårare? 
 
5. Är det något mer du vill berätta eller reflektera över 



   

BILAGA B 

Informationsbrev till deltagare 
Härmed tillfrågas du att delta i en studie om patienters upplevelse av Basal 
Kroppskännedomsträning. Detta är ett examensarbete på kandidatnivå på 
sjukgymnastprogrammet, Mälardalens Högskola.  
 
Studiens syfte 
Vi vill belysa patienters upplevelse av Basal Kroppskännedomsträning i grupp, direkt 
efter avslutad behandling. Detta kommer att göras genom djupintervjuer med frågor 
som är relaterade till dig personligen. 
 
Vad innebär det att vara med? 
Vi (författarna) vill träffa dig vid ett tillfälle för en intervju som varar ca.45-60 min. 
Du kommer att få svara på frågor om dina upplevelser av Basal 
Kroppskännedomsträning. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ned 
av författarna. Du får ta del av detta för eventuell korrigering/komplettering. 
Intervjun sker på Herrgärdets VC. Om du så önskar kan intervjun genomföras i din 
hemmiljö efter överenskommelse. Alla dina svar och resultat kommer att behandlas 
konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
 
Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta utan 
att ange några skäl. Detta kommer inte att påverka din nuvarande eller framtida 
behandling.  
 
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss! 
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