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ABSTRAKT 
 
Besvär från ländryggen är vanligt förekommande hos patienter inom hälso- och sjukvård. På 
senare år har metoder från psykiatrin influerat behandlingsarsenalen i den sjukgymnastiska 
verksamheten, en sådan metod är Basal Kroppskännedom (BK). Syftet med studien var att 
undersöka kroniska ländryggspatienters upplevelser av BK som behandlingsmetod samt 
sjukgymnasters erfarenheter av metoden. Tre patienter och två sjukgymnaster i åldrarna 35 till 
60 år intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att ta del av de 
intervjuades tankar och erfarenheter kring BK. Frågorna berörde informanternas generella 
upplevelse av metoden, eventuella upplevda effekter av BK-träning och sjukgymnasters 
erfarenheter av metoden. Resultatet visade att informanterna generellt var väldigt positivt 
inställda till BK och att samtliga patienter upplevt symtomlindring i olika utsträckning. 
Tydligt var att patienterna kände att de fått ett verktyg till självhjälp genom att träna BK och 
flera upplevde också att de blivit stärkta i sin identitet. Sjukgymnasterna upplevde metoden 
överlag som bra och användbar men vissa svårigheter inom metoden kunde göra den svår att 
arbeta efter. 
 
Nyckelord: Body awareness therapy, chronic low back pain, experiences.  
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BAKGRUND 
Sannolikheten att man någon gång i livet drabbas av ländryggsbesvär beräknas, enligt 

Socialstyrelsen, vara uppåt 80 % (1997). Idag drabbas ca 1/3 av vuxna av någon sorts 

ländryggsbesvär vilket ofta leder till sjukskrivningar som kostar samhället stora summor. 

Kostnaderna för långtidssjukskrivna och förtidspensioneringar som beror på ryggont beräknas 

kosta samhället ca 20 miljarder kronor per år (www.sos.se). Ryggbesvär är den största 

enskilda orsaken till att människor inte kan gå till arbetet och som oftast går akuta ryggbesvär 

över av sig själva. Ibland återkommer och kvarstår besvären och räknas då som kroniska efter 

tre till sex månader. De två vanligaste formerna av ryggsmärta benämns som rygginsufficiens 

och lumbago. Rygginsufficiens kännetecknas som en trötthetskänsla, obehag eller smärta vid 

upprepade rörelser eller då man gör något som är ansträngande för ryggen. Dessa symtom är 

oftast koncentrerande till ländryggen som ofta kan upplevas som stel och/eller svag. 

Lumbago, som ofta benämns som ”ryggskott”, innebär ryggvärk i ländryggen som kan stråla 

ut över skinkorna eller höfterna. Lumbago kan ha olika stadier, akuta eller kroniska besvär. I 

det akuta stadiet ökar ofta smärtan vid alla rörelser. I det kroniska stadiet ökar smärtan 

framför allt vid vissa rörelser och ansträngningar som särskilt påverkar/belastar ländryggen. 

Patienter med ländryggsproblematik är vanligt förekommande i den sjukgymnastiska 

verksamheten och framförallt inom primärvården. 
 

Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsform inom både förebyggande 

och behandlande hälso- och sjukvård. Ursprunget till BK kommer från tidiga rörelseövningar 

inom den österländska träningsformen Tai-chi (www.ibk.nu). Metoden introducerades i 

Sverige under 1970-talet genom Jacques Dropsy och utvecklades därefter som en 

sjukgymnastisk behandlingsform inom psykiatrin av sjukgymnasten Gertrud Roxendal. 

Grundtanken i BK bygger på att träna både kropp och medvetande, det vill säga hela 

människan. Metoden fokuserar på människans fysiska och mentala resurser som helhet istället 

för att behandla olika kroppsdelars smärtsymtom. Syftet med BK är att utveckla kroppens 

förmåga till naturlig rörelse och vila och grunden för övningarna i BK är att stärka de 

grundläggande kroppsjagfunktionerna, dessa är (Blomberg, 2004; Lundvik-Gyllensten & 

Nilsson-Ovesson, 1994; Roxendal & Winberg, 2002): 
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1. Grundning eller relationen till underlaget betyder kroppens tyngd ner mot underlaget i 

olika positioner och i rörelse. Man betonar att stå med lika belastning på båda fötterna 

och att stärka känslan av ett bra fotfäste mot underlaget. Vid påfrestningar i den övre 

extremiteten och ett förhöjt muskelförsvar i ryggmusklerna så kan dessa patienter få en 

känsla av att benen inte längre bär, då är det särskilt viktigt med grundande och 

förankrande övningar.  

2. Relationen till mittlinjen innebär kroppens relation till dess tänkta mittlinje i både 

rörelse och vila. Målet är att ha en balans mellan den nedåtriktade tyngdkraften och den 

uppåtriktade hållningskraften för att hitta en så optimal hållning som möjligt. Avvikelser 

från mittlinjen minskar inte bara effektiviteten, utan ökar också risken för smärta och 

skador i bål och ländrygg (Elphinston & Pook, 2003). Metoden uppmärksammar också 

knänas ställning, då det är vanligt med översträckning hos många personer, vilket i sin 

tur kan ge spänning i ländryggen. 

3. Kroppens rörelsecentrum är enligt BK beläget i höjd med solar plexus där den nedre 

kroppshalvans kraft och stabilitet sammanbinds med överkroppens flexibilitet och 

precision. Övningarna koncentreras kring att samla ihop kroppen kring centrum och att 

lära sig att rörelser i ben och armar också ska utgå från kroppens centrum, att kunna 

centrera rörelserna. 

4. Andningen integreras i övningarna eftersom den har en avslappnande effekt och syftar 

till att uppnå bättre muskulär balans i kroppen. En störd andning kan ofta uppstå vid 

olika smärttillstånd och stressreaktioner och sträckningsövningar som utgår från 

kroppens centrum kan då hjälpa till att frigöra ett spänt andningsmönster. 

 

Den mentala närvaron är övergripande och central i BK. Att vara närvarande i övningarna ger 

patienten en fördjupad upplevelse och kännedom om sig själv (Lundvik-Gyllensten & 

Nilsson-Ovesson, 1994).  

Basal Kroppskännedom är en träningsform där övningarna utförs i ett rytmiskt flyt och är 

anpassade efter människokroppens konstruktion. Övningarna görs i sittande, stående, gående 

och liggande ställning. Rörelserna ska leda till ett harmoniskt användande av kroppens 

resurser, såsom rörlighet och styrka. Det behövs inga förkunskaper för att kunna öva BK och 

heller ingen speciell utrustning (Roxendal & Winberg, 2002). Basal Kroppskännedom kan 

förklaras utifrån flera existensnivåer som symboliseras av olika element i människan. 

Skelettet och andra bärande strukturer symboliseras exempelvis som ”stenmänniskan” medan 

”luftmänniskan” utgörs av det psykiska och andliga hos människan. 
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Det finns få studier som visar på behandling av just ryggbesvär och behandling i BK. Lindh, 

Mattson, Mattson & Bergmark (1993) har gjort en studie där man i primärvården behandlat 

patienter med nack- och ryggbesvär med kroppskännedomsträning i grupp. Resultatet var 

överlag positivt då patienterna upplevde en symtomlindring som höll i sig och till och med 

ökade sex månader efter studien. Deltagarna utvecklade dessutom ett större eget 

omhändertagande. Fler studier är gjorda med BK som behandlingsmetod för ospecifika 

muskuloskelettala besvär. Gustafsson, Ekholm & Öhman (2004) har i sin studie visat att 

patientgruppen som tränat enligt BK lärt sig nya strategier för att hantera smärta, de visade 

även på en förändring i sin självbild. Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius (2001) har 

jämfört olika sjukgymnastiska behandlingsformer för patienter med ospecifika, 

muskuloskelettala smärtproblem. Studien visade att behandling med BK står sig bra i 

jämförelse med konventionell sjukgymnastik och Feldenkraisbehandling. Både BK- och 

Feldenkraisbehandlingen, som båda skedde i grupp, visade sig vara något mer effektiva när 

det gällde att lindra patienternas psykiska symtom, som ångest och depression. Studien visade 

dessutom att patienterna som tränade BK och Feldenkrais fick något mer utvecklad självbild 

än de som endast fick konventionell sjukgymnastik.  

 

SYFTE 
Syftet med vår studie var att undersöka patienters upplevelser och sjukgymnasters 

erfarenheter av Basal kroppskännedom som behandlingsmetod vid kroniska ländryggsbesvär. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Hur upplever patienter med kroniska ländryggsbesvär behandling med Basal           

kroppskännedom? 
2. Vilka erfarenheter har sjukgymnaster med utbildning inom området av att använda 

BK som behandlingsmetod? 
 

METOD 

Informanter 
Kontakt togs med sjukgymnast vid en privatpraktik i Örnsköldsvik och vi kom överens om att 

sjukgymnasten muntligen skulle tillfråga lämpliga patienter om eventuell medverkan i 

studien. Tre patienter med kronisk ländryggsproblematik rekryterades via sjukgymnasten. 
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Alla patienterna har deltagit i någon BK-grupp, som denna praktik bedriver, under minst sex 

månader. Patienterna var alla kvinnor i åldersintervallet 35-60 år med kroniska 

muskuloskelettala ländryggsbesvär.  

Exklusionskriterier: Patienter med ländryggsproblematik orsakade av malign eller neurologisk 

sjukdom. 

Två sjukgymnaster vid samma praktik kontaktades även för intervju, båda hade lång 

utbildning och erfarenhet av Basal Kroppskännedom som fortlöpt sedan 1993. 

 

Kliniken inriktar en stor del av behandlingen på Basal Kroppskännedom och bedriver flera 

BK-grupper. De patienter vi valde att intervjua tränade BK gemensamt en gång i veckan 

under 90 minuter och terminen varade i sex månader. Innan gruppträningen fick samtliga 

patienter en individuell introduktion i BK av ansvarig sjukgymnast och de ombads dessutom 

att öva BK hemma utöver gruppbehandlingen.  

 

Procedur 
Ett brev skickades med information om vårt arbete till informanterna för godkännande (bilaga 

2). Intervjuerna utfördes vid samma klinik under två dagar, de varade mellan 10-30 minuter 

och spelades in med hjälp av en Mini-disc spelare. Båda författarna närvarade vid samtliga 

intervjuer och turades om att utföra intervjuerna. Utifrån studiens frågeställningar skapade vi 

en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 1). 

 

Analys av data 
Vi har strävat efter att få patienter och sjukgymnaster att berätta så beskrivande och utförligt 

som möjligt. Efter att ha samlat in data kodade vi intervjuerna med en siffra för att garantera 

anonymiteten i studien, därefter överfördes all data ordagrant till ett skriftligt format. Vid 

bearbetning av textmaterialet utgick vi ifrån en beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 

(Kvale, 1997). Materialet analyserades således genom att bearbeta texten och dela in den i 

fem olika kategorier eller teman. Handledaren verifierade kategorierna. Resultatet i varje 

kategori kondenserades och meningsbärande citat valdes ut för att förstärka och tydliggöra 

resultatet.  
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Etiska aspekter 
Eftersom vår studie inriktade sig på människors upplevelser och tankar kring kroniska 

ryggproblem var vi medvetna om att patienterna eventuellt kunde tycka att intervjuerna kunde 

kännas jobbiga. Fullständig konfidentialitet garanterades genom att ingen av de intervjuade 

patienterna skulle kunna identifieras via innehållet i studien. De informerades av oss men 

även av sjukgymnasten om syftet med studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

RESULTAT 
Den data som vi fick fram ur intervjuerna resulterade i fem olika huvudkategorier som 

beskriver patienters upplevelser och sjukgymnasters erfarenheter av Basal Kroppskännedom:  
• Förändrad kroppskännedom. 

• Ökad uppmärksamhet mot kroppen och ”verktyg” i vardagen. 

• Mentala aspekter/identitetsstärkande. 

• Basal Kroppskännedoms form och användbarhet. 

• Svårigheter. 

 

Förändrad kroppskännedom 
En förändrad kroppskännedom innebar att patienterna uppmärksammat någon del i kroppen 

som de inte varit medvetna om tidigare. De har genom BK upptäckt något fysiskt eller 

kroppsligt nytt, såsom en muskel, som gett en förändrad rörelse. Några av patienterna beskrev 

händelsen som en distinkt ”aha upplevelse” mot den förändrade kroppsmedvetenheten.  

 

” Ja, det som har hänt…är ju att hitta höftböjar´n…det var ju liksom bara…”ahaa” jag har 

ju en sån!” 

 

Sjukgymnasterna var överens om att de patienter som utövat BK i grupp under en längre tid 

har gjort klara förbättringar i fråga om kroppsuppfattning och hållning. De märkte också att 

patienterna lärt sig använda och förstått innebörden av BK-termer såsom mittlinje, centrering, 

grundning och hur dessa termer hängde samman med symtomen. När patienterna hittade både 

hållningen och mittlinjen upplevde sjukgymnasterna att de fått en mer avspänd balans i 

hållningen än vad de haft tidigare.  

 

Övningar i BK ledde till att patienterna lärt sig styra rörelser utifrån kroppens centrum istället 

för ett tidigare mer perifiert rörelsemönster. Förändringen i rörelsen innebar att patienterna 

kände mindre smärta i det berörda området kring ländryggen. 

 

En sjukgymnast menade att ryggpatienterna har haft väldigt stor nytta av övningar som syftat 

till att klargöra vad som är höfter, vad som är bäcken och vad som är ländrygg. Hon beskrev 

att för många av dessa patienter var ryggen något diffust, något stort och väldigt ont.  
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”Vi ser ju inte våra ryggar så vi har ju dålig koll på vad som är ryggen och vad som är 

någonting annat.” 

 

Sjukgymnasterna upplevde och tyckte sig ha märkt att ländryggspatienterna lärde sig att träna 

de stabiliserande musklerna i ryggen genom att öva BK. Ländryggspatienters 

förbättringspotential, rent mekaniskt, skulle alltså kunna förklaras av att de blivit starkare i 

den djupa bålmuskulaturen genom träning i BK.  

 

 

Ökad uppmärksamhet mot kroppen och ”verktyg” i vardagen. 
 
Uppmärksamhet mot kroppen innefattade medvetenhet om kroppens hållning, rörelse och 

muskelspänning i vila och rörelse. Genom att öva Basal Kroppskännedom har de intervjuade 

patienterna blivit mer medvetna om sina kroppar och uppmärksammat hur de använde 

kroppen i vardagen. Denna uppmärksamhet ökade genom behandlingens gång allteftersom de 

blev medvetna om hur de höll och använde kroppen. En patient beskrev vad hon upplevde 

vara den största effekten av BK:  

 

”…man tänker mycket mera på var man har sin kropp. Man använder den på ett annat sätt, 

man blir mera medveten om jag säger så.” 

 

Patienterna lärde sig att använda BK-övningar i vardagen utanför själva behandlingarna då de 

befann sig i ett smärtande läge. Övningar från BK var då ett viktigt verktyg för att lindra 

smärtan och undvika att kroppen och ryggen hamnade i ett alltför statiskt läge. Patienterna 

berättade att de påminde sig själva om hållningen och hur de belastade sina kroppar och 

övningarna gav då en känsla av avslappning i ländryggen. Alla patienter ansåg att BK på 

något sätt lindrat deras besvär, de har inte blivit botade från sina ländryggsproblem men de 

flesta ansåg att de genom att få en ökad kroppskännedom lärde sig att hantera sina symtom. 

Patienternas uppmärksamhet mot kroppen ökade och därmed lärde de sig också att lyssna på 

kroppen mer än vad de gjort tidigare. 

 

”Man påminner sig själv om att…gör jag det här då har jag mindre ont. Så för mig så har det 

hjälpt jättebra!”  
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Mentala aspekter/ identitetsstärkande 
 
Genom att öva BK utvecklade patienterna en ökad kroppsmedvetenhet som i sin tur gav dem 

en ökad självkänsla. Patienterna har lärt känna sin kropp bättre och därmed stärkt 

identitetskänslan. 

 

”…det här är jag på något vis…det här är min kropp och det här är jag! Det är ju nånstans… 

det är det som är grunden i basal kroppskännedom.”  

 

Vissa övningar i BK syftade till att flytta fokus mellan individen och dess omgivning. Genom 

att flytta perspektivet fick patienterna en annan syn på sig själva och sin identitet. De såg sig 

själva som en del i en större helhet och fick perspektiv både på sig själva och tillvaron. 

 

En ökad koncentrationsförmåga och vakenhetsgrad är några av de positiva effekterna av BK 

konstaterar en av patienterna, efter varje BK-behandling kände hon sig euforiskt pigg.  

 

Flera patienter upplevde att behandlingarna i BK gav dem en chans att ”landa” i sig själva och 

de samlade sina tankar. Sjukgymnasterna hade den erfarenheten att många patienter ofta var 

stressade och ”stirriga” innan behandlingen men att de efteråt kände sig lugnare och mera 

harmoniska i både kropp och själ, de kände sig generellt bättre. 

 

”men så det här med andningen också…och som jag har stor behållning av…är att jag 

samlar ihop mig. Jag blir mer närvarande…alltså jag har ett splittrande arbete där dom 

rycker i mig härifrån och därifrån…det är väldigt splittrande och där får jag en stund då jag 

samlar ihop mig.” 

 

En sjukgymnast beskrev att BK kan väcka många funderingar hos patienterna. Eftersom de 

slappnade av och ägnade sin uppmärksamhet mot kroppen så var det lätt att många olika 

känslor kunde komma upp till ”ytan”. Sjukgymnasterna hade uppmärksammat att några 

patienter blivit jätteledsna i samband med övandet och avslappning.  
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Basal Kroppskännedoms form och användbarhet 
 
Sjukgymnasternas erfarenheter inom metoden innefattade vilka typer av patienter de riktar sig 

mot, i vilken utsträckning de använder BK, erfarenheter från gruppträning och individuell 

BK-träning samt deras utvärdering av metoden.  

 

De båda intervjuade sjukgymnasterna integrerade BK i de flesta behandlingar och de erfar att 

metoden går att använda på nästan alla diagnoser och patienter. Eftersom BK innefattar så 

många aspekter, såsom hållning, balans, styrka och mental närvaro så finns det något i 

behandlingen för alla. Båda sjukgymnasterna framhöll att de använde hållningsträning enligt 

BK på nästan alla patienter som sökt för hållningsrelaterade besvär, såsom ryggbesvär.  

 

Dock var patienter med enbart ländryggsbesvär, enligt de intervjuade sjukgymnasterna, färre 

idag än förut och de behandlade inte den patientgruppen specifikt med BK, men oftast var 

metoden integrerad på något sätt. Vid långvariga smärttillstånd använde sjukgymnasterna sig 

vanligtvis i större utsträckning av BK medan akuta ryggbesvär oftast behandlades med olika 

typer av fysikaliska metoder och lätta övningar. De kombinerade och integrerade oftast BK 

med många andra sjukgymnastiska behandlingar. 

 

Sjukgymnasterna poängterade att det viktigaste var att de utgick ifrån varje patient och på 

vilken existensnivå de befann sig. Det gäller att vara där patienten är, både fysiskt och 

mentalt. Patientens förväntningar på behandlingen hos sjukgymnasten har också stor 

betydelse för användbarheten. Det gäller att ”gå in på rätt nivå”. 

 

”Generellt så kan man använda det på vad som helst men det gäller ”att vara” där patienten 

är. Så att du kan ju inte börja med en patient som kommer och är jätterädd och bara lägger 

den på golvet här… utan då handlar det om att möta den där den är.” 

 

En sjukgymnast menade att BK-verksamheten skulle haft en samtalsdel som är mer kopplad 

till grupperna i BK än vad de har idag. Hon menade att BK väcker funderingar hos många 

patienter och att de förmodligen funderar ganska mycket efter behandlingstillfället. 

 

”Därför att hur det upplevelsemässigt känns och vad som händer i fortsättningen när man 

går härifrån och vad man funderar på det vet vi ganska lite om, och det gör vi ganska lite åt.”  
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Den generella upplevelsen av att träna BK i grupp var överlag positiv, många patienter trivdes 

i grupperna och tyckte generellt om att träna i grupp. En fördel med gruppverksamhet var att 

man som patient inte hade sjukgymnastens fokus på sig hela tiden, patienterna upplevde att 

det kunde vara skönt att själv välja var man ville lägga sitt fokus.  

Sjukgymnasterna upplevde grupperna i helhet som positiva eftersom man såg en klar 

förbättring hos patienterna efter en tids övande. De uppfattade också patienternas upplevelser 

som positiva då de bokade nya tider och ville komma tillbaka till flera BK-terminer.  

 

 
Svårigheter 
 
De intervjuade sjukgymnasterna uppgav att det fanns många svårigheter med BK som 

behandlingsmetod. En sjukgymnast konstaterade att det är en väldigt vansklig metod att 

förklara och överföra till patienterna. Det är svårt att beskriva syftet och tankesättet inom BK 

för någon som man vill ska göra vissa övningar inom metoden.  

 

 ”Men jag tycker att det är svårt att…det är en svår metod att beskriva, och det är ju inte 

någon beskrivningsmetod utan det är en processinriktad upplevelsebaserad metod.”    

 

En förklaringsmodell kunde vara att beskriva BK utifrån de olika existensnivåerna fortsatte 

sjukgymnasten. Den fysiologiska nivån innebär t.ex. att man får en ökad cirkulation, 

förändrad andning eller att man sover bättre, sådana saker som kan bli förändrade och som 

människor upplever i sina kroppar. 

 

Den andra sjukgymnasten ansåg också att BK kan vara svårt att använda eftersom hon 

upplevde att metoden var mentalt krävande att arbeta efter som sjukgymnast. BK krävde 

koncentration under hela behandlingstillfället då man har patientens ögon på sig hela tiden 

menade sjukgymnasten.  

 

En annan svårighet var att behandling inom BK tar mer tid i jämförelse med andra 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder, det konstaterade båda sjukgymnasterna. BK kräver tid 

eftersom det är en process och ingenting man gör under bara ett behandlingstillfälle. Det 
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gäller att hela tiden vara med och förklara för patienten om övningarnas syfte och hur de ska 

utföras.  

 

I sina erfarenheter från gruppträning berättade sjukgymnasterna att risken alltid finns att 

någon deltagare känner sig ”utpekad” och de framhöll vikten av att behandla alla lika och ge 

alla samma tid när man håller i en grupp. Hon menade att patienterna lätt känner sig utpekade 

då de gör fel om man ”rättar” någon inför alla andra. Det fanns även patienter som inte dök 

upp på gruppträningarna eftersom de inte orkade med att vara i en grupp. 

 

Inom BK upplevde sjukgymnasterna att det ibland kan vara svårt att ”känna av” om man ska 

gå in med just den metoden. Det handlade också om vilka förväntningar patienten har på 

behandlingen och ibland hände det att BK inte alls passade eller var vad patienten förväntat 

sig trots att sjukgymnasten förklarat varför just den metoden skulle passa.  

 

Sjukgymnasterna upplevde att Basal Kroppskännedom som behandlingsform ofta kan 

upplevas som ”flummig” av många patienter. Men en av sjukgymnasterna erfar att människor 

idag är mer medvetna om både kropp och själ, de har ett större helhetstänkande istället för att 

bara se till det rent fysiologiska hos människan.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi tror att vår korta erfarenhet gällande intervjuteknik kan ha påverkat uttömningen av de svar 

vi fick under intervjuerna då vi kanske inte lät patienten tänka över sina svar. Man får givetvis 

beakta att vi tolkat de fakta som framkom under intervjuerna efter våra kunskaper som 

sjukgymnaststudenter. Det faktum att sjukgymnasterna valde ut patienterna tror vi kan ha en 

viss betydelse för den grupp av patienter vi intervjuade och de svar vi fick. Vi spekulerar 

kring att patienterna möjligtvis kände en liten press att lämna endast positiva svar om 

upplevelser i BK gentemot sjukgymnasterna.   
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att en stor del av patienternas förbättringspotential kan förklaras av att de 

utvecklat en större medvetenhet om sin kropp. De har lärt sig att hitta olika delar eller muskler 

som inverkar på bål och rygg och därmed påverkat smärtan. En stor del av denna aspekt tror 

vi kan bero på att BK innehåller en viss stabiliseringsträning för de djupa och stabiliserande 

musklerna närmast ryggraden. Dessa är framförallt m. transversus abdominis, m. rotatores och 

multifidus. Elphinston & Pook (2003) menar att musklerna vid långvarig ryggsmärta kan 

förlora en stor del av funktionen, patienten tappar förmågan att rekrytera dessa muskler. En 

viktig faktor i rehabiliteringen är då att lära sig att hitta dessa muskler igen. Ett stort 

tankearbete och mental fokusering krävs då av patienten då hon eller han kanske inte ens varit 

medveten om dessa muskler. Richardson & Jull (1995) menar också att funktionen och 

styrkan i de djupa och stabiliserande bålmusklerna förloras vid långvariga ryggbesvär. Då kan 

stabiliserande övningar för bål och rygg lindra kroniska och återkommande besvär. Vi kan 

koppla många stabiliseringsövningar som används inom idrott och hälsa till de 

centreringsövningar som finns i BK. Sålunda tror vi att BK är ett bra och skonsamt sätt att 

stärka bålens normala stabiliseringsfunktion.  

 

Våra patienter upplevde tydligt att de genom BK fått ett verktyg i vardagen för att lindra 

smärtan i ryggen. De har sedan gruppbehandlingens slut även fortsatt att öva hemma och lärt 

sig att använda BK i påfrestande situationer. Liksom i Lindh et als. (1993) studie visade även 

våra patienter att de fått en ökad möjlighet att påverka sin egen smärtsituation och själva kan 

reducera sina symtom. Vi tycker således att BK är en unik metod eftersom patienterna får ett 

tydligt verktyg som de aktivt kan arbeta med själva. Eftersom metoden är en aktiv och 
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upplevelsebaserad behandling så undviker man som sjukgymnast att sätta patienten i en 

passiv beroendesituation. Vi anser därför att BK är en väldigt bra behandling för att hjälpa 

kroniska smärtpatienter som förmodligen varit under behandling lång tid.  

 

Roxendahl & Winberg (2002) menar att medvetandet är en förutsättning för allt som 

människan gör och binder samman alla existensnivåer så att människan fungerar som en 

helhet. Genom att utöva BK upplevde våra patienter att de stärkt sin identitetskänsla och 

förmågan att flytta fokus mellan sig själva och omgivningen. Tidigare studier (Gustafsson, et 

al., 2004) visar också på en förbättrad självbild hos kroniska smärtpatienter efter behandling i 

BK. Vi tror således att en förbättrad kroppskännedom leder till en ökad identitetskänsla. Vår 

teori är att smärtpatienter ofta har eller utvecklar en sämre kroppskännedom, de förlorar 

”kontakten” med sin kropp. Lundvik-Gyllensten & Nilsson-Ovesson (1994) menar att 

infallsvinkeln för sjukgymnastisk behandling i BK då är att hjälpa patienten att återknyta 

kontakten med kroppen som budbärare av identitetskänslan.  

 

Ryggen är en kroppsdel som utsätts för belastning och naturligtvis gäller olika ergonomiska 

principer vid behandling. Men Lindh et al. (1993) menar att ryggen också är bärare av 

patientens mentala livshistoria. Olösta konflikter och tillbakahållna känslor kan ge uttryck 

genom smärta och spänd och förkortad muskulatur. Sambandet mellan muskulär spänning och 

upplevelse av konflikt hos en patient kan på längre sikt leda till ihållande 

muskelsammandragning (Lundvik-Gyllensten & Nilsson-Ovesson, 1994). De intervjuade 

sjukgymnasterna berättade om några patienter som blivit ledsna i samband med BK-övandet 

då känslor kommit upp till ytan. De sistnämnda författarna menar att det inte är känslorna i sig 

som skapar problem utan om de accepteras eller förkastas av medvetandet. BK är ett sätt att 

träna medvetandet och därför tror vi att undantryckta känslor då lätt kommer upp till 

medvetandenivå. Med dessa faktorer i åtanke tror vi att en del kroniska smärtpatienter kan ha 

en mer komplex smärtbild än bara just sin smärta. Vi spekulerar därför kring att vi troligtvis 

hade kunnat få liknande resultat även om vi inriktat studien på någon annan patientgrupp med 

kroniska muskuloskelettala besvär. 

 

Under studiens gång framkom det, enligt våra tolkningar, att en stor orsak till patienternas 

smärta troligtvis var stress i olika grad. Blomberg (2004) menar att många muskulära symtom, 

såsom ländryggsbesvär, beror på just stressreaktioner. Muskulära reaktioner, såsom spända 

muskler, är vanligast vid stress eftersom det tillståndet lättast kan påverkas viljemässigt. Flera 
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av de intervjuade patienterna uppgav att det funnits eller fanns en viss stressfaktor i deras liv, 

såsom ett stressigt arbete, som i hög grad påverkat ryggproblemen. Blomberg (2004) anser 

vidare att kroppen kan reagera med uppgivenhet, störd och ytlig andning och ett höjt 

muskelförsvar, ofta lokaliserat kring bröstkorgen. Därför kan ryggen i många avseenden 

karakteriseras som vår största mimiska muskel. Målet är att genom avslappnings- och 

andningsövningar i BK återfå en friare andning och mindre spända muskler.  

 

De svårigheter inom BK som lyfts fram genom intervjuerna fanns främst på den 

sjukgymnastiska sidan. Faktorer som tidsbrist och en svår pedagogik inom metoden gör att 

sjukgymnasterna ansåg att BK ibland kan kännas svårt att arbeta efter fullt ut. Vi tror däremot 

att sjukgymnasterna lyckats framföra syftet och användbarheten hos BK på ett bra sätt 

eftersom ingen av patienterna nämnde huruvida metoden var svår eller lätt att förstå och 

utföra. 

 

Att öva BK i grupp är något som upplevts som positivt och också mest kostnadseffektivt i de 

flesta tidigare studier (Lundvik-Gyllensten & Nilsson-Ovesson, 1994; Lindh, & et al., 1993). 

De intervjuade patienterna upplevde alla att träning i grupp var väldigt roligt. Vi anser med 

bestämdhet att en viktig del i en lyckad rehabilitering är att patienten gör något de tycker är 

roligt och inspirerande som träning. Motivationen att genomföra behandlingen är nyckeln till 

ett positivt resultat.  

 

Bland våra informanter återfanns endast kvinnor vilket är något som man kan spekulera 

vidare runt. I en tidigare studie av Malmgren-Olsson, et.al. (2001) har det också 

uppmärksammats att få män deltagit. De tror att metoder som fokuserar mer på psykologiska 

aspekter, såsom BK, attraherar fler kvinnor. Män, å andra sidan, tros vara mer intresserade av 

fysiska rehabiliteringsmetoder. En annan möjlighet kan också vara att behandlingar som 

genomförs i grupp lockar fler kvinnor än män. Vi har också sett, under vår korta yrkespraktik, 

att männen oftast är färre i gruppverksamheterna.  

 

Slutligen vill vi poängtera att resultatet i vår studie visade att behandling med BK har en 

positiv effekt på patienter med kroniska ländryggsproblem. Denna kunskap är viktig för oss 

och andra sjukgymnaster eftersom ländryggsproblematik är vanligt förekommande i den 

sjukgymnastiska verksamheten.  
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KONKLUSION 
Resultatet i vår studie visade att de intervjuade patienternas upplevelser kring BK var mycket 

positiva. Patienterna förbättrade sin kroppsmedvetenhet genom att de blivit medvetna om 

olika delar eller muskler som inverkar på bål- och rygg vilket lindrade deras symtom i olika 

utsträckning. Genom den ökade kroppsmedvetenheten beskrev några patienter att deras 

identitet också stärkts. De ansåg att övningar i BK blivit ett verktyg i vardagen eftersom de 

fortsatte att öva och ”tänka” BK när behovet fanns. Sjukgymnasternas upplevelser och 

erfarenheter av BK var generellt positiva och metoden integrerades mer och mer i deras 

sjukgymnastiska behandlingar. De upplevde dock vissa svårigheter inom metoden som att BK 

kräver mycket tid och att metoden ofta kändes svår för sjukgymnasterna att förklara för 

patienter.  
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Tillkännagivande 

Vi vill rikta ett stort tack till: 

De patienter och sjukgymnaster vid praktiken i Örnsköldsvik som ställde upp på våra 

intervjuer och därmed gjorde studien möjlig. 

Vår handledare Tommy Calner samt vår examinator Britta Lindström. Institutionen för 

Hälsovetenskap i Boden. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

Patientfrågor: 

1. Hur länge har du blivit behandlad av sjukgymnast? 

2. Kan du beskriva dina symtom av ryggbesvären? 

3. Hur länge och på vilket sätt har du utövat basal kroppskännedom? 

4. Har du märkt någon förändring i vardagen sedan du började med BK? 

5. Har du märkt någon förändring av dina ryggbesvär eller någon annan effekt? 

6. Vilken skulle du säga vara den största behållningen av BK? 

7. Vad tycker du generellt om behandlingsformen? 

 

Sjukgymnastfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat med BK? 

2. På vilket sätt och i vilken utsträckning arbetar du med BK? 

3. Vilka reaktioner och upplevelser har du sett hos patienter som behandlas med BK? 

4. Vad har du för upplevelser och erfarenheter av ländryggspatienter inom BK? 
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Bilaga 2 

     2004-10-11 
 

Information till patienter angående studie om Basal kroppskännedom 
 
Hej! 
 
Vi är två sjukgymnaststudenter från Boden som under hösten ska göra vårt examensarbete 
med inriktning mot ryggproblem och en behandlingsmetod som heter Basal kroppskännedom. 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vilka upplevelser patienter med ryggbesvär har av 
behandling inom Basal kroppskännedom.  
 
Vi skulle därför vilja intervjua ett antal patienter som har, eller är under pågående träning 
inom Basal kroppskännedom. Du har av din sjukgymnast blivit tillfrågad att eventuellt delta i 
denna studie. Intervjuerna kommer alla att äga rum i Örnsköldsvik hos Triceps sjukgymnastik 
under tisdagen och onsdagen 26-27/10 och tidsåtgången för varje intervju beräknas till ca. 30-
40 min.  
 
Efter intervjuerna kommer vi att samla in all data och sammanställa den i vår uppsats. Vi vill 
påpeka att studien är anonym, dvs. ditt namn och personuppgifter kommer inte att finnas med 
i studien. Det som vi kommer att presentera är dina generella upplevelser av träningen i Basal 
kroppskännedom. 
 
Vi vill informera om att du såklart har rätt att avbryta ditt deltagande i studien, även efter 
intervjun, utan att behöva motivera varför. Vi vill även tillägga att din behandlande 
sjukgymnast kommer att ta del av studien som helhet, men har ingen möjlighet att urskilja 
varje enskild patient. 
 
Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för läsning via institutionens 
hemsida (www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete” from. januari -05. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anna Bylund    Therese Pohjanen 
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
Tel: 070-33 92 608   Tel: 070- 28 77 703 
 
Handledare: 
Tommy Calner 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
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FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I FORSKNINGSPROJEKT/EXAMENSARBETE 
 
Svarstalong 
 
Jag accepterar att ni kontaktar mig för eventuellt deltagande i forskningsprojekt 
 
 
Namn:………………………………………………………………………………. 
 
Adress:……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:…………………………………………………………………… 
 
 
Medtag denna svarstalong vid intervjutillfället. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


