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Abstrakt 
Introduktion: Långvariga smärt- och spänningsproblem är idag ett utbrett samhällsproblem 

och tillståndet kan ha flera orsaker. Det finns tydliga samband mellan kroppsuppfattning, 

medvetenhet och hur smärta kan befästas i kropp och identitet. En långvarig smärtproblematik 

kan leda till fysisk och mental ohälsa vilket kan resultera i ett individuellt lidande samt på sikt 

även medföra ökade sjukvårdskostnader i samhället. Personer med långvarig smärta kan idag 

bland annat erbjudas basal kroppskännedom, BK, som behandling för sitt smärttillstånd. BK 

har i studier visat potential både på individ- och samhällelignivå. Erfarna sjukgymnasters 

perspektiv på sitt utövande av BK i behandlingen av personer med långvariga smärttillstånd 

utgör en källa till kunskap för att utvärdera metodens användning i sjukgymnastik. Syfte: 

Syftet var att undersöka och beskriva sjukgymnasters upplevelser och erfarenheter av BK som 

behandlingsform för personer med långvarig smärtproblematik.  Material och metod: Fyra 

intervjuer med sjukgymnaster genomfördes. Dessa analyserades med en kvalitativ, latent 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två teman som innehöll fem kategorier med 

sammanlagt fem subkategorier. Dessa beskrev respondenternas skildringar för människans 

existentiella förutsättningar samt hur BK kan ses som en resa och en del av livet. 

Konklusion: Sjukgymnasterna beskrev BK som en resa där människans existentiella 

förutsättningar ligger till grund för förändring och utveckling. De uttryckte att BK med fördel 

kan användas vid behandling av personer med långvarig smärta. Sjukgymnasternas 

erfarenheter och upplevelser av BK i denna studie är förenligt med den sjukgymnastiska 

grundsynen samt med tidigare studier. 

 

 

Nyckelord: Basal kroppskännedom, Kroppsupplevelser, Långvarig smärta, Sjukgymnastik 
 



1 
 

Innehållsförteckning 
Syfte ........................................................................................................................................... 6 

Material och metod .................................................................................................................. 6 

Studiedesign ........................................................................................................................................ 6 

Studieförfattarna ................................................................................................................................. 6 

Procedur .............................................................................................................................................. 7 

Dataanalys ........................................................................................................................................... 7 

Etiska överväganden ........................................................................................................................... 9 

Resultat .................................................................................................................................... 10 

Existentiella förutsättningar .............................................................................................................. 11 

Helhet och integration .................................................................................................................. 11 

Reflektion ...................................................................................................................................... 11 

Perception ..................................................................................................................................... 12 

Resa ................................................................................................................................................... 13 

Process ........................................................................................................................................... 14 

BK som verktyg och dess tillämpning ............................................................................................ 15 

Diskussion ............................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 18 

Konklusion .............................................................................................................................. 21 

Referenslista ............................................................................................................................ 23 

 

 

 

Bilagor:  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Bilaga 3. Processteg  

 

 

 



2 
 

Smärta är ett komplicerat begrepp och är i grunden en varningssignal från vårt nervsystem att 

något inte stämmer (Linton, 2005). The International Association for the Study of Pain (IASP) 

föreslår att smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskrivs i termer av sådan skada 

(IASP). Smärtan är från början akut och är i de flesta fall övergående. Om smärtan kvarstår i 

mer än tre månader är tillståndet av långvarig karaktär och det är viktigt att veta att det är stor 

skillnad både fysiologiskt och psykologiskt på akut och långvarig smärta (Linton, 2005). Vid 

långvariga smärttillstånd har nervsystemet påverkats i sådan grad att smärtsignalerna 

förstärkts och smärtan har befästs i kroppen. Smärtan blir en del av den drabbade individen 

och ofta kan långvarig smärta ge en förändrad uppfattning om kroppen, tiden, jaget och andra 

människor (Malmgren-Olsson, 2002).  Långvarig smärta är en företeelse som de senaste åren 

har fått mer uppmärksamhet. Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

beräknas cirka 20 procent i Sverige och Europa ha svår långvarig smärta (SBU, 2010). 

Lidbäck (2007) menar att långvarig muskuloskeletal smärta kan leda till dysfunktion i det 

centrala nervsystemet. Detta leder till en ökad sensitisering vilket innebär förstärkta 

smärtimpulser samt en defekt smärthämning. Han beskriver vidare svårigheterna med 

långvarig smärtproblematik. Ofta upplevs personer med långvarig och svårförståelig smärta 

som ett problem och utvecklingen av en negativ patient-läkarrelation är inte ovanlig vilket kan 

resultera i passiva behandlingsformer (Lidbäck, 2007). Även omgivningen kan tvivla på att 

smärttillståndet är verkligt och detta kan leda till nedstämdhet och en känsla av hopplöshet 

hos de drabbade individerna vilket kan generera ännu mer smärta (Jakobsson, 2007). De 

fysiska konsekvenserna av långvarig smärta kan leda till ett passivt beteende, förändrade 

vanor, rutiner och en beroendeställning i förhållande till sin omgivning. Personen inskränker 

ofta sitt liv och är inte längre delaktig i sociala sammanhang. Smärtan styr även till stor del de 

anhörigas liv. Personen identifierar sig med sin smärta och kommunicerar med sin omgivning 

till stor del via den (Mårtensson, 2005; Schult, 2002). En långvarig smärtproblematik i 

förening med en bristande kroppskännedom och medvetenhet kan leda till fysisk och mental 

ohälsa vilket kan resultera i ett individuellt lidande samt på sikt även medföra ökade 

sjukvårdskostnader i samhället (Lundvik Gyllensten, Skär, Miller & Gard, 2010; Gard, 2005).  

 

Våra upplevelser genom livet lämnar avtryck i både kropp och själ. Långvarig smärta har flera 

orsaker och det finns tydliga samband mellan kroppsuppfattning, medvetenhet och hur smärta 

kan befästas i vår kropp och identitet (Steihaug & Malterud, 2008). Långvariga smärt- och 

spänningsproblem är idag ett utbrett samhällsproblem (Rosberg, 2000). Det ställs höga krav 
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på människan idag vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet och misslyckande. Studier 

har visat att psykologiska och sociala faktorer i högre grad påverkar utvecklingen av kroniska 

smärttillstånd än biologiska orsaksfaktorer (Malmgren-Olsson & Bränholm, 2002; Rosberg, 

2000). Långvarig smärta innebär många gånger ett förändrat förhållningssätt till kroppen och 

hur den används (Rosberg, 2000).  

 

Synen på människan inom sjukgymnastiken kännetecknas av ett helhetsperspektiv där de 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella delarna integreras. Inom sjukgymnastiken ses 

människan som en individ som besitter inneboende resurser och förmågor till förändring och 

läkningsprocesser. Sjukgymnasten kan genom terapeutiska metoder uppmärksamma patienten 

på detta och vägleda till att ge en förståelse för kroppen och att tillgodogöra inneboende 

resurser på ett ändamålsenligt sätt (Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  

 

Studier har visat att det är viktigt att ge tidiga insatser till personer med långvarig smärta 

(Bergbom, Boersma, Overmeer & Linton, 2011).  För att behandla långvarig smärta erbjuds 

en rad olika insatser inom sjukgymnastik. SBU förordar i sin senaste rapport från 2010, 

framförallt multimodal rehabilitering, vilket oftast innefattar en kombination av psykologiska 

insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik. Detta ger ett bättre långsiktigt resultat 

än mindre omfattande åtgärder. Multimodal rehabilitering baseras på en biopsykosocial 

modell som inkluderar somatiska, psykologiska, social/omgivnings- och personlighetsmässiga 

aspekter. Professioner som ingår i ett multimodalt team är exempelvis läkare, psykolog, 

sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator (SBU, 2010). Personer som behandlats multimodalt 

visar efter tre år att de på ett bättre sätt hanterar sin smärta, har en högre livskvalitet samt når 

ett mer varaktigt resultat (Westman, Linton, Öhrvik, Wahlén, Theorell & Leppert, 2010). 

Kognitiv beteendeterapi ingår ofta i behandlingen och har visat sig ge en ökad förmåga att 

bemästra smärtan. Den biopsykosociala modellen tar hänsyn till människans komplexa helhet 

och anpassar behandlingen efter dessa aspekter (SBU, 2010). I SBU rapporten framkommer 

det även att bland annat akupunktur, Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), fysisk 

träning, manuella och fysikaliska metoder samt psykologiska behandlingsmetoder kan 

användas vid rehabilitering av långvarig smärta (SBU, 2010). Akupunktur kan ge 

smärtlindring och ett reducerat intag av smärtstillande läkemedel (Hansson, Carlsson & 

Olsson, 2008). TENS är en metod som också kan ge smärtlindring vid symptom av lindrigare 

karaktär, genom stimulering av hudnära nerver med en svag elektrisk ström (Maayaha & Al-

Jarraha, 2010). Fysisk träning kan minska smärta, depression, utmattning, höja livskvaliteten 
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och den fysiska förmågan (Busch, Webber, Brachaniec, Bidonde, Dal Bello-Haas, Danyliw, 

Overend, Richards, Sawant & Schachter, 2011).  

 

Personer med långvarig smärta kan idag erbjudas basal kroppskännedom, BK, som 

behandling för sitt smärttillstånd. Det är en metod som har utvecklats av sjukgymnasten 

Gertrud Roxendal på 70-talet (Roxendal, 1987). Behandlingsmetoden användes ursprungligen 

inom psykiatrin men har fått spridning inom andra sjukgymnastiska verksamhetsområden, 

främst i Norden (Rosberg, 2000). En sjukgymnastisk behandling med BK innebär en 

vägledning till ett gynnsamt rörelsemönster, en optimal hållning, fri andning och 

uppmärksamhet på muskelspänningar (Gard, 2005; Malmgren-Olsson 2002). BK är ett 

verktyg där ändamålet med behandlingen är att hjälpa personen att identifiera sina inneboende 

styrkor och resurser (Lundvik Gyllensten et al., 2010). Förutom behandling av olika 

smärttillstånd används BK för att stärka kroppsuppfattningen vid stressproblematik och för att 

dämpa oro och ångest. Det kan även användas i förebyggande arbete, ergonomiskt och 

parallellt med andra träningsformer (Roxendal & Winberg, 2002). Inom sjukgymnastiken 

innebär BK en förståelse av hur kroppen fungerar och beter sig i samspel med sig själv och 

med andra (Lundvik Gyllensten et al., 2010). Det är en metod för att integrera kroppen i den 

totala upplevelsen av självet och att utveckla kroppslig medvetenhet och kroppslig kontroll. 

För detta krävs ett holistiskt synsätt där kropp och själ är integrerade, likvärdiga och fungerar 

som en enhet (Gard, 2005).  

 

Metoden blir alltmer välkänd och en vidareutbildning finns för fördjupning inom området 

(Roxendal & Winberg, 2002). Undersökningar som är gjorda tyder på positiva effekter för 

individerna. Malmgren-Olsson (2002) har genomfört en studie över behandlingar för personer 

med ospecifika muskuloskeletala besvär. Där har det bland annat framkommit att BK kan ge 

en större självinsikt, ökat välmående samt varaktiga resultat jämfört med konventionella 

sjukgymnastiska metoder som används inom primärvården. I studien jämfördes dessa 

konventionella behandlingsmetoder med Feldenkraismetoden och BK. Feldenkraismetoden är 

en metod som liknar BK. Skillnaden är att olika rörelsemönster används och att positioner 

samt guidandet under övning ter sig annorlunda. Interventioner utfördes under loppet av två år 

och i den slutgiltiga sammanställningen framkom att Feldenkraismetoden och BK uppmätte 

bättre resultat inom områdena fysisk funktion, fysisk påverkan i vardagslivet, fysisk smärta, 

generellt hälsotillstånd, livskraft, social funktion, känslomässig påverkan i vardagslivet samt 

psykisk hälsa, än den konventionella gruppen (Malmgren-Olsson, 2002). Ur ett 
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samhällsekonomiskt perspektiv kan BK även vara en lönsam behandlingsmetod för personer 

med långvarig smärta eftersom den ej har några stora omkostnader. Detta kan innebära en 

kostnadseffektivitet för sjukvården och i samhället (Lundvik Gyllensten et al., 2010; Gard, 

2005).  

 

Att fördjupa förståelsen av kroppens och själens komplexa förhållande är av vikt för att som 

sjukgymnaster kunna erbjuda en adekvat behandling. Studier har visat betydelsen av att 

införliva ett holistiskt synsätt och öka insikten av att kropp och själ är en enhet (Lundvik 

Gyllensten et al., 2010). Behandlingsmetoden BK har i studier visat potential både på individ- 

och samhällelignivå (Lundvik Gyllensten et al., 2010; Gard, 2005; Malmgren-Olsson, 2002). 

Långvarig smärta är ett växande samhällsproblem och det krävs användbara 

behandlingsmetoder som kan hantera tillståndet samt de kostnader det medför (Rosberg, 

2000). Det är därför önskvärt att ytterligare forskning och studier genomförs inom området 

för att få sjukgymnastiska infallsvinklar och fördjupande kunskaper. Erfarna sjukgymnasters 

perspektiv på sitt utövande av BK i behandlingen av personer med långvariga smärttillstånd 

utgör en källa till kunskap. Det är därför angeläget att intervjua dessa för att erhålla kunskap 

samt utvärdera metodens användning i sjukgymnastik. 
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Syfte 

 

Syftet var att undersöka och beskriva sjukgymnasters upplevelser och erfarenheter av BK som 

behandlingsform för personer med långvarig smärtproblematik.  

 

 

Material och metod 
 

Studiedesign  
 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys med latent ansats som studiedesign. Denna 

ansats syftar till att söka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och ta del av 

deras erfarenheter och uppfattningar i ett specifikt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studiedesignen var således lämplig till denna studie då sjukgymnasters upplevelser och 

erfarenheter skulle undersökas. Sjukgymnasterna benämns hädanefter som respondenter.  

För att få tillgång till respondenternas erfarenheter och upplevelser användes en ostrukturerad 

forskningsintervju som är en av de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning. I en 

ostrukturerad forskningsintervju beror ordning och riktning på situationen och vart svar och 

diskussioner leder någonstans. Det är av vikt att intervjuaren är öppen för de oväntade 

riktningar intervjun kan ta och att denna har en lyhördhet för att följa relevanta riktningar 

utifrån studiens syfte. Detta innebär att varje intervju blir unik och inte kan generaliseras, det 

är det kvalitetsmässiga innehållet som studeras (Domholdt, 2000). För att inte frångå syftet är 

det fördelaktigt med en intervjuguide. I denna studie utarbetades en intervjuguide som 

innehöll en generell idé om vilka frågor som skulle ställas och vilka ämnen som skulle 

avverkas under intervjun (se bilaga 1).  

 

Studieförfattarna  
 

Den här studien genomfördes av två kvinnliga sjukgymnaststudenter på Luleå Tekniska 

Universitet. Under utbildningen har basal kroppskännedom förekommit både i undervisning, 

genom eget övande samt på verksamhetsförlagd utbildning. Under den verksamhetsförlagda 
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utbildningen har studieförfattarna i patientmöten erhållit erfarenheter i att bemöta människor. 

Detta har medfört att studieförfattarna har viss vana i att samtala med människor i syfte att 

erhålla information och upplysningar.  

Procedur 
 

Studieförfattarna intervjuade sjukgymnaster som använder sig av BK som behandlingsform 

för personer med långvarig smärtproblematik. Fyra intervjuer genomfördes där båda 

studieförfattarna medverkade. Intervjuerna delades upp så att studieförfattarna var intervjuare 

och ansvarig vid två tillfällen vardera. Detta i syfte att båda skulle erhålla kunskap i 

intervjuteknik. Intervjuerna grundades på en intervjuguide (se bilaga 1) som inriktades på 

sjukgymnasters upplevelser av BK, och hur de upplever att behandlingen har påverkat 

personernas smärtproblematik, sociala liv och livskvalitet, samt eventuella svårigheter med 

behandlingsformen. Intervjuerna pågick mellan 30-50 minuter och spelades in med en 

diktafon. Intervjuerna ägde rum i avskild miljö som respondenterna själva valde. Intervjuerna 

transkriberades till texter vilket innebär att den kompletta intervjun skrevs ut i sin helhet. 

Detta textmaterial benämndes som analysenheter. 

 

Handledaren förmedlade kontakten med de aktuella sjukgymnasterna via deras arbetsplats. 

Samtliga respondenter arbetade inom den öppna hälso- och sjukvården. Förfrågan om 

deltagande i studien meddelades via telefon, mail samt ett bifogat informationsbrev, (se bilaga 

2). Inklusionskriterierna för att delta i studien var att sjukgymnasterna skulle ha BK-

utbildning och minst fem års erfarenhet av att använda BK som behandling vid långvarig 

smärtproblematik. 

 

Dataanalys  
 

Analysenheterna bearbetades och analyserades i form av en latent innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim & Lundman (2003). Med den latenta ansatsen identifierades och tolkades 

underliggande meningar och budskap i analysenheterna (se tabell 1). Bearbetningen av dessa 

utfördes i följande steg; 

 Meningsbärande enheter. Dessa identifierades och särskildes från analysenheterna i 

förhållande till syftet. Detta innebar att ord, meningar och fraser i intervjuerna som 
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innehöll infallsvinklar som relaterade till varandra ifråga om mening och kontext togs 

ut. 

 Kondensering. En förtätning av de meningsbärande enheterna genomfördes. Detta 

innebar att de meningsbärande enheterna förkortades utan att kärnan gick förlorad. 

 Kodning. Utifrån de meningsbärande enheternas kondensering skapades koder där 

innehållet granskades i ett annat perspektiv och belystes på ett nytt och annorlunda vis. 

 Kategorier. Koderna delades sedan in i kategorier. Kategorierna identifierades som en 

röd tråd i koderna. Kategorierna stod självständigt som en enhet och var manifesta och 

enbart beskrivande. Några kategorier innehöll subkategorier då specifika enheter 

kunde urskiljas ur en och samma kategori.  

 Teman. Teman skapades utifrån kategorierna och omfattade studiens underliggande 

budskap. Dessa beskrev en regelbundenhet som återkom i kategorierna.  

 

Tabell 1. Exempel på analyssteg 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

”Och jag brukar 

beskriva BK som 

en resa, där 

slutmålet är 

okänt. Mitt jobb 

är att vara 

konduktör på den 

här resan. Det är 

patienten som gör 

resan.” 

Jag brukar 

beskriva BK 

som en resa 

med okänt 

slutmål, där 

patienten gör 

resan och jag 

är 

konduktören. 

Förändringsresa Tid Process Resa 

 

Tolkningsprocessen rörde sig mellan helhet och del och texten omlästes och omtolkades tills 

det att kärnan i kontexten nåddes (Graneheim & Lundman, 2003).   

Läsning av materialet och de tre första stegen utfördes individuellt av studieförfattarna. De tre 

första stegen innebar att meningsbärande enheter togs ut, kondenserades och kodades. Detta 

för att kunna jämföra tolkningarna och stärka sannolikheten för en trovärdig interpretation 

(Graneheim & Lundman, 2003).  Tillsammans skapade studieförfattarna därefter kategorier, 

subkategorier och teman. Dessa omtolkades sedan ytterligare ett flertal gånger för att nå en 

djupare mening (se bilaga 3).  
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Då respondenterna beskriver sina upplevelser och erfarenheter av BK använde de ordet 

patient. Hädanefter används därför denna term i studien då respondenterna talar om BK i 

utövarnas perspektiv.   

 

Etiska överväganden 

 

Att delta var frivilligt och anonymitet garanterades. Data insamlades med diktafon, inga 

individuella uppgifter såsom namn, ålder, kön, telefonnummer eller arbetsplats registrerades 

eller nedtecknades. Resultatet presenterades på ett sådant sätt att ingen individ kommer att 

kunna identifieras (Domholdt, 2000). Medverkan i studien kunde avbrytas utan att delge skäl 

och utan påföljder. Alla deltagare i studien delgavs ett informationsbrev där information om 

studien erhölls (se bilaga 2).  

 

Det var av vikt att ha en objektiv inställning samt respektera intervjupersonernas autonomi 

och inte försöka påverka svaren i någon riktning. Det fanns inga fysiska risker med detta 

projekt. Den enskilde respondentens kunskap och förmåga ifrågasattes aldrig i denna studie. 

För deltagarna kunde denna studie vara ett värdefullt tillfälle att förmedla sina kunskaper om 

sin metodik.  En viss risk förelåg att frågorna kunde uppfattas som stötande, dock övervann 

kunskapsvinsterna detta. Respondenterna bemöttes på samma sätt oavsett deras åsikter 

(Domholdt, 2000).  
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Resultat 
 

Analysen av respondenternas upplevelser och erfarenheter resulterade i två teman, 

innehållande fem kategorier med sammanlagt fem subkategorier (se tabell 2). Dessa teman 

beskriver de erfarenheter och upplevelser från basal kroppskännedom som respondenterna 

delgett till studien. Temat Existentiella förutsättningar innefattar kategorierna Helhet och 

integration, Reflektion, och Perception och beskriver grundläggande komponenter i BK. 

Komponenterna beskrivs även vara grundläggande för människans existens. Kategorin 

Perception innehåller tre subkategorier; Närvaro och medvetet lyssnande inåt, Acceptans och 

Upplevelseaspekter. Det andra temat, Resa, innefattar kategorierna Process och BK som 

verktyg och dess tillämpning. Dessa beskriver hur BK kan användas och lyfter fram viktiga 

aspekter i utvecklingsprocessen. Kategorin Process innefattar två subkategorier, Tid samt 

Motstånd och svårigheter. För att ytterligare belysa meningen i vissa kategorier och 

subkategorier har citat från analysenheterna valts att lyftas in i resultatet.  

 

Tabell 2. Schematisk resultatöversikt 

Tema Kategori Subkategori 

 

 

Existentiella 

förutsättningar 

Helhet och integration  

Reflektion 

Perception Närvaro och medvetet 

lyssnande inåt 

Acceptans 

Upplevelseaspekter 

 

Resa 

Process Tid 

Motstånd och svårigheter 

BK som verktyg och 

dess tillämpning 

 

 
 



11 
 

Existentiella förutsättningar  
 

Temat Existentiella förutsättningar omfattar komponenter som respondenterna beskrev som 

grundläggande och självklara för människans existentiella förutsättningar. Det framkom att 

det är av vikt att det finns en förståelse över sambanden mellan orsak och verkan, kropp och 

själ, människan och livet. För att fungera som en människa i relation med sig själv, sin kropp 

och sin omgivning bör det holistiska synsättet genomsyra verkligheten. Av de upplevelser och 

erfarenheter som respondenterna uttryckte var acceptans, närvaro, medvetenhet, reflektion, 

helhet och integration starka nyckelord. 

Helhet och integration 

Gemensamma uppfattningar hos respondenterna kring intentionen av BK kom till uttryck. 

Denna kategori uttrycker syftet med BK som handlar om att integrera människans kropp och 

själ till en fungerande enhet där alla delar tas hänsyn till och integreras i jaget. 

Respondenterna menar att avsikten med att öva BK är att frambringa en hel människa samt 

åstadkomma en integration i vardagen. Nya tankesätt införlivas så att BK blir en medveten del 

av livet. Respondenterna beskriver att en fungerande enhet är en förutsättning för livet. BK 

har hela människan i beaktande och vill stärka denne så att personen kan bli mer 

sammanhållen. Respondenterna anser att det är viktigt att sjukgymnasten har förståelse för 

sambandet mellan kropp och själ och att denna människosyn är närvarande som en bas i 

sjukgymnastiken.  

”/---/ en metod som är till för att få ihop kropp och själ till att fungera som en bättre 

fungerande enhet eller helhet. Där livet ibland av olika orsaker har tvingat isär kroppen och 

själen lite. Och vi skaffar oss rörelsemönster utifrån att vi har hämningar, blockeringar, vi är 

med om saker i livet, saker som vi inte hanterar som fastnar i kroppen på något sätt och där 

Basal Kroppskännedom har som syfte att få ihop de här två sakerna att fungera bättre.” 

Reflektion 

Respondenterna lyfter fram reflektionens betydelse som en essentiell del i BK. Det är genom 

reflektioner med sig själv, i dialog med sjukgymnasten samt i grupp som effekter kan uppnås 

och förändringar är möjliga. Respondenterna menar att det främst är vikten av reflektion som 

särskiljer BK från andra närbesläktade behandlingsmetoder. BK innebär inte att övningarna 

ska presteras mekaniskt utan det är en upplevelsebaserad, reflektiv metod. Enligt 

respondenterna är en kognitiv förmåga och tankemässig aktivitet en nödvändighet för 

introspektion samt ett medvetet lyssnande inåt. Reflektionerna kan vara både skriftliga och 
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muntliga och det kan vara en väg att bearbeta somatiska uttryck. Respondenterna uttrycker att 

reflektionen alltid är en del av en BK behandling och tid för detta avsätts ofta både innan och 

efter. 

”/---/ man förändrar den här personligheten eller känslan om sig själv, värdet, att man har ett 

värde. Men då måste man jobba med det här liksom reflekterandet tror jag, det går som bara 

inte att stå och bara göra övningarna, man måste gå in i det.” 

Perception 

Respondenterna menar att genom närvaro och medvetet lyssnande inåt kan patienten varsebli 

sig själv och nå en acceptans om tingens varande. Även de upplevelser som patienten får 

genom sitt övande leder till varseblivning som kan tillgodogöras och generera en utveckling. 

Respondenterna uttrycker att perception innefattar hur BK som behandlingsmetod innebär att 

patienten aktivt måste delta för att erhålla förnimmelser från kroppen och känslolivet. Dessa 

förnimmelser måste patienten bli medveten om och bearbeta för att kunna nå förändring och 

effekt av sitt övande. Kategorin Perception visade sig innehålla flera delar och utifrån dessa 

skapades subkategorier. 

Närvaro och medvetet lyssnande inåt 

I subkategorin Närvaro och medvetet lyssnande inåt berättar respondenterna om vikten av 

närvaro och förmågan till ett medvetet lyssnande inåt som grundläggande komponenter i BK. 

Att vara närvarande och aktiv i sitt eget övande samt att behålla fokus här och nu är centralt i 

BK. Respondenterna menar att det bör finnas en närvaromedvetenhet och lyhördhet hos både 

sjukgymnast och patient över vad som sker under behandlingen. Respondenterna berättar att 

patienternas egna upptäckter kan underlätta vardagen då de kan korrigera negativa mönster 

och hitta en gynnsam kroppshållning för att reducera smärtan. Respondenterna uttrycker 

vikten av att lära känna sin kropp för att få en förståelse över kroppens signaler och en ökad 

förmåga att tolka dem. Detta kan bidra till ett förändrat affektuttryck och en närmare kontakt 

med känslolivet. Kroppskännedomen menar respondenterna bygger en grundtrygghet hos 

människan och genererar kraft och mod att vara närvarande med sin kropp och öka sin 

kroppsmedvetenhet.  

”Jag tror mycket på det där att man måste själv upptäcka vad det är som gör att jag kanske 

förvärrar den här smärtan själv. Vad kan jag själv göra för att minska den men hjälp av 

kroppshållning, sättet att andas och hela den biten.” 



13 
 

 Acceptans 

I subkategorin Acceptans uttrycker respondenterna att acceptansen är ett ofrånkomligt 

element i BK som kan leda till en ökad medvetenhet och kännedom om kroppen. 

Respondenterna berättar att acceptansen för många patienter med långvarig smärta innebär att 

hantera smärtan och leva sitt liv trots denna, vilket kan skänka dem en ökad livskvalitet, 

glädje i vardagen och en förståelse för den verklighet som råder. Respondenterna beskriver att 

insikten i och acceptansen av att kropp och själ verkar tillsammans kan ge styrka och tillgång 

till inneboende resurser samt befria från olika laster i livet.  De beskriver även att acceptansen 

av sig själv som människa och en medvetenhet över hur kroppen fungerar främjar insikten av 

sambandet mellan eget beteende och smärta.  

”Vi kan ju inte ta bort någonting, vi är ju ingen reservdelsverkstad, där vi kan byta ut någon 

arm eller nacke, utan det är ju någonting som personen får förhålla sig till och jobba med 

själv.” 

Upplevelseaspekter 

I subkategorin Upplevelseaspekter uttrycker respondenterna att BK är en upplevelsebaserad 

behandlingsmetod. Patienterna uppmuntras att reflektera över och uppleva sin kropp snarare 

än enbart mekaniskt prestera övningarna. Respondenterna berättar att patienterna kan uttrycka 

att behandlingen känts behaglig, att de har kunnat slappna av, men även att de haft svårt att 

koncentrera sig. De berättar även att patienterna då de får kontakt med sin kropp kan erfara 

plötsliga känsloupplevelser. Respondenterna menar att vid fortsatt övande kan patienterna nå 

kännbara förändringar och en ökad upplevelse av hälsa då de kommer i kontakt med sin kropp 

och sitt känsloliv. Det är inte ovanligt enligt respondenterna att patienterna blir lugnare, får en 

djupare och friare andning och i högre grad kan hantera stress och smärta.  

”/---/ de säger att de får bättre sömn, de är mindre stressande, oroliga, de är gladare, 

piggare. /---/ de som säger att de har haft orolig mage säger att de har blivit lugnare också.” 

 

Resa 
 

Samtliga respondenter lyfter fram BK som en resa, vilket har resulterat i detta tema. 

Respondenterna menar att BK är en resa som patienten genomför, där sjukgymnasten är en 

guide och medresenär. Ofta är det en resa utan slut, en pågående process som blir en del av 

livet. Respondenterna uttrycker att det under resans gång kan förekomma motstånd och 
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svårigheter. Detta är en del av resan och är något som måste överkommas tillsammans. Vidare 

berättar respondenterna att tiden är en förutsättning för att behandlingsmetoden ska ha effekt. 

En kortare behandlingstid genererar inte dessa effekter och blir således ej en resa.  

Respondenterna anser även att BK är ett tillfredställande och potent behandlingsredskap som 

skänker glädje till både sjukgymnast och patient.  

Process 

Respondenterna uttrycker att BK är en metod som innebär en process och att tiden är en 

väsentlig del. För att nå den utveckling och förändring som BK syftar till menar 

respondenterna att det krävs tid men att det även kan innebära motstånd och svårigheter. 

Motstånd och svårigheter är hinder som måste övervinnas på vägen eller som helt sätter stopp 

för processen. Kategorin Processen delades upp i två subkategorier.  

Tid 

I subkategorin Tid framställer respondenterna BK som en metod där behandlingsförloppet tar 

tid och är långsamt. Tiden beskrivs som en viktig faktor i förändringsprocessen som för 

övandet framåt och ger effekter. Respondenterna berättar att tempot under 

behandlingstillfällena är lugnt och metodiskt vilket är en del av processen. Ytterligare en 

betydelsefull beståndsdel enligt respondenterna är att det ska finnas tid för patienterna att 

landa. Ett uppehåll i behandlingen ger ofta positiva effekter och erfarenheter kan uppstå med 

tid. 

”Men det är också någonting som många patienter berättar, att när de har övat en tid så 

säger de så här; Nu har jag fått BK i mig. Det är många som uttrycker det så; Nu känner jag 

att jag har fått BK i mig. Det kan ta ganska lång tid innan man liksom når dit.” 

Motstånd och svårigheter 

I subkategorin Motstånd och svårigheter uttrycker respondenterna att metoden kan innebära 

vissa svårigheter. Respondenterna berättar att de kan uppleva det tungt att bemöta patienter 

med långvarig smärta som har gett upp hoppet. De anser att det kräver mycket av 

sjukgymnasten och att det kan vara svårt att guida patienter ut ur deras smärtspiral.  

”Det som är svårt är ju, tycker jag, att möta de som egentligen har på något sätt lite, ja gett 

upp. Inskränkt sitt liv till, ja de är nästan smärtan. Det är det svåraste.” 

Respondenterna beskriver att en del patienter med långvarig smärta har en misstro mot 

sjukgymnastik och har svårt att förstå hur BK skulle kunna hjälpa dem i deras problematik. 

Det kan även vara svårt för patienterna att förstå det abstrakta i BK. Vidare berättar 
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respondenterna att det ibland kan vara svårt att särskilja deras egna prestationskrav från 

patienternas samt att en otålighet hos sjukgymnasten kan uppstå om resultat uteblir. 

Respondenterna uttrycker även vikten av att hålla isär empati från sympati i patientrelationer. 

Respondenterna beskriver att behandlingsmetoden kan vara svår att använda inom områden 

där de saknar kompetens och erfarenhet. Enligt respondenterna är det viktigt med en adekvat 

bedömning av patienten så att denne placeras i rätt sammanhang då det finns både positiva 

och negativa aspekter med individuell- respektive gruppbehandling.  Vidare menar de att 

patienternas egna investeringar i behandlingen är nödvändiga för att resultat ska vara möjliga 

vilket respondenterna berättar kan upplevas som påfrestande för en del patienter.  

BK som verktyg och dess tillämpning 

Respondenterna uttrycker att BK är en metod och ett verktyg som kan användas i flera olika 

sammanhang. De berättar att metoden är lämplig som en del i en teamrehabilitering. 

Respondenterna menar att BK är en metod som kan påverka medmänskligheten och utveckla 

både patienten och sjukgymnasten samt skänka glädje och öka förståelsen mellan kropp och 

själ. De uttrycker att BK kan vara ett verktyg för att återfå interpersonella resurser såsom 

självtillit, kraft och mod att agera i livet. Respondenterna berättar även att BK i 

gruppsammanhang kan ge en samhörighetskänsla, upphov till diskussioner, ett utbyte av 

erfarenheter och stimulans i en tillåtande atmosfär. Detta är faktorer som har uttryckts höja 

patienternas livskvalitet. I individuella sammanhang berättar respondenterna att behandlingen 

kan skräddarsys för att passa den enskilde patienten. Enligt respondenterna är BK en skonsam 

metod där endast kroppseget material och naturliga rörelser används, metoden kan verka som 

ett varsamt borttagande av de försvar som patienten byggt upp och ge en åtkomst av affekter 

vilket i förlängningen kan leda till återskapande av grundläggande rörelsemönster. 

”/---/ jag menar människor kan ha varit med om svåra saker i sin uppväckt och så också. Som 

kanske också har gjort att de har smärta i sin kropp. Och att det här är ett väldigt skonsamt 

sätt att kanske närma sig sina kroppsliga försvar som man då har utan att knoppen på samma 

sätt är där och hindrar det här.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Utifrån studiens syfte valdes den kvalitativa metoden med latent innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2003). Detta för att få en djupare och rikare förståelse av de upplevelser och 

erfarenheter som delgavs kring ämnet. Det finns en medvetenhet hos studieförfattarna om att 

ett stort urval ger ett rikare material till en undersökning vilket är önskvärt för att ge validitet 

till en studie (Domholdt, 2000). I denna studie genomfördes fyra intervjuer, detta beräknades 

som rimligt utifrån den tid som fanns till förfogande samt arbetets omfång. I en kvalitativ 

studie är det fördelaktigt att urvalet har en bred variation gällande bland annat ålder, kön och 

erfarenhet vilket belyser syftet från olika infallsvinklar (Graneheim & Lundman, 2003).  Båda 

könen representerades i urvalet av respondenter och samtliga hade gedigna erfarenheter av 

BK. Denna studie syftade till att lyfta fram erfarna sjukgymnasters perspektiv av BK, det är 

således inte en representativ bild av metoden utifrån övriga sjukgymnastiska infallsvinklar. 

Med hänsyn till etiska överväganden diskuteras ej respondenterna närmare. 

 

Vid samtliga intervjuer medverkade båda studieförfattarna, arbetet strukturerades så att den 

ena var huvudansvarig vid två tillfällen och vice versa. Detta upplägg inbjöd till diskussioner 

mellan studieförfattarna och en process där förmågan att intervjua och undersöka ett specifikt 

ämne utvecklades. Under arbetets gång har studieförfattarnas kunskap inom området 

fördjupats och nya infallsvinklar har presenterats.  Att båda studieförfattarna medverkade 

kunde påverka respondenternas uttryck i intervjun då dessa befann sig i ett gruppsammanhang 

istället för i en individuell dialog. I ett individuellt möte kan det vara lättare att få personlig 

kontakt och en öppnare dialog (Domholdt, 2000). Studieförfattarnas olikheter som personer 

kunde även påverka intervjuns förlopp då detta influerar bland annat bemötande, kontakt och 

följdfrågor. Studieförfattarna hade innan intervjuerna en förförståelse för behandlingsmetoden 

och erfarenheter av att samtala med andra människor i syfte att ta reda på information. Att 

besitta viss förförståelse är en förutsättning för att kunna ställa adekvata följdfrågor i en öppen 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta upplevdes av studieförfattarna stundtals som 

svårt, dock utvecklades förmågan att ställa lämpliga frågor, uppmärksamma och följa 

riktningar i intervjun. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till under en intervju såsom 

miljön, sinnesstämning och omständigheter kring respondenterna (Domholdt, 2000). I denna 
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studie valde respondenterna mötesplats vilket förhoppningsvis bidrog till att de kände sig 

bekväma i intervjusituationen.  

 

Människors förmåga att uttrycka sin mening skiljer sig åt och detta påverkar följaktligen 

bearbetningen av analysenheterna. Då intervjuerna transkriberades försvann kroppsspråk och 

tonläge. Studieförfattarna upplevde därför att det som framhävdes muntligen till viss del 

förlorades i det skrivna materialet. I en intervjusituation väljer respondenterna själva vad de 

vill berätta och framhäva. Det är därför viktigt att ha en öppen dialog så att respondenterna 

känner sig motiverade att svara på de frågor som ställs (Teorell & Svensson, 2007). 

Studieförfattarna upplevde att samtliga intervjusituationer framfördes i en öppen anda.  

 

Materialet bearbetades med en innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundmans artikel 

(2003). Denna artikel ansågs ha hög tillförlitlighet då den granskar den kvalitativa processen. 

Mallens stringens har följts efter bästa förmåga. Tolkningarna bör alltid bedömas i sin kontext 

och en medvetenhet bör finnas om att processen sker med ett mänskligt mätinstrument 

(Domholdt, 2000). I en kvalitativ innehållsanalys bör studieförfattarnas förförståelse alltid tas 

i beaktande då det kan influera resultatet.  De första tre stegen i analysprocessen utförde 

studieförfattarna var och en för sig för att kunna jämföra resultat och diskutera diskrepanser 

och infallsvinklar. Detta är ett sätt för att upptäcka om studieförfattarna delar en gemensam 

förståelse om materialet. I denna studie uppnåddes konsensus mellan studieförfattarna 

angående resultatet.  

 

I en kvalitativ studie är det inte ovanligt att oberoende granskare är medverkande i 

analysprocessen för att bearbeta materialet ytterligare (Graneheim & Lundman, 2003). I detta 

fall valdes oberoende granskare bort då tillgången var begränsad samt att det ur tidsaspekten 

ej var aktuellt. Materialet och ämnet är av sådan karaktär att flertalet tolkningar är möjliga. 

Kategoriseringsprocessen innebar stundtals svårigheter med att utkristallisera begrepp och 

aspekter som var oberoende av varandra. Detta var ett omfattande arbete och analysprocessen 

bearbetades om ett flertal gånger för att nå en djupare förståelse utan att förlora kärnan.  
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Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva sjukgymnasters upplevelser och erfarenhet av 

behandlingsmetoden basal kroppskännedom och dess betydelse för personer med långvarig 

smärta. BK är en komplex behandlingsmetod med flera dimensioner, dessa har försökts 

utredas och redogjorts för i detta arbete. Dimensionerna är beroende av varandra och 

samspelar vilket medförde att analysprocessen stundtals var invecklad. Dock korrelerar det 

resultat som redogörs för i denna studie med tidigare studier inom samma område (Malmgren-

Olsson, 2002; Rosberg, 2000).  

 

Studieförfattarna vill poängtera att resultatet i denna studie belyser flera dimensioner i BK 

men bör förstås utifrån perspektivet; patienter med långvarig smärta. Respondenternas 

berättelser grundade sig i hur BK kan användas i behandlingen av patienter med långvarig 

smärta men utmynnade i ett bredare perspektiv då BK kan appliceras inom flera 

behandlingsområden.  

 

Utifrån respondenternas erfarenheter och upplevelser av BK stämmer dessa överens med 

grundsynen i sjukgymnastik. Broberg & Tiny-Lenné (2009) skriver att synen på kroppen 

inom fysioterapivetenskap handlar om integration av upplevandet av kroppen och dess rörelse 

med kognitiva, emotionella och sociala faktorer. Det är genom att vara medveten om kroppen 

och förstå dess signaler som den kan vara en källa till livslust och ett grundval för människans 

existens och utveckling (Broberg & Tiny-Lenné, 2009). Denna andemening genomsyrar 

studien och resulterade i temat Existentiella förutsättningar. Respondenterna uttryckte i denna 

studie att BK kan ge en tillgång till en existentiell förankring i världen som deras patienter 

hade förlorat. Kroppen är människans existentiella förankring i världen och kan ses som en 

förutsättning för att komma i kontakt både med omvärlden och med sig själv. Kroppen är en 

levande och sammanflätad del av alla de livsprocesser och sammanhang en människa lever i 

(Rosberg, 2000).  

 

De delar som ingår i Existentiella förutsättningar är nödvändiga komponenter för att 

frambringa en hel människa. Respondenterna uttryckte att detta är möjligt när patienterna 

integrerar kropp och själ till en fungerande enhet samt befäster nya tankesätt i vardagen. 

Kroppen kan förstås som en mötesplats för det förflutna och kroppsminnen kan blottas i 

behandlingen med BK. Livshistorien kan därigenom bearbetas. Genom att fokusera på det 
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kroppsliga erfarandet kan en tillgång till de sinnesförnimliga erfarenheterna fås (Rosberg, 

2000). Respondenternas skildringar tyder på att det holistiska tankesättet bör vara närvarande 

i en sjukgymnastisk behandling då kroppsliga symtom och långvarig smärta kan vara tecken 

på obearbetade känslor och händelser från långt tillbaka i tiden (Malmgren-Olsson, 2002; 

Rosberg, 2000). 

 

Respondenterna menade att reflektion är den komponent som särskiljer BK från andra 

liknande behandlingsmetoder. Att reflektera innebär att patienten får möjlighet att uttrycka 

sina upplevelser och analysera kring sambanden mellan det kroppsligt levda och 

sinnesförnimmelser. Genom att göra detta kan de öka sin medvetenhet om sig själva, skapa en 

mening och vidga sin självbild (Rosberg, 2000). I denna studie beskrev respondenterna att 

reflektionen är en förutsättning för att kunna behandla med BK. Om patienterna av någon 

anledning ej kan göra detta väljs en annan behandlingsmetod.  

 

Respondenterna belyste att närvaromedvetenhet är en nödvändighet för att utvecklas och nå 

framgångar i behandlingen. BK är en metod som är riktad till upplevelser och reflektioner 

kring livssituationen för att försöka nå en förståelse om sambandet mellan kropp och själ. För 

att tillgodogöra sig behandlingen krävs en kognitiv förmåga och en vilja att förändra 

(Malmgren-Olsson, 2002).  Utifrån det som respondenterna berättade framgår det att 

patienternas aktiva deltagande är en förutsättning för att BK ska vara verksamt. BK kräver 

motivation och investering vilket medför att patienterna kan uppleva metoden som arbetsam. 

För att nå en framgångsrik behandling är det nödvändigt att sjukgymnasten och patienten 

tillsammans har diskuterat kring och slagit fast att de strävar mot ett gemensamt mål. Om 

detta negligeras och patienten och sjukgymnasten strävar mot olika mål kan dessa motverka 

varandra och de goda resultaten utebli (Roxendal, 1987).  

 

Respondenterna menade att en acceptans av den verklighet som råder är viktigt för att kunna 

förändra det som är möjligt att förändra. För att nå denna acceptans krävs först medvetenhet 

och perception av den egna kroppen, dess förnimmelser och hur den verkar i sin omgivning 

(Lundvik Gyllensten et al., 2010). Detta kan i förlängningen leda till en acceptans av både de 

onda och goda delarna i livet och skapa förutsättningar för en hel människa. Respondenterna 

menade att om patienter med långvarig smärta når en acceptans kring sin livssituation kan de 

genomföra nödvändiga förändringar och höja livskvaliteten. I denna studie framgår att 

acceptansen inte är likställt med att ge upp hoppet utan det inbegriper ett förhållningssätt till 
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livet och en förmåga till självkärlek. Respondenterna menar att acceptansen kan leda till 

förändrade livsmönster och tankesätt i vardagslivet. Denna slutsats delas av Gard (2005).   

 

Tidsaspekten var något som återkommande påpekades av respondenterna som grundläggande 

i BK-sammanhang och att behandlingen ska ses som en process och en resa. Respondenterna 

talade genomgående, trots deras varierande erfarenheter, verksamhetsområden samt olikheter, 

om BK som en resa. Detta resulterade i temat Resa. Temat innefattar en utvecklingsprocess 

där många nya erfarenheter och lärdomar kan upplevas men där också hinder förekommer. 

Utan tiden är det svårt att erhålla de önskvärda effekter som BK kan generera. Dock är 

sjukvården idag inriktad på snabba resultat och övervägande biomedicinska metoder vilket 

kan göra att BK bortprioriteras trots befintliga kunskaper om människans alla dimensioner 

(Rosberg, 2000). Respondenterna berättade om hur BK som verktyg kan användas inom 

professionen sjukgymnastik. De beskrev hur BK kan vara en effektfull metod i ett 

rehabiliteringsteam. Gard (2005) framhåller att metoden i ett multimodalt team innebär en 

kostnadseffektivitet. Upplevelsen av livskvaliteten kan höjas i ett längre perspektiv och 

dessutom bestå (Gard, 2005). Respondenternas erfarenheter tyder på att metoden kan vara 

fördelaktig trots den krävande tidsaspekten. 

 

Respondenterna framställde i denna studie BK som en metod som varsamt kan ta bort de 

försvar vilka människor av olika anledningar omedvetet har byggt upp. De framförde även att 

BK är olik andra sjukgymnastiska metoder då den har ett psykodynamiskt perspektiv. Då 

smärtpatienter ofta identifierar sig med sin smärtproblematik är det av stor vikt hur dessa 

bemöts (Linton, 2005). I denna studie berättade respondenterna att de kan uppleva mötet med 

patienter med långvarig smärta prövande. Det är nödvändigt med en balans mellan empati och 

känslomässigt engagemang i varje enskild individ, vilket ställer höga krav på sjukgymnasten 

som måste ha självkännedom och kunna bemöta människor som befinner sig i ett svårt skede i 

livet. Det kräver erfarenhet, medvetenhet och empatisk förmåga av sjukgymnasten. Enligt 

Linton har det visat sig att god kommunikation är en grundläggande komponent för en 

framgångsrik behandling, gemensam förståelse och en nöjd patient (Linton, 2005). 

 

I denna studie berättade respondenterna att BK är en metod där även sjukgymnastens insikter 

i kropp och själ utvecklas och förändras. Det är således en behandlingsmetod som även ger 

mycket till den som behandlar. Roxendal (1987) framhåller vikten av att sjukgymnasten själv 

måste öva för att kunna överföra meningen med BK. Denna kunskap går inte att läsa sig till 
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utan måste praktiseras (Roxendal, 1987).  Respondenternas erfarenheter och upplevelser av 

BK belyste värdet i att som sjukgymnast ha en förståelse för sambanden mellan kropp och själ 

och att detta är av betydelse för behandlingens förlopp. Respondenternas redogörelser lyfte 

fram att det är av vikt för sjukgymnasten att ha en förståelse i att känsla, kropp, tanke och 

handling sammanlänkas och är beroende av varandra. Dessa begrepp kan kasta ljus över 

varandra och bidra till en djupare förståelse över patientens funktionsproblem (Rosberg, 

2000).  

 

Respondenterna menade att det är angeläget att bibehålla sin roll som sjukgymnast och 

koncentrera behandlingen på de kroppsliga dimensionerna. De berättade att det stundtals kan 

vara svårt för patienterna att särskilja BK från samtalsterapi på grund av behandlingsmetodens 

karaktär. Rosberg (2000) skriver att patienter med svårdefinierade smärtproblem ofta befinner 

sig i ett tomrum mellan somatiska och psykoterapeutiska behandlingsalternativ. Den 

sjukgymnastiska behandlingen kan i dessa fall vara en överbryggande möjlighet (Rosberg, 

2000). BK lyfts fram som en behandlingsmetod vilken jobbar utifrån kroppsliga perspektiv 

för att få tillgång till det själsliga. Det är viktigt att vidmakthålla det sjukgymnastiska 

perspektivet i patientrelationen. 

 

Utifrån det resultat som framkommit anser studieförfattarna att BK närmast är att betrakta 

som en livsfilosofi. Människan ses som en helhet där kropp och själ ska fungera i symbios. 

Kroppen är en förutsättning och bärare av vår livshistoria, mening och självbild. Detta är 

förutsättningar för människans existentiella förankring i välden (Rosberg, 2000).  
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Konklusion 
 

Sjukgymnasterna beskrev BK som en resa där människans existentiella förutsättningar ligger 

till grund för förändring och utveckling. De uttryckte att reflektion, acceptans och tid var 

kärnbegrepp och lyfte fram BK som en behandlingsmetod som tar hänsyn till hela människans 

komplexitet. De uttryckte att BK med fördel kan användas vid behandling av personer med 

långvarig smärta. Sjukgymnasternas erfarenheter och upplevelser av BK i denna studie är 

förenligt med den sjukgymnastiska grundsynen samt med tidigare studier som har visat att 

sjukgymnasten genom BK kan förankra patienten i verkligheten för att denne ska erfara sig 

själv. För att ytterligare kunna ta del av sjukgymnastiska infallsvinklar och fördjupande 

kunskaper är det önskvärt att fler studier genomförs i ämnet.  

 

Studieförfattarnas tack 

 

Studieförfattarna önskar tacka handledare Universitetsadjunkt Tommy Calner för stöttning 

och god handledning. Ett stort tack riktas även till de respondenter som möjliggjort denna 

studie genom att delge sina erfarenheter och upplevelser av basal kroppskännedom. 
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Intervjuguide                                                                                  Bilaga 1 

 

 Av vilken anledning använder du BK vid långvarig smärtproblematik? 

- Berätta hur det är att möta personer med långvarig smärta 

- Varför tror du att BK är en lämplig behandlingsform för personer med långvarig 

smärta? 

- Anser du att det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för 

behandlingsmetoden? 

 

 För vilka patienter anser du att behandlingen är relevant? 

- Hur tänker du när du väljer BK som behandlingsform?  

- Är BK en behandlingsform som är lämplig för alla? 

 

 I vilka sammanhang använder du behandlingsmetoden? 

- Berätta hur du genomför en behandling? 

- Behandlar du i grupp eller individuellt? Fördelar/Nackdelar? 

- Brukar du använda BK i samband med någon annan behandlingsform?  

 

 Vilka begränsningar och svårigheter finns med behandlingsmetodens 

användning?  

- Berätta hur du når fram till dina patienter och hur du presenterar och förankrar 

BK som behandlingsform 

- Vad gör du om du stöter på motstånd hos patienter? 

 

 Vilka effekter anser du att behandlingsmetoden kan medföra? 

- Vad är det i BK som du tror ger effekt?  

- Berätta om hur du upplever att patienternas kroppskännedom förändras under 

behandlingsperioden 

- Förklara hur du tror att kroppsmedvetenheten och kroppskännedomen kan 

påverkas genom BK hos personer med långvarig smärta 

- Varför anser du att en ökad kroppskännedom och kroppsmedvetenhet är viktigt 

för personer med långvarig smärta? 

 



Bilaga 2 

Information till deltagare och förfrågan om medverkan i studie                        2011-09-30 

Vi önskar få kontakt med sjukgymnaster som använder behandlingsformen Basal 

Kroppskännedom (BK) för personer med långvarig smärtproblematik. Vi vill gärna möta dig 

som sjukgymnast och ställa frågor om dina erfarenheter och upplevelser av denna 

behandlingsmetod. BK betraktar människan som en helhet och forskning har visat att 

kroppskännedom och identitet är oskiljaktiga. Det är därför viktigt införliva detta tankesätt 

inom sjukgymnastiken för att kunna erbjuda en så adekvat behandling som möjligt. 

 

Insamlingen av material sker genom en intervju som spelas in. Allt deltagande är givetvis 

frivilligt och inga individuella uppgifter kommer att registreras eller nedtecknas. Deltagandet 

kan när som helst avbrytas utan påföljder och utan att ange skäl. Resultat kommer att 

presenteras på ett sådant sätt att ingen individ kommer att kunna identifieras. Studien kommer 

att publiceras i januari 2012 och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida: 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html). 

 

Vi som genomför denna studie heter Evelina Ottersgård och Ann-Sofie Lilja. Vi är 28 år och 

studerar till sjukgymnaster vid Luleå Tekniska Universitet. Vi läser sista terminen och ska 

därför skriva ett examensarbete. Vi har valt att undersöka detta ämne då vi under vår 

sjukgymnastiska utbildning kommit till insikt om att mer forskning inom detta område 

behövs. Om ni vill veta mer eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss.  

Vänliga hälsningar 

Evelina Ottersgård                                   Ann-Sofie Lilja                       

Lulevägen 15B                                         Assistentvägen 102                 

96173 Boden                                            97752 Luleå                            

070-4426121                                            070-5447482 

evelinaottersgard@hotmail.com              annsofie.lilja@hotmail.com              

Handledare 

Universitetsadjunkt Tommy Calner 

Luleå Tekniska Universitet 

97187 Luleå 

Växel: 0920-491000 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Innehållsanalys steg för steg inspirerad av Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003) 

 

Processteg Beskrivning 

1. Genomförde tillsammans fyra stycken intervjuer.  

Varje studieförfattare bar ansvaret för två 

intervjuer  var. 

2. Transkribering av intervjumaterial. 

3. Steg 3 till och med 6 genomförde författarna 

var för sig. 

Noggrann genom läsning av intervjumaterialet. 

4. Meningsbärande enheter valdes ut. 

5. Kondensering av meningsbärande enheter där 

kärnan behölls. 

6. Den kondenserade meningsbärande enheten 

gavs en kod som belyste materialet i ett annat 

perspektiv. 

7. I koderna identifierades gemensamma nämnare 

som då kunde delas in i subkategorier. 

8. Ytterligare gemensamma nämnare kunde 

identifieras i subkategorierna som delades in i 

kategorier. 

9. Kategorierna utmynnade i teman. 

10. Ytterligare omläsning av materialet för att 

befästa utfört arbete 


