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Abstract 

 Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur gravida kvinnor med rygg/bäckensmärta 
upplever Basal Kroppskännedom. Sex gravida kvinnor med smärta från ländrygg/bäckenleder 
övade BK i grupp, en timme/vecka under 9 veckor.  
Mätmetoderna var både kvantitativa; ortopedisk medicinsk ryggundersökning som 
inkluderade 4 P(Posterior Pelvic Pain Provoking test) och IntervjuSkala för Kroppsjaget (ISK)  
och kvalitativ; upplevelserapporter. 
ISK som kvantitativ mätmetod visade sig ej vara tillräcklig för att belysa upplevelserna. 
Upplevelserapporterna beskrev en positiv utvecklingsprocess hos samtliga kvinnor, 
motsvarande de fyra existensnivåerna som  BK bygger på.  
Alla deltagande kvinnor hade positiva upplevelser av BK. Ingen i studien fick ökade besvär 
och samtliga rekommenderade BK till andra gravida. Behandlingsmetoden upplevdes mycket 
positiv av denna grupp gravida kvinnor. 
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Alla gravida kvinnor genomgår en stor omställningsprocess. Det sker en fysisk, 

endokrinologisk, psykisk och social förändring under graviditeten (Carlberg 1994). 

Den process som en kvinna går igenom under en graviditet har av psykoanalytiska forskare 

beskrivits som en utvecklingskris. Inte kris i betydelse hotande katastrof, utan som en 

omvälvande förändring med ökade möjligheter, dock med en ökad sårbarhet (Bibring 1961). 

 

Ryggsmärtor under graviditeten är mycket vanligt. Ungefär hälften av de gravida upplever 

någon form av ryggsmärtor (Heiberg & Stray-Pedersen, 1997, Kristiansson, Svärdsudd & 

Schoultz, 1996, Sydsjö, Sydsjö & Wiljma, 1989) detta får stora konsekvenser ekonomiskt och 

socialt för såväl individ som samhälle. Vissa källor gör gällande att upp till 70 % av alla 

gravida kvinnor vid något tillfälle är sjukskrivna under havandeskapet och den vanligaste 

diagnosen är ryggsmärta (Sydsjö, Sydsjö & Wiljma,1998, Östgaard, Zetherström, Roos-

Hansson & Svaneberg, 1994). I flera studier av ryggbesvär under graviditet har  samband 

sökts med den hållningsförändring och tyngdpunktförskjutning som graviditeten i sig leder 

till. Att kurvaturen i columna förändras är mätbart men att detta har någon korrelation till 

ryggsmärta går ej att påvisa (Franklin & Conner-Kerr, 1998, Bullok-Saxon, 1991). 

 I studier definieras graviditetsrelaterade ryggbesvär olika, det kan betyda smärta från 

bäckenleder likväl som smärta med sitt ursprung i columna. En tydligare definition av de 

olika ryggdiagnoserna har även presenterats i senare studier (Östgaard , Zetherström , Roos-

Hansson & Svanberg, 1994, Noren , Östgaard, Nielsen & Östgaard, 1997).  

I denna studie har vi valt att avgränsa ryggbesvär till sådana som är lokaliserade till 

lumbalcolumna  alternativt bäckenleder. 

I klinisk sjukgymnastik används ett flertal behandlingsmetoder vid omhändertagandet av 

gravida kvinnor med rygg- alternativt bäckenledsbesvär; exempelvis hållningsövningar, 

bassängträning, mjukdelsbehandling, information, regim, bäckenledsbälte och mobilisering 

(Hegefjärd, 1997, Dohrm, Lundin & Nilsson-Wikman, 2002). Vid litteratursökning som skett 

via Libris, Medline och PubMed har vi ej funnit någon dokumentation avseende Basal 

Kroppskännedomsträning för gravida . 

 

När viktbärande leder smärtar ökar den muskulära spänningen och det blir svårt att överlåta 

tyngden till underlaget, vilket i sin tur ytterligare ökar den muskulära spänningen. Även  

andningen påverkas,  den kan bli återhållen och förläggas högre upp i bröstkorgen (Dropsy 

1988). 
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Basal kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsform som utvecklades inom 

psykiatrisk sjukgymnastik (Roxendal & Winberg, 2002). Den förekommer idag i flesta andra 

områden av sjukgymnastik. Metoden är vanlig vid behandling av långvarig smärta 

(Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius, 2001, Mattsson, Wikman & Dahlgren, 1998) samt 

vid spännings- och stresstillstånd (Klingberg-Olsson, Lundgren & Lindström, 2000). Basal 

kroppskännedom används förebyggande bl.a. inom företagshälsovård (Bjerin, 1988). 

Arbetssättet betonar helhetsperspektiv, den ser till individens kroppsliga, psykologiska och 

existentiella dimensioner (Lundvik Gyllensten, 2001). 

Metoden utvecklades av sjukgymnast Gertrud Roxendal sedan hon inspirerats av fransmannen 

Jacques Dropsy, utbildad dansare och psykoterapeut. Dropsy illustrerar människans fyra 

existensnivåer genom bilden av ett ekipage med vagn, häst, kusk och en resenär. 

Vagnen representerar den första existensnivån, den fysiska, ”stenmänniska”, kroppens 

bärande beståndsdelar: skelett, muskler och ledbrosk. I sin rena form ser vi denna nivå när en 

människa just dött. Allt är kvar, alla organ och alla celler, men där finns inget liv. Den andra 

existensnivån, den fysiologiska, utgörs av hästen i ekipaget. Den illustrerar livsprocesserna 

t.ex. blodcirkulation, hormonproduktion, matsmältning, dessa processer är beroende av vatten. 

Dropsy kallar denna nivå ”vattenmänniska”. I sin rena form ses denna nivå hos en person som 

sover, hon kan inte svara på tilltal och är liksom inte där men organen fungerar och 

livsprocesserna pågår. Den tredje existensnivån, den psykiska, är kusken i ekipaget, även 

kallad ”luftmänniska”. Det är våra känslor, reaktioner, tankar och vardagliga handlingar. Den 

fjärde nivån, den existentiella, utgörs av resenären i ekipaget, ”eldmänniskan”. Denna nivå 

beskriver vår unika förmåga till självreflexion och att människan äger en medvetenhet om sig 

själv. Hon kan reflektera över sina känslor, tankar och sina handlingar, och har även frihet att 

välja inom de betingelser livet skapar. Till den existentiella nivån hör etik, livsåskådning och 

andliga värden. Så här beskrivs de fyra existensnivåerna enskilt, men i verkliga livet uppträder 

de alltid som en odelbar enhet. Ekipaget kräver en vaken och närvarande kusk för att hästen 

ska göra ett bra arbete, vagnen bör vara i gott skick och hästen frisk föra att färden ska gå bra. 

Saknas resenär kommer ekipaget att förlora både riktning och mening. På samma sätt är 

människans existensnivåer ömsesidigt beroende av varandra (Roxendal & Winberg, 2002, 

Dropsy, 1988).  

I BK övas till synes enkla rörelser, dessa är anpassade till kroppens anatomi. Övandet syftar 

till att finna det mest harmoniska och effektiva sättet att använda sin kropp och ge frihet i 

andning, muskler och leder. Centralt i BK är den mentala närvaron, hela uppmärksamheten 

riktas till själva övandet och når då hela varandet. Att vara blir en förutsättning för att handla. 
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Medvetande och kropp integreras och blir till en helhet. Kroppen måste öva för att lära nya 

rörelser men lika viktigt är att öva för att bevara färdigheter vi tidigare lärt. Genom övande 

kan också förlorad förmåga återerövras. Om BK övas mekaniskt förbättras den fysiska 

funktionen men det centrala i övningarna, att vara helt närvarande och uppmärksam, går 

förlorat. Syftet med BK är att utveckla och förädla förmågan att vara, i rörelse och vila, ensam 

och i relation till andra, och att bli ännu mer den man verkligen är.  

(Roxendal & Winberg, 2002). 

I vårt dagliga arbete som kliniskt verksamma sjukgymnaster har vi under mer än 10 år haft ett 

speciellt intresse att behandla kvinnor med graviditetsrelaterade ryggbesvär. De senaste åren 

har vi även tillägnat oss mer kunskap om Basal Kroppskännedom (BK), som är en 

sjukgymnastisk arbetsform som ser till hela människan. I vår studie har vi undersökt hur 

gravida kvinnor med rygg- och bäckenledsbesvär kan uppleva BK. 

 

SYFTE 
Att utveckla kunskap om hur gravida kvinnor med rygg/bäckensmärta upplever Basal 

Kroppskännedom. 

 

 

METOD 
Kvantitativ metod  i form av ryggundersökning och ISK. Kvalitativ metod genom 

upplevelserapporter för att ta del av informanternas upplevelser (Kvale, 1997, Malterud 

1996). 

 

 
STUDIEPOPULATION 

10 gravida kvinnor med besvär från ländrygg och/eller bäckenleder. 

Av de 10 kvinnorna som deltog vid studiens start föll två bort redan efter de inledande 

undersökningarna eftersom tiden för det praktiska övandet inte passade. Ytterligare två 

slutade under studiens gång. 

De sex kvinnor som fullföljde studien lämnade skriftliga upplevelserapporter. Två kvinnor 

deltog vid samtliga 9 övningstillfällen. Övriga fyra kvinnor var närvarande vid 7, 6, 5 

respektive 4 tillfällen.    
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  REKRYTERING 

Gravida kvinnor som vid besök på mödravårdscentralen (MVC) beskrivit smärta från rygg 

och/ eller bäcken tillfrågades om medverkan i studien i den ordning de kom. De remitterades 

av sin mödrahälsovårdsläkare.  

 

KARAKTÄRISTIKA 

Inklusionskriterier: 

- Av läkare bedömt som komplikationsfri graviditet. 

- Uppfyllde kriterier för ryggbesvär, d.v.s. hade symptom med ursprung i lumbalrygg och/ 

eller bäckenleder. 

- Hade passerat graviditetsvecka 12 men inte 25 vid studiens start. 

 

Exklusionskriterier: 

- Allvarlig sjukdom, somatisk eller psykiatrisk 

 

 
MÄTMETODER 

1. Försökspersonerna genomgick en individuell ortoped medicinsk ryggundersökning. 

Undersökningen inkluderade Posterior Pelvic Pain Provoking test (4 P) för definition av 

ryggbesvärens art (Östgaard, Zetterström & Roos-Hansson, 1994, Albert, 1999). 

 

2. Intervjuskala för Kroppsjaget  (ISK BAS-Hälsa) är ett komplement till Body Awereness 

Scale (BAS) (Roxendal & Nordwall, 1997). BAS har konstruerats för att utvärdera vilka 

effekter BK-övningar har. BAS kan beskriva symptom och funktioner, både brister och 

resurser i  kroppsjaget graderas. På senare år har den kompletterats med BAS-Hälsa. Detta för 

att mer nyanserat kunna spåra även mindre avvikelser i rörelsemönster och beteende. ISK 

avser att ta reda på hur personen själv upplever sitt kroppsjag, genom att svara på frågor om 

olika funktioner. 

De frågor/items vi valt ska belysa kvinnornas upplevelse av: – fötternas kontakt med golvet 

(602), -förmåga att ge tyngd till golvet (604), - avvikelser i hållning (606) samt – 

stadighet/stabilitet på fötter (607). Samtliga i stående position. 
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3. Upplevelserapporten som varje kvinna fyllde i efter varje övningstillfälle och sen lämnade 

till den sjukgymnast som ledde BK-övandet. I upplevelserapporten skrev kvinnorna sina egna 

reflektioner av dagens övningstillfälle (bil.4).  

 

4. En sammanfattning av de egna upplevelserapporterna från övningstillfällena 

sammanställdes av varje kvinna efter periodens slut. Till hjälp för sammanfattningen fanns 

några frågor (bilaga 5).  

 

PROCEDUR 
Vi informerade berörda läkare och barnmorskor via brev (bilaga 1). Samtliga inbjöds även till 

ett möte där projektet presenterades. För att ge bättre insikt fick de MVC-anställda delta i en 

praktisk introduktion i BK med övningar som de gravida kvinnorna sedan övade.  

De kvinnor som erbjöds att delta blev informerade om studiens syfte och innehåll skriftligt 

(bilaga 2) och muntligt av MVC. Med varje kvinna som valt att ingå i studien undertecknades 

en överenskommelse där hon garanterades att alla uppgifter skulle behandlas fullständigt 

konfidentiellt. Hon fick information om att hon när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien utan att behöva lämna någon förklaring till det. Denna information gavs både skriftligt 

(bilaga 3) och muntligt. 

De kvinnor som ingick i studien kallades till en individuell ortoped medicinsk 

ryggundersökning. Undersökningen inkluderade 4 P för definition av ryggbesvärens art 

(Östgaard, Zetterström & Roos-Hansson, 1994, Albert, 1999). Vid undersökningen 

genomfördes även ISK BAS-Hälsa (Roxendal & Nordvall, 1979), items 602,604, 606 och 

607.  Härnäst följde BK-övning i grupp, 9 veckor i följd, en gång per vecka. Varje 

övningstillfälle pågick en timme.  Övningarna utfördes i sittande och stående. Varje 

övningstillfälle avslutades med att kvinnorna fick lägga sej ned sidliggande. Sjukgymnast C 

som ledde BK-övningarna guidade kvinnorna att ta kontakt med sin kropp och sin andning. 

Texten på upplevelserapporten lästes upp (bilaga 4). Kvinnorna uppmanades att reflektera en 

stund över det upplästa därefter fick varje kvinna sitt papper och svarade skriftligt. 

Upplevelserapporten lämnades på sjukgymnastmottagningen för konfidentiell förvaring. 

Efter hela övningsperiodens slut upprepades ISK BAS-Hälsa, samma items. 

Tre sjukgymnaster A, B och C (författarna) genomförde studien. Sjukgymnast A informerade 

försökspersonerna om studien. Hon genomförde också ISK BAS-Hälsa, items 602, 604, 606 

och 607. Skattningen ägde rum både innan övningsperioden påbörjades samt när den var 

avslutad. Sjukgymnast B undersökte kvinnorna och definierade ryggbesvärens art. 
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Sjukgymnast C ledde övandet i Basal Kroppskännedom. För att författarna skulle förhålla sig 

objektiva till kvinnornas symptom konstruerades denna arbetsfördelning. Alla övningar i BK 

utfördes stående och sittande. Detta för att undvika Vena Cava-syndrom (Faxelid et al, 1993). 

 Sjukgymnast C delade ut upplevelserapporten för reflektion och samlade in den efter varje 

övningstillfälle. Efter sista tillfället återlämnades rapporterna till kvinnorna för egen 

sammanställning. 

 

ANALYSMETOD 
 

Vid ortopedmedicinsk undersökning av de 10 kvinnorna diagnostiserades tre av kvinnorna 

med ländryggssymtom, fyra med bäckenledssymtom och övriga tre med blandsymtom från 

ländrygg/bäckenleder . 

ISK BAS-Hälsa, graderas i skala 0-6.  Där 0 motsvarar hälsa, harmoni  och 6 är ett 

konsekvent mönster av symptom/ beteende. 

Det omfattande materialet bestående av upplevelserapporterna och tillhörande 

sammanställningar har bearbetats utifrån en kvalitativ metod. Vi valde det för det var ange- 

läget att utvärdera hur kvinnorna i studien upplevde BK. Enligt överenskommelse med 

kvinnorna hade författarna tillgång till alla upplevelserapporter och sammanfattningar för 

bearbetning/analys. Inledningsvis genomlästes hela materialet enskilt vid upprepade tillfällen 

av respektive författare enligt Uljens modell (Uljens, 1989) för att söka om gemensamma 

reflexioner fanns uttryckta i texterna. Analysen upprepades i författargruppen under 

diskussioner och meningsutbyten och jämförelser gjordes. 

Bearbetningsprocessen fortskred med ”workshop”  tillsammans med vår handledare samt 

Lilly Ekenberg, två forskare med erfarenhet av kvalitativa metoder. De hade också initialt läst 

rapporterna enskilt. Samstämmigheten visade sig vara mycket god. Vi fann vid detta tillfälle 

att de termer/ kategorier som Ekenberg/ Mattsson redovisat i en tidigare studie var användbara 

även för vår studie (Ekenberg & Mattson, 1997). I vårt material fann vi utöver redan 

upprättade kategorier ytterligare en ny sådan. En matris med de olika kategorierna 

upprättades. Därefter följde enskilt arbete av respektive författare med kategorisering  av 

kvinnornas texter. Ord, meningar och uttryck ur kvinnornas upplevelserapporter sorterades.  

På så vis kunde den enskildes process följas (Miles & Huberman, 1994).  Därpå samlades 

författargruppen för att ånyo jämföra och sammanställa sina analyser.  Vid ”workshop” 

nummer två redovisade författarna sin gemensamma analys och fick ”feedback” på denna av 

forskarna. 
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RESULTAT 
Vid ortopedmedicinsk undersökning av de 10 kvinnorna diagnostiserades tre av kvinnorna 

med ländryggssymtom, fyra med bäckenledssymtom och övriga tre med blandsymtom från 

ländrygg/bäckenleder. 

Av de 10 kvinnorna som deltog vid studiens start föll två bort redan efter de inledande 

undersökningarna. Ytterligare två slutade under studiens gång. 

ISK BAS-Hälsa, genomfördes före och upprepades efter BK-övningsperioden. 

Skalan graderas i  0-6.  Där 0 motsvarar hälsa, harmoni  och 6 är ett konsekvent mönster av 

symptom/ beteende. Resultat av dessa undersökningar redovisas i nedanstående tabell. 

 

 

 

Item: före BK-övningsperioden efter BK-övningsperioden 

602 0,33 0,17 

604 1,0 0,83 

606 1,83 0,33 

607 0,66 0 

Tabell 1 Gruppens medelvärde, N=6 

 

Samtliga sex kvinnor som fullföljde studien lämnade skriftliga upplevelserapporter. Två 

kvinnor deltog vid samtliga 9 övningstillfällen. Övriga fyra kvinnor var närvarande vid 7, 6, 5 

respektive 4 tillfällen.    

 

De enskilda rapporterna skilde sig avsevärt åt. Kvinnornas upplevelser gick dock att 

kategorisera (jämför Ekenberg & Mattson, 1997), vilket innebar att deltagarna på varierande 

sätt hade beskrivit svårighet/ hinder under själva BK-övandet, de hade gjort nya upptäckter 

om sin kropp, de hade känt kroppsliga förändringar under övningstiden, vidare rapporterades 

att övningarna hade fått betydelse för vardagen och att kvinnorna reflekterat över sin 

personliga inställning till BK. I vårt material noterade vi även att kvinnorna sett och förstått 

samband som påverkar helhetsupplevelsen/ varandet. Därför skapades ytterligare en kategori 

som vi namngav ”ser och förstår själv samband”. 
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Kategorierna var: hinder, ny upptäckt, förändring, integrering i vardagen och inställning till 

BK  och ser och förstår själv samband. 

 
Hinder 

Samliga kvinnor erfor hinder/svårigheter under övandet. Svårigheterna var av fysisk, mental 

eller praktisk art.  

De fysiska hindren beskrevs som t.ex. ”svårt att släppa spänningen mellan skulderbladen”.  

Exempel på mentala hinder som rapporterades  var: ”det var svårt att koncentrera sig så fullt 

ut på att känna”. Bland de praktiska hindren fanns att läsa: ”det kändes stressigt speciellt i 

slutet av passen eftersom maten var klar kl 17 och jag hade en tid att passa”. 

 

Ny upptäckt 

Alla kvinnorna i studien gjorde nya erfarenheter i sin kropp. De nya upptäckterna som 

rapporterades var observation av muskelspänning, upplevelse av tyngdpunkt, känsla av 

stabilitet, asymmetri, fötternas relation till underlaget, medvetenhet om andningen och mental 

närvaro. 

En kvinna beskriver: ”jag kan släppa skinkornas spänning när jag går”. Upptäckt av 

kroppens tyngdpunkt omnämndes av flera, en kvinna skriver ”jag har blivit medveten om var 

jag har min tyngdpunkt och att jag försöker ha jämvikt”. Avseende fötternas relation till 

underlaget fanns bland rapporterna ”jag får en känsla av jordfasthet- närmare kontakt med 

golvet”. 

Fem av kvinnorna hade noterat någon ny aspekt på sin andning. Exempel ”jag kände mej stel 

och andades hackigt och högt upp när jag kom, efter bara en liten stund fick jag kontakt med 

mina fötter på ett helt nytt sätt, andningen når ner till magen, jag andas där nu”. 

 

Förändringar 

Alla sex beskrev positiva förändringar. Medvetenhet om hållningen rapporterades av 

samtliga. ”Jag är mera medveten om hur jag kan påverka hållningen i sittande och stående” 

är ett exempel. 

Fyra av kvinnorna hade varseblivit andningens betydelse. ”Andningen kändes rytmisk och 

som den fyllde hela kroppen med lugn och avspändhet.” En kvinna beskriver helhetsaspekten 

”nu känner jag helheten i min kropp, första tillfället kände jag t ex av skuldrorna och tänkte 

på dom, nacken och tänkte på den o.s.v. men nu, sista gången, är det mer en helhet.” 
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Integrering i vardagen 

Samtliga deltagare i studien beskrev på olika sätt att de börjat integrera BK i sin vardag. T ex  

””Väga in bäckenet”i min vardag gör att värken lättat. Det ger en psykisk trygghet att veta 

att om jag gör dessa rörelser så lättar värken, man går inte och oroar sig”. 

 

Inställning till BK 

Alla kvinnorna hade en positiv syn på BK och rekommenderade metoden till andra gravida. 

Tre av dem såg även värdet av BK för icke gravida. ”BK lär en att slappna av och känna igen 

hur det känns i kroppen när man mår bra eller dåligt”, är ett exempel ur deltagarnas 

rapporter. 

 

Ser och förstår själv samband  

Vi fann en ny kategori i vårt material. Den fick namnet: ser och förstår själv samband. 

Exempel ”Gångövningarna har hjälpt mej att bryta ett negativt beteende. Jag har haft en 

tendens att gå och spänna skinkorna, vilket i sin tur framkallat ännu mer smärta och hugg i 

”fogarna” ”.  ”Jag var inte stressad idag vilket gjorde allt så lätt: andningen, att fokusera, 

hitta balans, känna spänningarna.” 

 

DISKUSSION 
I vårt kliniska arbete möter vi dagligen kvinnor med graviditetsrelaterade ryggbesvär. I 

gängse behandling ingår ofta extern hållningskorrigering. Vår erfarenhet är dock att ett verbalt 

påpekande avseende kroppshållning inte har någon varaktig effekt. Tidigare studier har letat 

efter samband mellan ”dålig hållning” = ökad lumballordos och ryggsmärta (Östgaard 1993), 

utan att upptäcka något samband.  

 

Denna studie har visat att det går att påverka sin hållning genom en medvetenhet som kommer 

inifrån, och att det dessutom fått betydelse i vardagen. Samtliga kvinnor i vårt material 

beskriver att de utvecklat en medvetenhet om sin hållning. 

Exempelvis skriver en kvinna att  –”genom att  ‘väga in bäckenet’ har jag upplevt att värken 

lättar”. En annan skriver  –”Numera är jag medveten om hur jag sitter, står och går, och BK 

har blivit mitt ‘redskap’ att hitta en skönare hållning”. 

Vi anser att den kroppsmedvetenhet som kvinnorna i vår studie erövrat, genom BK-övande, 

bekräftar att kunskapssökande är en aktiv handling. Kunskap är inte något man får utan något 

som erövras av individen själv (Lundvik-Gyllensten & Nilsson-Ovesson, 1994).  
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Eftersom vår undersökning omfattar gravida kvinnor med rygg och/eller bäckenledsbesvär är 

det intressant att utläsa om/hur kvinnorna har beskrivit sina besvär i upplevelserapporterna. 

En av deltagarna har tidigare opererats för diskbråck och hade stora besvär med ”foglossning” 

under sin första graviditet. Vår erfarenhet, som även får stöd i studier (Östgård m fl), är att 

foglossningsbesvär vid graviditet ökar risken för accentuerade problem nästa graviditet. 

Denna kvinna rapporterade i vår studie minskade besvär! Efter 3e gången skriver hon att -

”ryggen har varit bättre några dagar”. Efter 5e tillfället skriver hon -”övningarna har hjälpt 

mej att bryta ett negativt beteende vid gång”.  

Efter 6e –”skönt att ha hittat ett mer avspänt sätt att stå”. I sammanfattningen skriver hon 

– ”Jag är numera mer medveten om hur jag sitter, står och går. BK har blivit mitt redskap att 

hitta en skönare hållning. Mina problem med rygg och fogar (framför allt) har förbättrats 

avsevärt under den senaste tiden” 

En annan kvinna beskriver i sammanfattningen att ”Jag kan bättre nu hitta igen varför och 

var jag har ont i kroppen och i viss mån (olika beroende på hur ont jag har) korrigera det”.. 

Samma kvinna skriver vidare att –”jag har använt en del rörelser i min vardag och upplevt 

att värken lättar. Det ger även en psykisk trygghet att veta att om jag gör dessa rörelser så 

lättar värken, man går inte och oroar sej”. 

  

En informant inledde sin första upplevelserapport med meningen ”Jag känner väldigt tydligt 

av min benlängdskillnad och har svårt att hitta balansen”. Sedan fortsätter hon även vid 

andra och tredje tillfället att beskriva svårigheter p.g.a. denna benlängdskillnad. Efter detta 

blir det ett uppehåll vid två tillfällen när hon inte kan närvara, när hon fortsätter har 

svårigheterna med denna asymmetri försvunnit. Och hon nämner det aldrig mer! 

Utan istället beskriver hon fortsättningsvis en ökad jämvikt, stabilitet och avspänning. Vi som 

träffade och undersökte henne inför studien kommer ihåg henne som den som nästan 

presenterade sig som ”benlängdsskillnaden”. Hon har tidigare gått på sjukgymnastik just för 

detta. Hon utgör ett tydligt exempel på hur vanligt det är att vi människor blir sedda som en 

del, inte en helhet. Det gäller allt ifrån hur vår sjukvård är uppbyggd med olika specialiteter 

som tar sig an olika ”delar” av kroppen, till att olika personalkategorier bryr sig om olika 

saker. Även det faktum att de studier som gjorts gällande gravida kvinnors 

rygg/bäckenledsbesvär, ägnat stor möda till att försöka kategorisera exakt vilken del det är 

som värker, tycker vi är talande för denna uppdelning(Sydsjö, Sydsjö & Wiljma, 1989, 

Östgaard, Zetherström, Roos-Hansson & Svanberg, 1994). Vi inser och anser att det är 
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betydelsefullt att rikta fokus mot olika delar av människan, men aldrig utan att den sen blir en 

del av helheten, hela människan. 

 

När vi inledde rapportläsandet var vi nyfikna på hur kvinnorna skulle beskriva sin graviditet. 

Det är ju en process i sig att vara gravid, skulle det bli ett eget tema? Endast två av kvinnorna 

nämner sin baby i upplevelserapporterna. En kvinna skriver ”andningen når ner till magen, 

jag andas där nu, det är jätteskönt. Även min bebis mår bra av det här”. Förvånande? Vi 

tycker det är positivt. Vår erfarenhet är att många gravida kvinnor behandlas och känner sej 

som en ”behållare” under graviditeten. Identiteten blir just ”bärare” och mycket 

uppmärksamhet från omgivningen och partner fokuseras på barnet man väntar. Att i detta 

skede inbjuda och uppmuntra kvinnorna att fokusera på sej själv genom BK, att bli medveten 

om sin kropp, sina känslor och sina behov, ser vi som betydelsefullt. Vi tror dessutom att 

denna period är speciellt lämplig för detta. De gravida kvinnorna är inne i en stor 

omställningsprocess, en viktig period i ens liv. Att under denna tid ges möjlighet att ”titta 

inåt”, känna efter och bara fokusera på sej själv beskriver flera kvinnor starkt.  – ”BK är ett 

jättebra sätt att känna sin kropp, och framför allt att ta sig tid med sig själv, att unna sig en 

timma, och ge kroppen den”.  En annan kvinna beskriver flera gånger sin känsla av 

”Jordfasthet”. En tredje skriver ”Känsla=lugn, balanserad, förväntansfull”. Samma kvinna 

skriver vid ett annat tillfälle ”Eftersom jag är i en period nu när jag stressar upp mig/oroar 

mig för minsta lilla, så sätter sig det i kroppen och andningen. Oro för att inte hinna med, 

tiden springer iväg, oro för att inte ha råd med det vi behöver till barnet, oro att få ont att inte 

kunna jobba. I slutet på avslappningen kände jag dock att kroppen slappnade av och det 

kändes som att jag sovit tills jag vaknat”. – ”Det är så skönt att komma ner i varv och hitta 

takten i andning och i kroppen”. 

 

Vi var inför studien osäkra på hur mycket information vi skulle kunna få genom att använda 

upplevelserapporterna. Hur mycket skulle kvinnorna skriva? Skulle det vara möjligt att tolka? 

Vi kände att vi ville gardera oss genom att använda ytterligare ett mätinstrument. Vi valde en 

kvantitativ metod, ISK BAS-Hälsa (Roxendal, 1997). Vid genomförandet av denna studie 

blev samtliga kvinnor intervjuade före och efter BK-övningsperioden. Vi intervjuade 

kvinnorna om deras egna upplevelser av; -fötternas kontakt med golvet (item 602), -förmåga 

att ge tyngd till golvet (item 604), -avvikelser i hållning (item 606) och stadighet/stabilitet på 

fötter (item 607). ISK BAS-Hälsa, graderas i skala 0-6, där 0 motsvarar hälsa/harmoni  och 6 

är ett konsekvent mönster av symptom/ beteende. Vi förväntade oss kunna mäta någon form 
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av förändrad kroppsmedvetenhet utifrån dessa frågor. Det kunde vi också men kanske inte på 

något entydigt sätt. För i  praktiken kan en ökad kroppsmedvetenhet efter BK-övande ge 

högre poäng = försämrad kroppsmedvetenhet enligt testet. Förändringen kan vara 

misasvisande eftersom en ökad kroppsmedvetenhet kan göra att man lättare kommer i kontakt 

med sina svårigheter. När BK-övningsperioden var genomförd genomgick kvinnorna samma 

intervju och då fanns det en samstämmighet angående det som en kvinna uttrycker ”nu först 

förstår jag vad det egentligen innebär att ge tyngd till golvet. Första gången svarade jag 

utifrån en omedvetenhet om min kropp och tyckte att jag gav tyngden. Men nu efter övandet 

och den medvetenhet som det gett, förstår jag att det gjorde jag inte förut”.. Så dessa items 

blir enbart relevanta att använda i kombination med observationsdelen av BAS, d.v.s. 

personens upplevelse i kombination med undersökarens observation. 

 

Vid tolkandet av kvinnornas upplevelserapporter fann vi att Ekenbergs/Mattsons 

kategoriseringar var mycket användbara (Ekenberg & Mattson, 1997). Som vi redovisat i 

resultatet upplevde samtliga kvinnor i vår studie en liknande process som Ekenberg/Mattson 

beskrivit i sin studie. 

Vi fann dessutom att alla utom en av kvinnorna i vår studie, beskrev något som vi tolkar som 

ytterligare en fördjupning av processen. De beskriver en förståelse och kan själva se samband, 

vad det är som har lett fram till positiva förändringar i kroppen. De gör därmed en egen 

tolkning. Vi anser att det utgör en ny kategori. ”Ser och förstår själv samband”. Vi bedömer 

dessutom att det är en väldigt viktig kategori som kvinnorna beskriver. 

Exempel på detta är : 

 – ”Jag märker hur lätt det är att hitta ett flöde i rörelserna när jag mår psykiskt bra. Jag har 

idag återknytt bekantskap med gamla vänner och fått umgås med djur och det gör mej 

harmonisk”. 

– ”Eftersom jag är i en period nu när jag stressar upp mej/oroar mej för minsta lilla, så 

sätter sig det i kroppen och andningen”. 

En av BK:s viktigaste aspekter är förmåga till självreflektion och medvetenhet. Det är det som 

gör människan unik. Vi har inledningsvis beskrivit de fyra existensnivåerna. Vi anser att 

denna kategori kan hänföras till den fjärde nivån, den existentiella. Medvetande och kropp har 

integrerats till en helhet. 
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Vi har reflekterat över hur mycket vi genom frågorna har styrt kvinnorna när de skulle skriva 

sina upplevelserapporter och sin sammanfattning. 

 Vi har styrt kvinnorna men på ett nödvändigt sätt. För de flesta av oss människor är det inte 

självklart att reflektera över hur det känns i våra kroppar. När man dessutom deltar i en studie 

funderar man kanske över vad som förväntas av en. Vi tänker att om vi inte hade ställt dessa 

frågor kanske kvinnorna beskrivit mer om sina symtom och smärtor från kroppen. Det var ju 

med anledning av rygg/ bäckenledsbesvär de hade blivit tillfrågade om deltagande i studien. 

En studie som utfördes av tre sjukgymnaster. Föreställningen om vad sjukgymnastik står för 

kan ju skifta. För många är tanken på sjukgymnastik direkt kopplat till ”dålig rygg” och 

”hållning”. 

Det som var viktigt är att det gavs tillfälle att berätta/beskriva fritt. Vi ville även ge exempel 

på olika dimensioner att beskriva hur det känns i kroppen. De svar vi fått bekräftar att det 

finns olika sätt att uppfatta och beskriva hur det är. Vi har sex olika kvinnor och därmed sex 

olika sätt att beskriva denna process. Utan vår styrning tror vi att det hade varit betydligt 

svårare att sammanställa dessa i en studie. En kvinna skrev i sin sammanfattning att hon hade 

önskat ännu mer styrning. ”Lite mer preciserat vad man skulle tänka på. Kändes så ibland att 

det var lite svårt vad man skulle fokusera på”. 

 

Vi har valt att lyfta fram citat från kvinnornas upplevelserapporter. De innehåller så mycket 

intressant material, kunskap och visdom som vi vill förmedla till läsaren. Vi är medvetna om 

att det inte är brukligt, men det har känts naturligt att diskutera utifrån hur kvinnorna 

formulerat sina egna upplevelser. 

 

Det har varierat vid hur många övningstillfällen kvinnorna har deltagit. Sammanlagt träffades 

vi 9 ggr. Två kvinnor deltog vid samtliga tillfällen, de fyra övriga mellan 4 – 8 ggr. När vi 

läser deras rapporter tycker vi det blir tydligt att när processen börjat, medvetenheten och 

nyfikenheten på sej själv, så fortgår den även om det blir ett par veckors uppehåll. 

Överhuvudtaget är vi positivt överraskade över hur stora förändringar kvinnorna har beskrivit 

under denna relativt korta period, 9 veckor. De beskriver samtliga en stor ökning av 

medvetenheten i kroppen.  När vi planerade denna studie tänkte vi att 12 veckors övande 

skulle vara lämpligt. Av praktiska orsaker blev övningsstarten senare än planerat. Den 9e 

gången var i December och julhelgen stod för dörren. En av kvinnorna skulle dessutom föda 

när som helst. Ett gemensamt beslut att avsluta studien togs tillsammans med deltagarna. 

Kvinnorna fick som planerat tillbaka sina inlämnade upplevelserapporter och gjorde utifrån 
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dessa sin sammanfattning av den egna processen. Eftersom kvinnorna blivit erbjudna 12 

veckors BK-övande fortgick detta ytterligare 2 tillfällen utanför studien för de som hade 

möjlighet. 

 

Av 10 kvinnor genomförde 6 hela övningsperioden. Två kvinnor avböjde deltagande när BK-

övningsperioden inleddes p.g.a. opassande dag och tid. De kunde inte vara borta från sina 

arbeten. 

Två kvinnor inledde studien, men avbröt efter några tillfällen, vi vet inte orsaken. Dett faktum 

att vi förhindrat oss själva från att ta kontakt med dessa upplevde vi som ett etiskt dilemma, 

en paradox. Vi hade flera gånger, både skriftligt och muntligt förklarat för kvinnorna att de 

deltog helt för sin egen skull och att de inte hade några som helst förpliktelser att meddela om 

och varför de eventuellt avbröt studien. Detta kontrakt var nödvändigt för att klara prövning 

av etiska nämnden. Vi upplevde att student/forskarrollen krockade med det arbetssätt och den 

människosyn vi som kliniskt verksamma sjukgymnaster står för. Att inte följa upp och bry sej 

om vad som händer med våra patienter som har vänt sej till oss för hjälp känns helt 

främmande.   

 

I sammanfattningen frågade vi om upplägget av BK-övandet. Där är de flesta nöjda med hur 

ofta vi träffats, alltså 1 gång/v. En kvinna uttryckte önskemål om att vi de två första veckorna 

skulle ha träffats 2 ggr/v för att sen fortsätta 1 g/v. Hon beskrev att hon inledningsvis behövde 

mer handledning. 

Antal gånger? Alla utom en tycker att 10 ggr är lagom. Hon som har synpunkter skulle vilja 

fortsätta hela graviditeten – alltså fler tillfällen.  

Längden på träffarna – 1 timme? Två kvinnor tyckte att det var för kort, en av dem föreslog 

1,5 – 2 timmar. 

En kvinna efterlyste skrivet material om BK och övningarna.  

 

Våra egna tankar kring upplägget är att 1 gång/vecka är lagom. Däremot upplevde 

sjukgymnast C som ledde övningarna att 1 timme var för kort. Det hade varit lämpligare med 

1,5 timme, att landa i sin kropp tar tid. Ett av BK: s huvudsyfte är ju medvetenhet och genom 

att forcera övningarna går detta lätt förlorat. Atmosfären kring övandet ska genomsyras av 

lugn och ro, det är viktigt, speciellt när man är gravid. Förutsättningar för detta bedömer vi 

blir bättre vid längre övningstillfälle. 
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Hur många tillfällen är lämpligt? Vi tänker oss framtidens scenario där vi kontinuerligt har 

öppna grupper för gravida kvinnor 1 gång varje vecka. Där erbjuds kvinnor att delta hur ofta 

och länge man vill under sin graviditet. Vi har tidigare diskuterat att varje kvinnas process är 

unik och går sin egen väg. Den är inte direkt avhängd hur många gånger eller hur ofta. 

Åtminstone är det slutsatser som vi tycker oss kunna dra ur denna studie. 

 

Ingen kvinna som deltog i studien beskrev att hennes problem från rygg/bäcken ökade under 

övningsperioden. Det tolkar vi som att BK kan vara en användbar behandlingsmetod för 

denna patientgrupp. 

 

Eftersom det är så vanligt att gravida kvinnor har rygg/bäckenledsbesvär känns det angeläget 

att fundera över hur behandlingen av denna patientkategori kan förbättras. Syftet med vår 

pilotstudie var att få ökad kunskap om hur gravida kvinnor med rygg/bäckenledsbesvär 

upplevde BK. Studien grundar sig på ett relativt litet material. Det är dock så samstämmiga 

upplevelser och erfarenheter som dessa 6 kvinnor förmedlar genom sina upplevelserapporter, 

att vi tycker oss kunna dra slutsatsen att det är en lämplig metod för kvinnorna i vår studie. 

Samtliga av dem rekommenderar BK till andra gravida. Ingen kvinna har upplevt 

accentuerade besvär, utan tvärtom har flera kvinnor blivit bättre. Som vi tidigare tagit upp har 

dessa kvinnor förändrat medvetenheten som sin kroppshållning på ett inifrån kommande sätt. 

D v s de har erövrat och integrerat en intellektuell, emotionell och fysisk kunskap i att vara. 

Vi tycker att detta är så intressant att ytterligare studier känns angelägna. Detta är en början, 

ett frö har såtts och börjat gro……. 

 

Tack till alla medverkande kvinnor! Vi känner oss djupt rörda och tacksamma över er 

öppenhet att dela med er av era tankar och upplevelser. Det har givit ett rikt material. 

Tack även för kompetent och generös handledning, Anita och Lilly. 
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Bilaga 1 
 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   MHV Mjölkuddens V-C 
INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP.  MHV Luleå V-C 
 
Sjukgymnastikprogrammet 
 
 
Hej! 
Vi är tre sjukgymnaster som går en kompletteringsutbildning i sjukgymnastik på Luleå 
tekniska universitet institutionen för hälsovetenskap. I utbildningen ingår det att göra en 
studie inom ämnet sjukgymnastik. I vår kliniska verksamhet möter vi dagligen gravida 
kvinnor med ryggbesvär. Detta påverkar det dagliga livets aktiviteter negativt. 
Studien vi ämnar göra baserar sig på huruvida Basal Kroppskännedom (BK) kan minska 
besvären hos dessa kvinnor. BK syftar till att öka kroppsmedvetandet genom 
kroppsupplevelse och genom medvetna rörelser bättre klara det dagliga livet och få tillgång 
till sina resurser. Behandlingen innebär inga risker för fostret. 
 
Studien innebär att kvinnorna deltar en gång per vecka i 12 veckor i BK.-grupp som leds av 
sjukgymnast . Efter varje gruppträning kommer deltagarna att fylla i en ”upplevelse rapport”  
Denna kommer att ligga till grund för att utvärdera deltagarens egen upplevelse av träningen . 
Kvinnorna som deltar i studien gör detta kostnadsfritt , de åtar sig att vid sista tillfällen göra 
en utvärdering av sina upplevelserapporter. Kvinnan deltar helt frivilligt och kan avbryta 
deltagandet i studien när som helst och utan närmare förklaring. All information rörande 
studien kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. inga uppgifter om varje individ kan 
utläsas.  
 
Vi vänder oss till två vårdcentraler i Luleå och erbjuder platser i studien.  Mjölkuddens  
vårdcentral och Luleå vårdcentral. Deltagaren skall själv uttala besvär från ryggen. De ska ha 
passerat graviditetsvecka 12 men ej 25 vid studiens start.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Maria Löfgren Leg.sjukgymnast 
Tel. 0920/247171 
 
Lena Wiik , Leg.sjukgymnast                      Margareta Åström , Leg.sjukgymnast            
Tel. 0920/247171                                         Tel. 0920/247171 
 
 
 
 
Handledare  
 
Anita Melander-Wikman , Luleå tekniska universitet institutionen för hälsovetenskap 
Leg.sjukgymnast, Universitetsadjunkt  
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         Bilaga 2 
 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   Gravida kvinnor i studien 
INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP. 
 
Sjukgymnastikprogrammet 
 
 
Hej! 
Vi är tre sjukgymnaster som arbetar på CityRehab Sjukgymnastik. Vi har lång erfarenhet av 
sjukgymnastisk behandling vid ryggbesvär under graviditet. Vi ska göra en studie för att 
utveckla och dokumentera behandlingen vid dessa besvär. Vi vill ha hjälp av dig för att 
undersöka om Basal Kroppskännedom (BK) är en lämplig behandlingsmetod. 
Du deltar helt frivilligt och kostnadsfritt, du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
ange någon orsak. Ett eventuellt avhopp ur studien innebär inte att du blir utan annan 
behandling. BK innebär inga som helst risker för barnet. 
 
Om du väljer att vara med startar studien med en individuell ryggundersökning och du får 
svara på fyra frågor om du uppfattar din kropps balans och stabilitet dessa frågor återkommer 
efter träningsperioden slut. Basal Kroppskännedomsträning tränar vi i grupp med enkla 
övningar som vi kommer att göra i stående och sittande, inget klädombyte är nödvändigt inte 
ens skor, utan vi tränar i strumplästen eller barfota. Vi träffas en gång per vecka under tolv 
veckor. Träningspasset varar en timme och avslutas varje gång med att du skriver några rader 
om hur du upplevt övningarna.   
 
 
Vi ser fram emot din medverkan 
 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Maria Löfgren Leg.sjukgymnast 
Tel. 0920/247171 
 
Lena Wiik , Leg.sjukgymnast                      Margareta Åström , Leg.sjukgymnast            
Tel. 0920/247171                                         Tel. 0920/247171 
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         Bilaga 3 
 
SKRIFTLIGT SAMTYCKE . 
 
 
Jag är informerad om vad studien i upplevelse av Basal Kroppskännedomsträning hos gravida 
kvinnor med ryggbesvär innebär. Deltagandet sker av fri vilja och kan närhelst utan angiven 
orsak avbrytas. Alla uppgifter om mig kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
Ort och datum: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnunderskrift: _______________________________________________________ 
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                                                                                                              Bilaga 4 
 
 

 
UPPLEVELSERAPPORT . 

 

Vilka reflektioner gör du av dagens övningstillfälle ? Det kan gälla hur du upplever din 

hållning , din tyngd mot golvet , hur stadig/stabil du känner dig , vilka känslor väcktes i dig ? 

Förutom ovanstående exempel är du fri att beskriva/berätta vad du vill.   
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         Bilaga 5 
 
 
 
 
1. Tycker du att BK har gjort dig mer medveten om dig själv och din kropp? 
På vilket sätt?  
 
 
 
2. Om Ja, har du haft någon användning av denna medvetenhet i vardagen? 
På vilket sätt? 
 
 
 
3. Skulle övningstillfällena/perioden varit upplagd på något annat sätt? 
T.ex. Mer sällan/oftare 
         Fler/färre tillfällen 
         Längre/kortare stunder 
 
 
 
4. Skulle du rekommendera denna metod till andra gravida kvinnor? 
Varför/varför ej? 
 
 
 
5. Har du andra tankar, funderingar eller reflexioner? 


