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ABSTRAKT 
 

Stress är nu ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Många lider av stress och 

stressrelaterade sjukdomar/besvär. En ökande andel av patienter som söker vård hos 

sjukgymnast har stressrelaterade kroppsliga symtom. Basal Kroppskännedom (BK) är en 

behandlingsmetod som används för att minska lidandet av stress. Syftet med denna studie var 

att undersöka vilka erfarenheter som finns dokumenterade i vetenskapliga publikationer om 

BK-behandling vid stress och stressrelaterade sjukdomar/besvär. Undersökningen utfördes 

genom en litteraturstudie med litteratursökningar i databaserna MedLine, Cinahl, PsycINFO 

och PEDro. Sökningen resulterade i ett fåtal studier om BK-behandling vid stressrelaterade 

sjukdomar/besvär. Ingen studie av BK-behandling vid stress hittades. Alla funna studier 

visade positiva effekter av BK-behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär både av 

psykiska och somatiska symtom.  

 

Nyckelord: basal kroppskännedom, effekter, litteraturstudie, samband, sjukgymnastik, stress, 

stressrelaterad. 

 

ABSTRACT 
 

Stress is a growing health problem. Many suffer from stress and stress related illness. A 

growing number of physiotherapy patients suffer from stress related bodily symptoms. Body 

Awareness Therapy (BAT) is a method of treatment used to reduce stress and its negative 

consequences. The aim of this study was to investigate documented experiences of using BAT 

as a method of treatment of stress and stress related illness. The investigation was 

accomplished by literary studies of scientific publications. Literature searches were made in 

the following data bases: MedLine, Cinahl, PsycINFO and PEDro and resulted in a few 

publications of BAT used as treatment of stress related illness and none of BAT used as 

treatment of stress. Every found scientific publication showed positive effects of BAT used as 

treatment of stress related illness. The effects included reduce of both psychical and somatic 

symptoms.   

 

Key words: body awareness therapy, connection, effects, literary study, physiotherapy, stress, 

stress related. 
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1. BAKGRUND 
 

Alltfler människor i dagens samhälle lider av stress och stressrelaterade sjukdomar. Stress är 

dock ingen ny företeelse utan har funnits i alla tider och fysiologiskt reagerar dagens 

människa på ungefär samma sätt som vid människosläktets begynnelse. När det handlade om 

att förbereda kroppen för kamp eller flykt, för att tävla om föda eller för att springa ifrån en 

hotande fara var stressrektioner både nödvändiga och fungerade effektivt. Det hjälper dock 

föga att fly från sina arbetsuppgifter eller att slå till datorn när den krånglar. Likväl förbereds 

fortfarande vår kropp för kamp eller flykt när vi blir stressade; vårt hjärta slår snabbare, vi 

andas fortare och våra muskler spänns – kroppens sätt att reagera på stress har inte förändrats 

på miljoner år. (Folkhälsoinstitutet, 1999; Levi, 2001) 

  

Stressreaktioner kan i vissa sammanhang fungera positivt även idag. Kroppen samlar kraft 

genom att blodomloppet påskyndas, blodet syresätts bättre och pumpas till musklerna och 

detta kan höja vår prestationsnivå både vad gäller fysisk aktivitet och psykiska påfrestningar. 

Vi kan på detta sätt dra nytta av kroppens reaktion på stress men bara så länge det handlar om 

en kort period, med en varaktighet på några minuter eller möjligen timmar. Hamnar vi i ett 

långvarigt tillstånd av kamp eller flykt uppstår problem eftersom kroppen snabbt behöver  

återgå till ett balanserat läge för att inte ta skada. Undersökningar visar att stress på kort sikt 

höjer immunförsvaret men långvarig stress försämrar däremot immunförsvaret samt ökar 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar, magsår, högt blodtryck, cancer och psykisk ohälsa. 

(Folkhälsoinstitutet, 1999; Levi, 2001; Perski, 2002)  

 

Stress klassas som ett av Sveriges största folkhälsoproblem, men det finns idag ingen enhetlig 

definition av vad stress är (Folhälsoinstitutet, 1999; Währborg, 2002). Bland inflytelserika 

forskare kan nämnas Skinner som hävdade att stress ska uppfattas som den enskilda 

individens unika reaktion på ett stimulans. Andra forskare går ännu ett steg längre och menar 

att det är i samspelet mellan stressorn och individen som spänning bildas vilken i sin tur leder 

till stressfysiologiska reaktioner (Währborg, 2002). Folkhälsoinstitutet (1999) definierar stress 

som fysiska eller psykiska påfrestningar. En annan definition av stress är ett tillstånd i vilket 

organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas. Både ett underskott och ett 
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överskott av resurser för att hantera påfrestningar vi utsätts för kan leda till negativ stress 

vilket i sin tur kan orsaka allvarliga stressrelaterade sjukdomar (Perski, 2002). 

 

Stressens effekter avspeglas även hos patienter som söker vård hos sjukgymnast; en ökande 

andel av dessa har stressrelaterade kroppsliga symtom (Blomberg, 2004). Stress leder ofta till 

muskelspänningar och fysiska plågor och det är vanligt att patienter som lider av stress 

uppsöker sjukgymnast på grund av olika muskuloskelettala problem (Blomberg, 2004; 

Bunkan, 1987). Psyke och kropp är en samspelande enhet vilket bland annat visas i 

andningen, rörligheten, muskulaturen och vår kroppsuppfattning (Bunkan, 1987). 

 

Med hjälp av olika avspänningsmetoder kan kroppens muskulatur och autonoma reaktioner 

påverkas. Avspänning innebär en aktiv process som syftar till att uppnå bättre muskulär 

balans i kroppen. När stressrelaterade muskelspänningar släpper kan också den psykiska 

energin öka (Mattsson, 1998). Inom sjukgymnastiken används flera olika behandlingsmetoder 

vid stressrelaterade besvär, till exempel progressiv avspänning, autogen träning, mental 

träning, Feldenkraispedagogik, fysisk träning, vissa qi gong-övningar, massage och metoden 

Basal Kroppskännedom (BK) (Blomberg, 2004; Perski, 2002).  

 

BK introducerades som en sjukgymnastisk behandlingsmetod av Gertrud Roxendal på 1970-

talet. Metoden har utvecklats som en västerländsk variant av de österländska träningsformerna 

tai chi och qi gong och syftar liksom de till att träna hela människan, både kropp och själ. BK 

tränas genom enkla rörelseövningar som är anpassade till människokroppens anatomi. De 

utförs i ett mjukt flyt för att stimulera till exempel andning, blodcirkulation och 

hormonproduktion. Syftet i Roxendals metod är att hitta individens egen förmåga och 

självläkande kraft. (Roxendal & Winberg, 2002)  

 

Med anledning av att stress är ett stort folkhälsoproblem är det ett viktigt område att studera. 

BK som behandlingsmetod innebär att individen får ett verktyg att själv påverka sin situation, 

vilket ökar individens möjlighet till egen kontroll. Detta är särskilt viktigt för människor som 

lider av stress eftersom en gemensam nämnare hos dessa individer är upplevelsen av att 

sakna kontroll. (Levi, 2001; Roxendal & Winberg, 2002)  
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2. SYFTE 
 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter som finns dokumenterade i 

vetenskapliga publikationer om Basal Kroppskännedomsbehandling vid stress och 

stressrelaterade sjukdomar/besvär. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka erfarenheter av att använda BK som behandling vid stress och stressrelaterade 

sjukdomar/besvär finns dokumenterade i vetenskapliga publikationer? 

2. Vilka effekter av BK som behandling vid stress och stressrelaterade sjukdomar/besvär finns 

dokumenterade i vetenskapliga publikationer? 

3. Vilket samband mellan kroppskännedom och stress redovisas i vetenskapliga 

publikationer? 
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3. MATERIAL OCH METOD 
 
Undersökningen har utförts genom en litteraturstudie med litteratursökningar i databaserna 

MedLine, Cinahl, PsycINFO och PEDro. Sökningen genomfördes i september 2004 och 

gjordes utifrån följande sökord: basic body awareness, body awareness och body awareness 

therapy, vilka har kombinerats med ordet stress. Exklusionskriterium var material publicerat 

tidigare än 1985, på grund av att den första avhandlingen om BK publicerades detta år 

(Roxendal, 2002). Ett urval av artiklarna funna i databaserna gjordes genom att abstracten 

lästes. De som kunde besvara frågeställningarna valdes ut.  Det resulterade i sammanlagt nio 

artiklar; åtta som beskrev studier av stressrelaterade sjukdomar/besvär och en studie av 

samband mellan kroppskännedom och stress.  

 

Litteraturstudien är gjord utifrån nedanstående analyskriterier, numrerade efter till vilken 

frågeställning de hör.  

 

3.1 Analyskriterier 

 

1. Vid vilka stressrelaterade sjukdomar/besvär används BK som behandlingsmetod? 

1. Hur är behandlingen upplagd? (Vad görs? Under hur lång tid?) 

1. Hur många försökspersoner ingår i studien? 

2. Vilka effekter beskriver studien? 

2. Vilka mätmetoder används för att utvärdera effekten av BK? 

2. Har behandlingen haft bestående effekter? 

2. Har patienten fortsatt att träna BK? 

1 och 2. Är studien kontrollerad?1

1 och 2. Är det en jämförande studie?2

3. Vilka teoretiska utgångspunkter finns för valet av BK som behandlingsmetod vid 

stressrelaterade sjukdomar/besvär? 
                                                 
1 Jag definierar i denna uppsats kontrollerad studie på följande sätt:  
en studie där det finns en kontrollgrupp, med samma symtom som interventionsgruppen, som inte får någon 
behandling eller   
en studie där försökspersonerna är sina egna kontroller och  interventionen påbörjas med en nollbehandling 
under lika lång tid som sedan behandlingen genomförs. 
 
2 Jag definierar i denna uppsats jämförande studie på följande sätt:  
en studie där samma grupp eller samma sorts grupp (samma symtom som interventionsgruppen) får olika 
behandlingar och grupperna sedan jämförs med avseende på resultat av behandlingen. 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Resultat av litteratursökning 

 

Resultatet av litteratursökningen redovisas i tabell 1. De artiklar som valdes ut för att ingå i 

studien behandlade dels sambandet mellan kroppskännedom och stress och dels BK-

behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär. Några av de funna artiklarna handlade om 

en annan behandlingsmetod än BK som också kunde öka kroppskännedom. Dessa artiklar 

uteslöts. I alla inkluderade artiklar ingår BK som behandling, men BK är i alla artiklar inte 

den enda behandlingen utan studier där BK är en del av behandlingen inkluderades också. 

Sammanlagt inkluderades åtta artiklar som redogjorde för studier av BK som behandling vid 

stressrelaterade sjukdomar/besvär. Dessa är presenterade i tabell 2. Dessutom inkluderades en 

artikel som inte redogjorde för en studie av BK som behandling, men som handlade om 

sambandet mellan kroppskännedom och stress (Silow, 2002). 

 

 

Tabell 1. Antal träffar per sökordskombination i använda databaser. 

 

 BBA* + S* BA* + S* BAT* + S* 

MedLine 0 5 0 

Cinahl 6 32 15 

PsycINFO 0 35 0 

PEDro 0 1 0 
* BBA: basic body awareness, BA: body awareness, BAT: body awareness therapy, S: stress.  
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4.2 Erfarenheter av att använda BK som behandling vid stress och stressrelaterade 

sjukdomar/besvär 

 
Bland de studier som hittats vid litteratursökning i databaser finns ingen där BK används som 

behandlingsmetod vid stress generellt. Alla funna studier handlar om BK-träning vid en 

stressrelaterad sjukdom eller ett stressrelaterat besvär. Som framgår av tabell 2 har BK i de 

inkluderade studierna använts som behandlingsmetod både vid somatiska och psykiska 

sjukdomar/besvär. Studierna behandlar i några fall direkt stressrelaterade symtom men i vissa 

fall symtom som kan orsakas av stress, men det är dock oklart om så är fallet för 

försökspersonerna i de aktuella studierna. Dessa studier inkluderas ändå med anledning av att 

symtomen kan orsakas av stress och det är därför värdefullt att veta vilken effekt BK-

behandling har på dessa symtom.  

 

Försökspersonerna som led av el-allergi upplevde stress och spänning. Personer med en 

överkänslighet mot elektricitet har ofta innan symtomens utbrott upplevt traumatiska 

livshändelser och psykosocial stress, vilket tros orsaka el-allergin (Hillert, Savlin, Levy Berg, 

Heidenberg & Kolmodin-Hedman, 2002). Fibromyalgi är enligt Perski (2002) i vissa fall är en 

stressrelaterad sjukdom. Moren-Hybinette (1987) skriver att kvinnor med fibromyalgi ofta har 

dubbelarbete, höga krav på sig själva, en upplevelse av maktlöshet och en svårighet att säga 

nej. Muskuloskelettala sjukdomar uppträder ofta hos människor som tidigare utsatts för långa 

perioder av stress (Perski, 2002). När det gäller psykisk ohälsa visar studier att en långvarig 

stressexponering kan vara en bakomliggande faktor till besvären (Perski, 2002; Levi, 2001). 

Etiologin till kronisk bäckensmärta är omtvistad och tros bero på många olika faktorer. En 

bakgrund med personliga svårigheter och ett stressigt liv är vanlig hos de drabbade (Kirste, 

Haugstad, Leganger, Blomhoff & Malt, 2002).   

 

I tre av studierna (Eriksson, Nordwall, Kurlberg, Rydholm & Eriksson, 2002; Malmgren-

Olsson, Armelius, & Armelius, 2001; Gyllensten, 2001) används BK som enda 

behandlingsmetod, men i de flesta fall används BK i kombination med andra 

behandlingsmetoder. BK kombineras i tre av studierna (Hillert et al., 2002; Gustafsson, 

Ekholm, & Broman, 2002; Mattsson, Wikman, Dahlgren & Mattsson, 2000) med dels en 

annan typ av sjukgymnastisk behandling och dels en annan yrkeskategoris behandling. 

Förutom BK används här avspänningsträning, värmebehandling, konditionsträning och 

samtalsbehandling. I en av de inkluderade artiklarna (Klingberg-Olsson, Lindgren & 
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Lindström, 2000) används BK, som enda sjukgymnastiska behandling, i kombination med 

samtalsbehandling och i en studie (Gyllensten, Hansson & Ekdahl, 2003) används BK i 

kombination med sedvanligt psykiatriskt omhändertagande.  

 

De flesta studierna uppvisar gruppbehandling, antingen som enda behandlingssätt eller med 

tillägg av viss individuell behandling. Den enda artikeln som endast har individuell 

behandling är den där patienterna lider av kronisk bäckensmärta (Mattsson et al., 2000). I alla 

studier är det en sjukgymnast som är ansvarig för BK-träningen och som instruerar 

patienterna. Behandlingstiden varierar i de inkluderade studierna från åtta veckor till 24 

veckor, den vanligaste behandlingstiden är tolv veckor. Överkänslighet mot el behandlas 

under kortast tid, det vill säga åtta veckor (Hillert et al., 2002) och de som behandlas under 

längst tid, det vill säga sex månader, är patienter som lider av kronisk bäckensmärta (Mattsson 

et al., 2000). Varje behandlingstillfälle är mellan en och en halv och tre timmar långt och 

förekommer i de flesta fall en gång i veckan. 
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Tabell 2. Behandling och effekter i de inkluderade studierna. 
 
 
Författare Huvud- 

symtom 
Behandling 
och tid  

Försöks- 
personer 

Effekter på 
huvud-
symtom 

Andra 
effekter 

Bestående 
effekter 

(1) 
Eriksson et 
al., 2002  

Colon 
irritabile 

BK 
 
12 v. 

16 (I*) 
6 (K*) 

JA JA /* 

(2) 
Gustafsson 
et al., 2002  

Fibro-
myalgi 

BK/komb.* 
TAU* 
12 v. 

23  
20   

JA 
JA 

JA 
JA 

JA 
NEJ 

(3) 
Gyllensten, 
2001   

Psykisk 
ohälsa 

BK 
 
12 v. 

5   JA  JA  /* 

(4) 
Gyllensten 
et al., 2003 

Psykisk 
ohälsa 

BK/komb.* 
TAU* 
12 v.  

38  
39  

JA 
JA 

JA 
JA 

/* 
/* 

(5) 
Hillert et 
al., 2002 

El-allergi BK/komb.* 
 
8 v.  

22  NEJ JA /* 

(6) 
Klingberg-
Olsson et 
al., 2000 

Spännings-
problem 
och/el. värk 

BK/komb.* 
 
 
12 v.  

30  JA JA JA 

(7) 
Malmgren-
Olsson et 
al., 2001 

Muskulo-
skelettala 
sjukdomar 

BK  
Feldenkrais  
TAU* 
12-16 v. 

23  
22  
26  

JA 
JA 
JA 
 

JA 
JA 
JA 
 

JA 
JA 
JA 
 

(8) 
Mattsson et 
al., 2000 

Kronisk 
bäcken-
smärta 

BK/komb.* 
 
24 v.  

5  JA JA /* 

 
I: interventionsgrupp, K: kontrollgrupp, komb.: i kombination med annan behandling, TAU: treatment as usual 
(=sedvanlig behandling), /: Ej redovisat i  studien. 
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4.3 Mätinstrument i studierna 

 

För att utvärdera effekten av den sjukgymnastiska behandlingen används i de inkluderade 

studierna flera olika mätinstrument. Som framgår av tabell 3 används SCL-90 i flest antal 

studier, tätt följd av BAS, BAS-H, MPI och VAS. Frågeformuläret SCL-90 utvärderar grad av 

somatisering, tvångsmässigt beteende, depression, ångest, fientlig inställning och psykotiskt 

beteende. Mätinstrumenten som bedömer effekten av den sjukgymnastiska behandlingen 

inkluderar både somatiska och psykiska symtom. 

 

Tabell 3. Använda mätinstrument i de inkluderade studierna. 
 
 
Mätinstrument Används i 

studie 
ASES 
Arthritis Self-Efficacy Scale 

4, 6 

BARS 
Body Awareness Rating Scale 

6 

BAS 
Body Awareness Scale 

1, 5, 8 

BAS-H 
Body Awareness Scale-Health 

2, 4, 5 

BAS-Interview 
Body Awareness Interview 

3, 4 

Frågeformulär där symtom anges 1, 5 
Konditionstest 5 
MPI 
Multidimensional Pain Inventory 

2, 6, 7 

ROBE 
Resource Oriented Body Examination 

1 

SCL-90 
Symptom Checklist-90  

1, 4, 6, 7 

Smärtteckning 2 
VAS 
Visual Analogue Scale 

2, 5, 6 

Videofilmning 3 

 
 

 

 

 

                   
 
9 

 



 

4.4 Effekter av BK som behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär 

 

Positiva effekter av behandlingen finns i alla funna studier. Det handlar både om minskning 

av huvudsymtom, förutom en studie; Hillert et al. (2002), och andra positiva effekter. Positiva 

effekter på huvudsymtom gäller gastrointestenala symtom, muskelspänningar, 

smärtupplevelse, och psykiska besvär som till exempel depression och ångest. Övriga effekter 

som påvisats är förbättrad kroppskännedom, förbättrad andning och minskning av psykiska 

symtom (även hos de försökspersoner där detta inte var huvudsymtom). Patienterna beskriver 

också att de efter behandlingsperioden känner att de har mer kontroll över sin livssituation 

och att de upplever en ökad förmåga att kunna påverka sin situation. De beskriver dessutom 

förbättrad inställning till sin kropp, ökad självsäkerhet, förbättrad sömn, förbättrad 

arbetskapacitet samt förmåga att hantera kroppsliga signaler konstruktivt. Studien av Hillert et 

al. (2002) som är den enda som inte visar positivt resultat vad gäller huvudsakligt 

besvärssymtom, det vill säga el-allergi, visar dock på ett annat viktigt resultat. 

Försökspersonerna beskriver här att de efter behandlingen kan identifiera bakomliggande 

bidragande faktorer till sina problem samt att de blivit motiverade till fortsatt behandling i 

någon form. Ingen av de inkluderade studierna visar några negativa effekter av behandlingen.   

 

Bestående effekter av behandlingen har endast mätts i tre av studierna (Klingberg-Olsson et 

al., 2000; Gustafsson et al., 2002;  Malmgren-Olsson et al., 2001). I studien av Klingberg-

Olsson et al. (2000) har patienterna efter behandlingen en minskad smärtupplevelse. Self-

efficacy för smärta och andra symtom uppvisar inte någon kvarstående effekt vid 

ettårsuppföljningen. Genom mätinstrumentet MPI mäts bland annat ”Känslan av herravälde” 

och här framkommer en förbättring både direkt efter behandlingen och vid 

ettårsuppföljningen. De individuella förbättringarna av somatisering, depression och ångest är 

alla signifikanta både efter behandling och ett år senare. Förbättringarna angående 

smärtupplevelse mätt med VAS-skalan, smärtans intensitet (MPI) samt dess inverkan på det 

dagliga livet (MPI) är också signifikanta direkt efter behandlingen och vid 

ettårsuppföljningen. Gustafsson et al. (2002) kan i studien av patienter med fibromyalgi 

uppvisa delvis bestående effekter. Vid uppföljningstillfällena tre månader, sex månader och 

ett år efter behandlingen är effekterna förbättrad rörelsekvalitet och minskad smärta delvis 

kvarvarande. Vad gäller vegetativa störningar finns en signifikant förbättring vid 

ettårsuppföljningen. TAU-gruppen uppvisar en försämring vad gäller smärta, rörelsekvalitet 

och vegetativa störningar både efter tre månader och efter sex månader. TAU-gruppen 
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testades inte efter ett år. Malmgren-Olsson et al. (2001) kan i sin artikel redovisa minskade 

psykiska besvär, minskad smärta och förbättrad självkänsla, effekter som är bestående både 

vid sexmånaders- och ettårsuppföljningen.    

 

Ingen av de inkluderade studierna ger något utslag på om patienterna efter genomgången 

behandling har fortsatt att träna BK. I Hillerts et al. (2002) artikel framkommer dock att fyra 

av försökspersonerna efterfrågade fortsatt sjukgymnastik. Vilken form av sjukgymnastik det 

handlar om specificeras inte, men sjukgymnastiken består i denna studie i huvudsak av BK; 

två timmar BK-träning och 30 minuters konditionsträning. Försökspersonerna i studien av 

Gustafsson et al. (2000) förväntades att fortsätta träna BK på egen hand efter avslutad 

behandlingsperiod. Hur detta föll ut har dock inte följts upp.    
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4.5 Grad av kontroll i studierna 

 

Endast en av de inkluderade studierna är kontrollerad (Eriksson et al., 2002). Sex patienter 

med diagnosen colon irritabile deltog i studien som kontrollgrupp. Dessa patienter sattes upp 

på väntelista och fick ingen behandling. Med hjälp av kontrollgruppen kunde Eriksson et al. 

(2002) fastslå att BK som behandling vid diagnosen colon irritabile har positiv effekt.  

 

Tre av studierna är jämförande (Gustafsson et al., 2002; Gyllensten et al., 2002; Malmgren-

Olsson et al., 2001). I studien av Gustafsson et al. (2002) jämförs effekt av behandling med 

BK i tillägg till sedvanlig sjukgymnastik med behandling med endast sedvanlig 

sjukgymnastik (TAU). De flesta patienter i TAU-gruppen tränade i varmvattenbassäng och 

några fick massage och smärtlindring. TAU-gruppen uppvisar en försämring (mätt i BAS-H) 

både efter tre månader och efter sex månader. TAU-gruppen testades inte efter ett år. Studien 

av Gyllensten et al. (2003) jämför effekt av BK-behandling i tillägg till sedvanligt psykiatriskt 

omhändertagande med endast sedvanligt psykiatriskt omhändertagande (TAU). Studien visar 

en signifikant förbättring av symtom (mätt med BAS-H och BAS intervju) hos 

interventionsgruppen jämfört med TAU-gruppen. I studien av Malmgren-Olsson et al. (2001) 

delades patienterna upp i tre olika behandlingsgrupper: BK, Feldenkraispedagogik eller 

sedvanlig sjukgymnastik. Alla tre behandlingsmetoder gav en signifikant förbättring av 

smärta, psykiska besvär och självkänsla. Det var få signifikanta skillnader mellan grupperna, 

men BK och Feldenkrais, och särskilt BK, visade lite bättre effekter än konventionell 

behandling. Detta gäller samtliga symtom och både på kort och på lång sikt.  
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4.6 Samband mellan kroppskännedom och stress  

 

Tre av de inkluderade studierna beskriver ett samband mellan kroppskännedom och stress 

(Hillert et al., 2002; Klingberg-Olsson et al., 2000; Mattsson et al., 2000). De motiverar sitt 

val av BK som behandlingsmetod med att det är möjligt att motverka stress genom att 

förbättra förmågan att själv styra sin tillvaro och att detta kan uppnås med förbättrad 

kroppskännedom. Författarna bygger sina teoretiska utgångspunkter på Antonovskys (1991) 

teorier. Antonovsky menar att människans brist på kontroll påverkar spänningstillståndet i 

kroppen. Han beskriver att det är nödvändigt för människan att känna förståelse och 

meningsfullhet för att klara av påfrestande situationer i livet. Känslor av hopplöshet, 

hjälplöshet och när förväntningar inte överensstämmer med verkligheten är 

stressframkallande. Ju mer kontroll över sitt liv en människa har desto lättare kan hon 

motverka stress och behålla en inre balans. På detta sätt kan också sjukdomsframkallande 

faktorer motverkas.  

 

Övriga studier (Eriksson et al., 2002; Gustafsson et al., 2002; Malmgren-Olsson et al., 2001; 

Gyllensten, 2001; Gyllensten et al., 2003) visar indirekt på ett samband mellan 

kroppskännedom och stress genom att beskriva symtom, vilka kan vara reaktioner på stress, 

som minskas med ökad kroppskännedom. De beskriver stressrelaterade symtom och att dessa 

kan påverkas av BK, men de uttrycker inte sambandet mellan stress och kroppskännedom i 

klartext. Enligt Eriksson et al. (2002) påverkar en långvarig ökad spänning i kroppen hälsan 

negativt. För att minska dessa spänningar har BK valts som behandlingsmetod. Gustafsson et 

al. (2002) hänvisar till studier som visar att BK leder till förbättring av allmänt hälsotillstånd. 

Malmgren-Olsson et al. (2001) har valt BK för att integrera kroppsliga upplevelser med 

psykiska och tankemässiga. De teoretiska utgångspunkterna till val av BK som behandling vid 

psykisk ohälsa är att dessa patienter ofta också har kroppsliga symtom som muskelspänning, 

smärta och andningssvårigheter (Gyllensten et al., 2003; Gyllensten, 2001). 

 

Förutom ovanstående artiklar som beskriver studier av BK som behandling vid 

stressrelaterade sjukdomar/besvär ledde artikelsökningen till en artikel där ett samband mellan 

stress och kroppskännedom tydligt beskrivs.  

 

Silow (2002) menar att det finns ett samband mellan kroppskännedom och förmågan att 

handskas med stress. Hon påvisar att traumatiska och stressiga situationer orsakar en 
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långvarig muskulär kontraktion och minskad rörlighet. Ökad kroppskännedom leder, enligt 

studien, istället till bättre förmåga att klara av stressiga situationer. Detta uppnås genom att en 

förbättrad kroppskännedom påskyndar grundande av kroppen vid påfrestande situationer. 

Grundning innebär i korthet att kroppen har god förankring i underlaget, vilket är nödvändigt 

för att kunna känna lugn och trygghet (Roxendal, 2002). 
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5. DISKUSSION 
 

Litteratursökningen i databaserna resulterade i ett fåtal studier som handlar om BK som 

behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär. Kan en anledning till detta vara att studier 

har gjorts på fysiska eller psykiska symtom men utan fokus på stress? Kanske varken patient 

eller sjukgymnast alltid är medveten om att stress är en bakomliggande faktor till symtomen 

patienten söker för. I många fall kan det dock vara så. Inte en enda studie hittades där BK 

använts vid stress generellt till skillnad från vid en stressrelaterad sjukdom eller ett 

stressrelaterat besvär. Kanske har forskningen inte hunnit dit än eller också kanske människor 

söker vård först när de fått symtom av stress och symtomet därför är i fokus. Kanske är det 

lättare att studera stressrelaterade sjukdomar/besvär där det finns något mer konkret att mäta 

och utvärdera än att studera effekten av BK vid upplevelse av stress. Trots att 

litteratursökningen ledde till ett lågt antal studier bedömer jag metoden som användbar. Jag 

tror inte att utfallet beror på metoden.  

 

BK används i fem av studierna i kombination med annan behandling. Jag tror att detta är ett 

klokt sätt att angripa stressproblematiken eftersom den i många fall består av både psykiska 

och somatiska symtom/besvär. Det gör det dock svårt att dra slutsatser av BK-behandling som 

symtomlindring och stressreducering. Som den enda av de inkluderade studierna redovisar 

Malmgren-Olsson et al. (2001) både effekt av BK som enda behandlingsmetod samt en 

jämförande studie. Resultatet visar att BK har något bättre effekt än både 

Feldenkraispedagogik och framförallt sedvanlig sjukgymnastik. Detta är ett intressant resultat, 

även om det endast handlar om en studie.   

 

Gruppbehandling är i de inkluderade studierna vanligare är enskild behandling. Jag tror att 

detta kan vara en viktig del i behandlingen då patienterna i en grupp blir sedda och bekräftade 

av varandra. Med hjälp av andra kan det vara lättare att se sig själv och ändra sitt sätt att 

tänka. Jag tror att detta är nödvändigt för att ändra ett stressigt beteende.  

 

Alla studier visar positiva effekter. Kanske är valet av behandlingsmetoder inte det viktigaste, 

utan det faktum att något görs och att patienterna blir sedda och uppmärksammade. 

Behandling med BK vid överkänslighet mot elektricitet (Hillert et al., 2002) gav ingen 

signifikant minskning av symtom, men denna studie bidrar med ett annat intressant resultat. 
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Försökspersonerna beskriver här att de efter behandlingen kan identifiera bakomliggande 

bidragande faktorer till sina problem samt att de blivit motiverade till fortsatt behandling i 

någon form. Detta tycker jag är ett viktigt resultat i sig. För att kunna förändra sitt beteende är 

det nödvändigt att först se de utlösande faktorerna till sitt sätt att reagera. En definition av 

stress är den enskilda individens unika reaktion på ett stimulans (Währborg, 2002). Individen 

måste alltså lära sig att känna igen vad som orsakar en negativ stressupplevelse just för 

henne/honom.  

 

Ingen studie ger något utslag på om försökspersonerna har fortsatt att träna BK. Jag tycker att 

det hade varit intressant att veta om de fortsatt att träna på egen hand eller om de i vardagen 

använde och tänkte på det de lärt sig under behandlingsperioden. 

 

De tre studierna som mätt bestående effekter uppvisar varierande resultat, men alla har några 

positiva bestående effekter. Det hade varit intressant att se vad som hände med effekterna av 

behandlingen på lång sikt även i övriga studier. Detta utfall gör att det är svårt att bedöma 

behandlingens effekt och att jämföra de olika studierna. Ytterligare svårigheter utgörs av att 

studierna är gjorda på vitt skilda symtom och att endast en är kontrollerad. Kontrollerade 

studier behövs för att få en tillförlitlig mätning av effekterna av BK som behandlingsmetod 

vid stressrelaterade sjukdomar/besvär. Även jämförande studier höjer tillförlitligheten men 

även vad gäller detta var resultatet magert; endast tre av de inkluderade studierna var 

jämförande. Det är dock fler än antalet kontrollerade och kanske kan det finnas ett värde i att 

göra jämförande studier istället för kontrollerade? Då olika behandlingars effekter jämförs får 

vi reda på vilken som har bäst effekt istället för att få reda på effekten i förhållande till om 

inget alls görs. 

 

Trots att ett samband mellan stress och kroppskännedom inte uttrycks i flertalet av de 

inkluderade artiklarna har ändå BK valts som behandlingsmetod. Detta kanske är ett tecken på 

att författarna trots allt ser ett samband?  De artikelförfattare som beskriver ett samband 

mellan kroppskännedom och stress bygger sina teoretiska utgångspunkter på Antonovskys 

(1991) teorier. Dessa visar att det är viktigt med en helhetssyn vid stressrelaterade besvär. 

Hela människan måste ses och tas hänsyn till. Jag tycker att det är intressant att några utgår 

från kroppen (Eriksson et al., 2002; Gyllensten, 2001; Gyllensten et al., 2003; Malmgren-

Olsson et al., 2001) och andra från själen (Hillert et al., 2002; Klingberg-Olsson et al., 2000; 

Mattsson et al., 2000; Gustafsson et al., 2002) vid valet av BK som behandlingsmetod. 
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Stressens negativa effekter är många och det är viktigt att angripa stressproblematiken. Silows 

(2002) studie visar att det finns ett samband mellan kroppskännedom och förmågan att 

handskas med stress. Detta tycker jag visar på att det kan vara effektivt att använda BK som 

behandling vid stress, också innan stressen har lett till somatiska symtom eller psykisk ohälsa. 

Används BK vid ett tidigt skede av negativ stress kanske stressrelaterade sjukdomar/besvär 

kan undvikas.   

 

5.1 Resultatens betydelse för sjukgymnastiken 

 

Resultaten av denna litteraturstudie visar att BK-träning har positiv effekt på stressrelaterade 

sjukdomar/besvär. Detta är en viktig kunskap för sjukgymnaster eftersom alltfler patienter 

söker för stressrelaterade symtom. Det är viktigt att tänka på att stressrelaterade symtom är 

vanliga och att de kan uttryckas på vitt skilda sätt. Det är inte heller alltid tydligt att symtomet 

är stressrelaterat. Resultaten visar att det är viktigt för sjukgymnaster att ha god kunskap om 

stressens negativa effekter samt god kunskap om behandlingsmetoden BK.    
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5.2 Rekommendationer till fortsatt forskning   

 

Jag anser att det behövs fler studier av stress och BK som behandlingsmetod över huvud 

taget. Förslag på områden samt frågeställningar ges nedan. 

 

• Samband mellan kroppskännedom och stress. 

• Effekt av BK som behandling vid stress. 

• Jämförande studier, till exempel där effekt av BK-behandling vid stressrelaterade 

sjukdomar/besvär jämförs med effekt av farmakologisk behandling.  

• Kan behandlingstiden förkortas med BK-behandling jämfört med farmakologisk 

behandling?  

• Kontrollerade studier av BK som behandlingsmetod vid stressrelaterade 

sjukdomar/besvär. 

• BK som behandling vid fler stressrelaterade sjukdomar/besvär. 

• Fortsätter patienter att träna BK på egen hand efter avslutad behandlingsperiod? 

• Integrerar patienter som lider av stress kunskaperna om BK i sin vardag? 

• Bestående effekter av BK som behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär. 

• Kan BK användas förebyggande för att förhindra stressrelaterade sjukdomar/besvär ? 

• Kan BK-träning förhindra sjukskrivning på grund av stress? 

• Kan negativ stress undvikas genom regelbunden BK-träning? 

 

5.3 Slutsatser  

 

Denna litteraturstudie visar att det endast finns få vetenskapligt dokumenterade erfarenheter 

av att använda BK som behandling vid stressrelaterade sjukdomar/besvär och inga av att 

använda BK som behandling vid stress. De studier som hittats visar på positiva effekter både 

av BK som enda behandlingsmetod och av BK i kombination med annan behandling. 

Dessutom gäller de positiva effekterna både somatiska och psykiska symtom och i de fall det 

redovisas är effekterna också bestående över tid.   
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