
Kroppsmedvetandeträning som 

fysioterapeutisk behandling vid ångest
En litteraturstudie

Tove Wireby

Fysioterapeut 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet, 180hp  

 

 

 

Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling 

vid ångest 

 
En litteraturstudie 

 

Body awareness therapy as physiotherapy treatment in anxiety 

A review 

 

 

 

 

Tove Wireby 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapi: Examensarbete  

Kurs: S0090H Termin: HT18  

Handledare: Tommy Calner, universitetslektor 

Examinator: Jenny Jäger, universitetslektor 



2 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

 

Till min handledare och universitetslektor Tommy Calner för vägledning och uppmuntran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att 

öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, 

balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter 

både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig 

smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär 

spänningsbalans och andning påverkas. Syfte: Att kartlägga om kroppsmedvetandeträning har 

en effekt på ångest. Metod: För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie 

genomförts. Sökningar gjordes i de medicinska databaserna Pub Med, Cinahl, PsycInfo samt 

Science Direct Journals. Resultat: Totalt granskades 13 studier. 12 av dessa visade att 

kroppsmedvetandeträning har en positiv effekt på ångest, varav nio stycken visade på 

signifikant effekt. En studie visade på ökning av ångest, dock ej signifikant. Av de nio studier 

som visade på signifikant positiv effekt på ångest studerade fem av dem 

kroppsmedvetandeträning som tilläggsbehandling och fyra studerade 

kroppsmedvetandeträning som enda behandling. Konklusion: Kroppsmedvetandeträning har 

en signifikant positiv effekt på ångest, både som enda behandling och som tilläggsbehandling. 

 

Nyckelord: basal kroppskännedom, Feldenkrais, fysioterapi, kroppsmedvetande, 

kroppsmedvetandeträning, ångest 
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Bakgrund 

Psykologiska problem kan påverka kroppen och somatiska sjukdomar kan få psykologiska 

följder. För att skapa en så god vård som möjligt krävs det att vi tar hänsyn till såväl 

somatiska som psykiska problem ur ett helhetsperspektiv, där kropp och psyke hänger ihop 

(Murray et al., 2016).  

 

Kroppsmedvetande  

I litteraturen används termerna kroppsmedvetande och kroppskännedom synonymt då dessa 

båda är den svenska översättningen av ”body awareness”. I detta arbete kommer termen 

kroppsmedvetande att användas, detta för att förtydliga att det inte endast handlar om basal 

kroppskännedom, som är en specifik behandlingsmetod (Gyllensten & Gard, 2008).  

För att lättare definiera vad kroppsmedvetande är kan man dela in det i två dimensioner: 

medvetandet i kroppen och medvetandet om kroppen. Medvetandet i kroppen syftar på inre 

kroppsliga sensationer, hur man ser på sig själv från insidan, d.v.s. känslor, upplevelser, 

behov, hållning och stabilitet. Medvetandet om kroppen är hur vi ser på den utifrån, som en 

apparat eller objekt (Gyllensten & Gard, 2008).  

Kroppsmedvetandeträning  

Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt i syfte att öka patientens 

medvetenhet om hur den egna kroppen används i termer av kroppsfunktion, beteende och 

interaktion med sig själv och andra (Gard, 2005). Det handlar om att normalisera 

kroppshållning, balans, andning och muskelspänning (Gyllensten et al., 2010). 

Kroppsmedvetandeträning är ett paraplybegrepp där det ryms en rad olika 

behandlingsmetoder, där de vanligaste är basal kroppskännedom, Feldenkraismetoden och 

Mensendieck (Gard, 2005).  

Det övergripande målet med kroppsmedvetandeträning är att sträva efter en helhetskänsla som 

kan uttryckas: ”Jag är – jag är hel, i min kropp”, vilket medför ökad självkänsla och ökat 

självförtroende (Roxendal, 1987). Detta övergripande mål kan delas in i delmål: 

– Att öka förmågan att känna kroppen, känna vilken hållning man har, känna musklernas 

spänningstillstånd 

– Att öka förmågan att känna när kroppen mår väl 
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– Att öka förmågan att förstå kroppens signaler om illabefinnande, innan detta blir för starkt 

– Att öka medvetenheten om kroppsliga förmågor, uppleva stunder av ”jag kan” 

– Att öka förmågan att känna sina egna gränser 

– Att öka kännedomen om den egna personliga stilen i rörelsemönstret (Roxendal, 1987). 

Basal kroppskännedom, BK  

Basal kroppskännedom bygger på att genom enkla övningar normalisera hållning, balans, 

andning och koordination. Övningarna kan vara i rörelse eller stillhet och kan utövas 

liggande, sittande, stående eller i gående position samtidigt som medvetandet riktas mot vad 

som händer i och utanför kroppen (Roxendal, 2002). 

Feldenkrais 

Feldenkraispedagogiken eller Feldenkraismetoden bygger på neurofysiologiska principer som 

syftar till att omvända invanda ogynnsamma rörelsemönster till ett istället kroppsriktigt, 

medvetet och kontrollerat rörelsemönster. Metoden är pedagogisk och fokuserar på individens 

egen inlärningsprocess där medvetenhet och uppmärksamhet om kroppen och dess rörelse står 

i fokus (Grönholm, 1996).  

Feldenkraismetoden går ut på att individer uppmuntras att utforska olika rörelsemönster för 

att utveckla en kinestetisk förståelse av dem samt hur de genom sina kroppsliga segment kan 

organisera sin rörelse i olika rörelsemönster på ett effektivare sätt (Stephens et al. 1999). 

Mensendieck 

Mensendieckmetoden bygger på att tankar, känslor, kroppsrörelser och hållning är integrerade 

och sammanvävda. Metoden syftar till att utveckla kroppsmedvetenhet, balanserad hållning 

och kontrollerad rörelse, medvetenhet om spänning och avkoppling samt en funktionell 

andning. Målet med metoden är att kontrollera och träna specifika muskelgrupper i 

definierade rörelsemönster. Patienten instrueras hur rörelse initieras mentalt för att sedan 

överföras i kroppsrörelser. I denna metod förbättrar patienten sin kroppsmedvetenhet genom 

att aktivt använda sig av nya kognitiva mönster som senare överförs till vardagens aktiviteter 

(Mensendieck, 1954). 

 

Ångest 

Ångest definieras enligt American Psychiatric Association (APA) som olustkänslor eller 

kroppsliga spänningssymtom inför en förväntad fara, där det upplevda hotet kan komma 

utifrån eller inifrån. Utöver det tillkommer ofta kroppsliga symtom som andnöd, 
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hjärtklappning, svettning, yrsel, illamående och spända muskler. Med ångestsyndrom avses 

att flera symtom på ångest förekommer samtidigt på ett specifikt sätt och med en viss 

varaktighet samt att ångesten ska vara av en sådan svårighetsgrad att den leder till 

funktionsnedsättningar eller stora inskränkningar i personens dagliga liv (Sweet & Albertsson, 

2011). 

Ångest kan delas in i fyra komponenter. Den första komponenten är den kognitiva, vilken är 

en förväntan om en fara. Den andra komponenten är den somatiska där kroppen förbereder sig 

för kamp eller flykt. Blodtryck, andning och hjärtfrekvens ökar, blodflödet i skelettmusklerna 

ökar samt att aktivitetsnivån i immunsystem och matsmältning minskar. Den tredje 

komponenten är den känslomässiga som består av rädsla eller panik, illamående och 

frusenhet. Den fjärde och sista komponenten är den beteenderelaterade vilken innefattar 

undvikande av den tänkta faran d.v.s. orsaken till ångesten (Von Knorring et.al, 2011). Ångest 

är ett vanligt förekommande symtom hos smärtpatienter (Kinney et.al., 1993) och är dessutom 

tillsammans med depression den vanligaste samsjukdomen hos patienter med långvarig 

smärta (Henningsen, Zimmermann & Sattel, 2003). 

 

Något som är gemensamt för olika typer av psykiska störningar är att patientens psykiska 

lidande tar sig i uttryck i kroppen. Vid ångest påverkas kroppshållning, muskulär 

spänningsbalans och andning. Ångest kan uttrycka sig på olika sätt och växlar mellan 

individer, det kan också växla mellan olika situationer för samma individ. En person med 

ångest utvecklar ofta kroppsliga försvar mot ångest och därmed somatiska symtom. Exempel 

på kroppsliga symtom hos en person med ångest är värk, vegetativa störningar, 

andningssvårigheter, nervösa besvär och sömnsvårigheter. Rörelsemönstret präglas ofta av 

kraftig muskelspänning och orytmiska rörelser. Det kan också yttra sig som rädsla att få 

hjärtklappning vilket leder till att patienten undviker ansträngande rörelser. I andra fall kan 

ångesten leda till ökad tvångsmässig träning (Roxendal, 1987). 

Kroppsliga symtom på ångest kan ibland agera som ett försvar mot ångest och om dessa 

symtom lindras kan det medföra att ångesten frigörs. Till exempel kan stark huvudvärk vara 

ett led i en försvarsmekanism mot ångest i form av muskelspänningar. I behandling släpper 

muskelspänningarna och därmed huvudvärken och den tillbakahållna ångesten släpps fri. 

Därför är det kanske inte alltid är lämpligt att reducera symtomen först, utan att samtidigt 

bygga upp kroppsliga funktioner som en ersättning (Roxendal, 1987). 
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Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk intervention 

Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt verktyg (Gyllensten & Gard, 2008) och 

därför finns det möjlighet till ett fysioterapeutsikt arbetsfält inom psykiatri och primärvård, 

med utgång från kroppsliga funktioner och funktionsnedsättningar (Roxendal, 1987). Ångest 

är mycket vanligt förekommande både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård 

(Wahlström, 2016), samt hos patienter med långvarig smärta (Henningsen et al., 2003). 

Ångest tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär 

spänningsbalans och andning påverkas. Kroppsmedvetandeträning handlar om att normalisera 

just kroppshållning, balans, andning och muskelspänning (Gyllensten et al., 2010). Genom att 

kartlägga detta samband mellan kroppsmedvetandeträning och ångest kan en klarare bild fås 

av hur fysioterapeuter kan använda sig av verktyget i mötet med dessa patienter.   

Resultat av tidigare studier  

I en systematisk review-artikel från 2015 undersöktes effekten av kroppsmedvetandeträning 

hos patienter med fibromyalgi och hjärntrötthet. 29 artiklar granskades. De olika 

behandlingarna som undersöktes var bland annat BK, Feldenkrais och Mensendieck. Studien 

visar på en signifikant effekt på ångest hos patienter med fibromyalgi som genomgick 

kroppsmedvetandeträning som behandling (Courtois, Cools & Calsius, 2015). I en annan 

studie från 2018 avseende patienter med fibromyalgi, konkluderades att BK kan vara en 

effektiv behandlingsmetod i avseende att minska ångest (Bravo et al., 2018). 

 

I en kvalitativ studie från 2010 intervjuades personer med schizofreni om deras upplevelse av 

Basal kroppskännedom (BK). Sex av tio informanter använde BK för att må bättre i det 

dagliga livet. Två av dem upplevde att de hade lättare att hantera och ta kontroll över sin 

ångest. Fyra informanter beskrev hur deras generaliserade ångest minskade och hur stress och 

rädsla minskade över tid. Tre av dem kände sig lugnare, hade lättare att fokusera på att vara 

mentalt närvarande samt att känna sig i kontakt med sin egen kropp efter behandling med BK. 

(Hedlund & Gyllensten, 2010).  

Tidigare litteraturöversikter har gjorts där man tittat på vad kroppsmedvetande har för 

påverkan på olika patientgrupper och där ångest har varit en del av resultatet. Dock har ingen 

studie kunnat hittas där huvudsyftet varit att studera vad kroppsmedvetandeträning har för 

effekt på just ångest. Därför finner jag ett intresse att få en samlad bild över kunskapsläget, 

vilket ligger till grund för denna litteraturöversikt. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga om kroppsmedvetandeträning har en effekt på ångest. 

 

Metod 

 

Design och sökstrategi 

För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts (Olsson & Sörensson, 

2011). Sökningar gjordes i de medicinska databaserna Pub Med, Cinahl, PsycInfo samt 

Science Direct Journals under oktober månad 2018. Pub Med är en databas som täcker 

områdena medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  Cinahl innehåller referenser 

till tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, hälso- och sjukvårdadministration 

m.m. Psycinfo innehåller tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi och angränsande 

ämnesområden samt artiklar med psykologiska aspekter i bland annat medicin och psykiatri. 

Science Direct Journals är också en databas för bland annat medicinsk forskning 

(Universitetsbiblioteket LTU, 2018). 

MeSH-termen ”anxiety” (Svensk MeSH, 2018) användes tillsammans med var och ett av 

fritextorden ”body awareness therapy”, ”Feldenkrais” och ”Mensendieck” vilka inte återfanns 

som MeSH-termer, se tabell 1. Först gjordes en översikt över artiklarnas titlar för att välja ut 

de som verkade relevanta. Inklusionskriterier var kvantitativa och kvalitativa studier som 

berörde ämnet. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Reviewartiklar samt 

de artiklar som inte berörde både kroppsmedvetandeträning och ångest exkluderades. De 

artiklar som återfanns på flera databaser togs bort, det vill säga dubbletter. Vidare lästes 

abstract på de 21 utvalda artiklarna och därefter inkluderades 10 artiklar som då lästes i 

fulltext. Ytterligare tre artiklar som återfanns som källor i de utvalda artiklarna togs med i 

resultatet och totalt inkluderades 13 artiklar som kvalitetsgranskades enligt Friberg (Friberg, 

2006). För att sammanställa resultatet gjordes resultattabeller, se tabell 2 – 5. 
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Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvaliteten gjordes granskning av artiklarna enligt Fribergs rekommenderade 

frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Friberg, 2006), se bilaga 1. Efter att 

artikeln bedömts som relevant, analyserades den med utgång från Fribergs frågor. Därefter 

bedömdes artikelns kvalitet med ett poängsystem från ett till fyra, där fyra poäng var högst 

och ett poäng lägst.  

 

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning i de utvalda databaserna 

 

Totalt antal träffar: 70 

Totalt antal dubbletter: 9 

Totalt inkluderade: 10* 

* Utöver dessa återfanns 3 st artiklar som källor i de redan inkluderade artiklarna som också inkluderades 

 

 

 

 

 

 

 

 Anxiety +  

”Body awareness therapy”   

Anxiety + Feldenkrais Anxiety + Mensendieck 

 Antal 

träffar 

Relevanta 

(dubbletter) 

Inkluderade Antal 

träffar 

Relevanta 

(dubbletter) 

Inkluderade Antal 

träffar 

Relevanta 

(dubbletter) 

Inkluderade 

PubMed 8 8 4 5 2 2 3 1 0 

Cinahl 2 2 0 7 5 (1) 3 2 2 (1) 0 

PsycInfo 7 2 (2) 0 5 2 (2) 0 0  0 

ScienceDirect 

Journals 

26 4 (1) 1 3 1 (1) 0 2 1 (1) 0 
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Resultat 

 

Kroppsmedvetandeträning 

Av de 13 artiklar som inkluderades i denna översikt var det två stycken som använde 

kroppsmedvetandeträning som övergripande begrepp och undersökte effekten av detta 

avseende ångest hos patienter med olika typer av muskuloskeletal sjukdom. I båda studierna 

visade resultatet en signifikant minskning av ångest från baslinjen, se tabell 2. 

I den ena studien medverkade patienter med långvarig muskuloskeletal sjukdom. De fick 

utöva ett rehabiliteringsprogram baserat på ett bio-psykosocialt synsätt som fokuserade på 

kroppsmedvetandeträning och kognitiv avslappningsbehandling. Kontrollgruppen fick 

traditionell behandling som bestod av en fysisk undersökning, rörlighets och styrketräning, 

stretching och råd om träning. Ångestnivån förbättrades signifikant i rehabiliteringsgruppen 

från baslinjen, samt jämfört med kontrollgruppen (Grahn, Ekdahl & Borgquist, 1998). 

Den andra studien hade som syfte att jämföra behandlingseffekten av 

kroppsmedvetandeträning, Feldenkrais, och sedvanlig behandling avseende psykisk ohälsa 

hos patienter med ospecificerad muskuloskeletal sjukdom. Den sedvanliga behandlingen 

bestod i huvudsak av massage, hot-pack, akupunktur och TENS i kombination med andra 

metoder som mobilisering och träning samt information och råd om förebyggande strategier. 

Resultatet visade på en signifikant förbättring avseende ångest i alla tre grupper, men ingen 

signifikant skillnad grupperna emellan (Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius, 2001). 
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Tabell 2: Resultatöversikt, studier om kroppsmedvetandeträning  

Författare 
 

Syfte Studiedesign Deltagare Intervention och 

kontroll 

Utfallsmått Resultat 

Grahn, Ekdahl 

och Borgquist, 

1998 

Att undersöka effekterna 

av ett multi 
Disciplinärt 

rehabiliteringsprogram 

med avseende upplevd 
hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter 
med långvarig 

muskuloskeletal sjukdom 

Prospektiv, 

kontrollerad 
uppföljningsstudie 

236 patienter 

med 
långvarig 

muskuloskele

tal sjukdom 

Interventionsgrupp: 

Rehabiliteringsprogram 
baserat på 

kroppsmedvetandeträning 

och kognitiv och 
avslappningsbehandling.  

 
Kontrollgrupp: Sedvanlig 

behandling 

BAS2 

 
Mätningar vid 

baslinjen och 6 

månader 

Ångestnivån 

förbättrades 
signifikant i 

rehabiliteringsgruppen 

från baslinjen, samt 
jämfört med 

kontrollgruppen vid 6 
månaders uppföljning 

Malmgren-

Olsson, Armelius 

och Armelius, 

2001 

Att jämföra 

behandlingseffekten av 
BAT1, Feldenkrais, och 

sedvanlig behandling 

avseende förändringar i 
psykisk ohälsa, smärta 

och självbild hos 

patienter med 
ospecificerad 

muskuloskeletal sjukdom 

Kvasiexperimentell 

studie 

78 patienter 

med 
ospecificerad 

muskuloskele

tal sjukdom 

Interventionsgrupp 1: 20 

sessioner BK 
Interventionsgrupp 2: 20 

sessioner FK 

 
Kontrollgrupp: Sedvanlig 

behandling (huvudsakligen 

massage, hot-pack, 
akupunktur och TENS i 

kombination med  

mobilisering, träning och 
information) 

SCL-903 

 
Mätningar vid 

baslinjen, 6 

månader samt 
ett år 

Signifikant förbättring 

avseende ångest i alla 
tre grupper, både vid 

6-månadersmätningen 

och efter ett år. Det 
var ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

1 BAT = Body awareness therapy 2BAS = Body Awareness Scale 3SCL-90 = The Symptom Check List 

 

 

Basal kroppskännedom, BK 

Fem av de 13 inkluderade artiklarna har studerat BK som tilläggsbehandling till andra 

behandlingsmetoder. Två av studierna undersökte BK som behandling utöver psykofarmaka 

och psykoterapi, se tabell 3. I den ena studien utvärderades patienter inom psykiatrisk 

poliklinisk vård efter 12 sessioner av BK. Kontrollgruppen fick psykofarmaka och 

psykoterapi. BK-gruppen förbättrades signifikant från baslinjen. Även kontrollgruppen 

förbättrades men det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Gyllensten, Hansson & 

Ekdahl, 2003). I den andra studien utvärderades patienter med humörs eller stressrelaterade 

somatiska besvär samt beteendemässiga eller personlighetsstörningar efter 12 st BK-

sessioner. Kontrollgruppen fick psykofarmaka och psykoterapi. Både interventionsgruppen 

och kontrollgruppen förbättrades över tid, dock ej signifikant (Gyllensten, Ekdahl & Hansson, 

2009). 

Två andra studier undersökte BK som behandling utöver psykofarmaka endast, den ena 

studien gjordes på patienter med fibromyalgi och visade på en signifikant förbättring till BK-

gruppens fördel, dock ingen signifikant skillnad grupperna emellan (Bravo et al., 2018). Den 

andra studien gjordes på patienter med djup depression och där kunde man däremot i stället se 

en ökad ångestnivå som en sidoeffekt av BK, dock ej signifikant (Danielsson et al., 2014).  
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Ytterligare en studie granskades, där man undersökte man BK i kombination med progressiv 

avslappning i en intervention utformad för unga kvinnor som upplever stressrelaterade eller 

psykosomatiska problem. Resultatet visade signifikant förbättring avseende ångest 

(Strömbäck et al., 2016). 
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Tabell 3: Resultatöversikt, studier om Basal kroppskännedom, BK 

Författare 
 

Syfte Studiedesign Deltagare Kontroll och 

intervention 

Utfallsmått Resultat 

Gyllensten, Hansson 

och Ekdahl, 2003 

Att utvärdera effekten 

av BK som tillsatt 
behandling utöver 

sedvanlig behandling 

jämfört med 1TAU 
endast, för patienter i 

psykiatrisk 

poliklinisk vård 

RCT 77 patienter i 

psykiatrisk poliklinisk 
vård 

Interventionsgrupp: 

12 sessioner med BK 
utöver sedvanlig 

behandling 

 
Kontrollgrupp: 

Sedvanlig 

behandling endast 

2 SCL-90 

 
Mätningar vid 

baslinjen samt 

vid 3 mån.  
 

Signifikant förbättring 

från baslinjen hos BK-
gruppen, dock ingen 

signifikant skillnad 

grupperna emellan  

Gyllensten, Ekdahl 

och Hansson, 2009 
Att studera effekterna 
av BK utöver 

sedvanlig behandling 

jämfört med 
sedvanlig behandling 

endast, avseende: 

kroppsmedvetenhet, 
hälsorelaterade 

faktorer och 

copingstrategier samt 
användningen av 

sociala tjänster och 

psykiatrisk vård 

RCT 77 patienter med 
humörrelaterade, 

stressrelaterade eller 

beteendemässiga 
besvär och/eller 

personlighetsstörningar 

Interventionsgrupp: 
12 st BK sessioner 

utöver sedvanlig 

behandling 
 

Kontrollgrupp: 

Sedvanlig 
behandling endast 

2SCL-90 
 

Mätningar vid 

baslinjen, 3 
mån och 6 mån  

Båda grupperna 
förbättrades över tid, 

ingen signifikant skillnad 

grupperna emellan 

Bravo et al., 2018 Att bedöma om BK 
förbättrar 

muskuloskeletal 

smärta, 
rörelsekvalitet, 

psykologisk funktion 

och livskvalitet hos 

patienter med 

fibromyalgi 

RCT 41 patienter med 
fibromyalgi 

Interventionsgrupp: 
10 BK-sessioner, 

sedvanlig inklusive 

farmakologisk 
behandling.  

 

Kontrollgrupp: 
Sedvanlig inklusive 

farmakologisk 

behandling. 

3HAD, 4STAI 
 

Mätningar vid 

baslinjen, 5, 12 
och 24 veckor 

Signifikant förbättring för 
interventionsgruppen 

avseende ångest efter 12 

och 24 veckor både på 
4STAI-skalan och på 

ångest-delen på 3HAD-

skalan. Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

Danielsson et al., 

2014 

Att utvärdera effekten 
av två olika 

tilläggsbehandlingar 

vid djup depression: 
träning och BK 

Trearmad RCT 62 patienter med djup 
depression 

Interventionsgrupp 
1: BK 

Interventionsgrupp 

2: Aerob träning 
   

Kontrollgrupp: Ett 

möte med råd om 
fysisk aktivitet 

5BAI 
 

Mätningar vid 

baslinjen och 
efter 10 veckor 

Ingen signifikant skillnad 
avseende ångest kunde ses 

mellan grupperna 

Strömbäck et al., 

2016 

Att beskriva och 

utvärdera de första 

stegen av en 
könsrelaterad och 

ungdomsvänlig 

gruppintervention 
utformad för 

tonårsflickor och 

unga kvinnor som 
upplever 

stressrelaterade eller 

psykosomatiska 
problem. 

Interventionsstudie 54 tonårsflickor och 

unga kvinnor som 

upplever 
stressrelaterade eller 

psykosomatiska 

problem. 

Interventionsgrupp: 

8 sessioner baserade 

huvudsakligen på BK 
och progressiv 

muskulär 

avslappning  
 

Kontrollgrupp: - 

6BPQ 7ASR  

 

Mätningar vid 
baslinjen och 

efter 8 

sessioner 

Signifikant förbättring 

avseende mental hälsa och 

somatiska symtom, 
däribland ångest. 

1TAU = Treatment as usual     2SCL-90 = The Symptom Check List  3HAD = The Hospital Anxiety and Depression Scale 

 4STAI = StateTrait Anxiety Inventory  5BAI = Becks Anxiety Inventory  6BPQ = The Body Perception Questionnaire 

7ASR = The Adult Self-Report Scale 
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En utav de inkluderade artiklarna var av kvalitativ design. I denna retrospektiva studie 

intervjuades åtta personer med schizofreni om deras upplevelse av BK det senaste året. Alla 

deltagare hade fått samtidig behandling bestående av psykofarmaka och andra typer av 

terapeutisk behandling. Resultatet visade att alla deltagare hade upplevt positiva effekter av 

BK, både långsiktigt och kortsiktigt. 

Två av de åtta intervjuade deltagarna upplevde att de hade lättare att hantera och ta kontroll 

över sin ångest. Fyra informanter beskrev hur deras generaliserade ångest minskade och hur 

stress och rädsla minskade över tid. Tre av dem kände sig lugnare, hade lättare att fokusera på 

att vara mentalt närvarande samt att känna sig i kontakt med sin egen kropp efter behandling 

med BK (Hedlund & Gyllensten, 2010). 

Tabell 4: Resultatöversikt, kvalitativa studier 

Författare 
 

Syfte Studiedesign Deltagare Kontroll och 

intervention 

Utfallsmått Resultat 

Hedlund och 

Gyllensten, 

2010 

Att beskriva 
upplevelsen av 

BK hos 

patienter med 

schizofreni 

Kvalitativ studie 8 patienter med 
schizofreni 

8 personer med 
schizofreni som 

utövat BK under 

det senaste året 

intervjuades vid 8 

tillfällen 

- Positiv effekt av 
BK avseende 

ångest 

 

Feldenkrais 

Fem av de 13 inkluderade artiklarna undersökte Feldenkrais som enda behandling hos olika 

patientgrupper, varav fyra hade en kontrollgrupp. Tre av dessa visade på en signifikant 

förbättring avseende ångest från baslinjen. De andra två visade på förbättring, dock ej 

signifikant. I de tre studierna som visade på en signifikant förbättring för 

Feldenkraisgrupperna hade två av studierna kontrollgrupper som fick utföra någon slags 

avslappningsövning, se tabell 5.  

I en av studierna fick patienterna med MS utföra ett åtta veckor långt Feldenkraisprogram 

samtidigt som en kontrollgrupp fick åtta veckors placebobehandling i form av icke-terapeutisk 

behandling som liknade Feldenkrais. Efter åtta veckor bytte grupperna och de som först fick 

Feldenkrais fick placebo och vice versa. Placebobehandlingen gick ut på att terapeuten 

utförde en taktil, icke-behandlande massage samtidigt som patienten uppmanades att slappna 

av och fokusera på sin andning. Resultatet visade på en signifikant minskning av ångest efter 

Feldenkraisbehandlingen (Johnson et al., 1999). I den andra studien har man jämfört 

Feldenkrais med avslappning samt med en kontrollgrupp utan någon behandling alls. 

Resultatet visade på en signifikant minskning av ångest både för Feldenkraisgruppen och för 
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de andra grupperna, d.v.s. även de som inte fick någon behandlig alls (Kolt & McConville, 

2000). 

En studie hade ingen kontrollgrupp, där såg man signifikant minskning av ångestnivån både 

efter en enda session av Feldenkrais samt efter ett 10-veckors program (Kerr, Kotynia & Kolt, 

2002). 

I de två studier som visade på förbättring, men inte signifikant jämfördes Feldenkrais med 

olika typer av motion samt en typ av avslappning, se tabell 5.  

I den ena studien undersökte man Feldenkrais effekt på ångest under ett års tid men sessioner 

en gång per vecka hos gymnasielärare. Man kunde se en minskad ångestnivå, dock ej 

signifikant (Netz & Lidor, 2003). I den andra studien undersökte man effekten av Feldenkrais 

på ångest och smärta hos patienter med långvarig ländryggsmärta efter en 30 minuters 

session. Medelvärdet för ångest minskade, dock ej signifikant (Smith et al., 2001). 
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Tabell 5: Resultatöversikt, studier om Feldenkrais 

Författare 
 

Syfte Studiedesign Deltagare Kontroll och 

intervention 

Utfallsmått Resultat 

Johnson et 

al., 1999 

Att studera om 

behandling med 

Feldenkraismetod
en ger en signi-

fikant förbättring 

av fysiska 
symtom, humör-

symptom samt 

kroppsfunktion 

hos MS-patienter 

utöver de effekter 

som observerats 
med placebob-

ehandling 

Kontrollerad 

crossover 

20 patienter med MS Interventionsgrupp: 8 

veckors 

placebobehandling 
följt av 8 veckor 

Feldenkrais sessioner. 

 
Kontrollgrupp: 8 

veckors Feldenkrais 

följt av 8 veckor 

placebobehandling 

1HAD 

 

Mätningar vid 
baslinjen, 8 och 

16 veckor 

 

Signifikant 

minskning av 

ångest efter 
Feldenkraisbehandli

ng 

Kolt och 

McConville, 

2000 

Att undersöka vad 
Feldenkrais har 

för effekt på 

ångest 

Intervention och 
randomiserad 

kontrollstudie 

54 fysioterapeut-
studenter 

Interventrionsgrupp 1: 
Fyra sessioner 

Feldenkraisbehandling 

Interverntionsgrupp 2: 
Fyra sessioner 

avslappningsbehandlin

g 
 

Kontrollgrupp: Ingen 

behandling  

2POMS-BI  
 

Mätningar vid 

baslinjen, före 
och efter den 

fjärde 

sessionen samt 
en dag efter 

den fjärde 

sessionen 

Signifikant 
minskning av 

ångest för alla 

grupper över tid. 
Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna förutom 
hos kvinnorna i 

Feldenkrais och 

avslappningsgruppe
n där ångestnivån 

minskade 

signifikant jämfört 
kvinnorna i 

kontrollgruppen 

Kerr, 

Kotynia a 

och Kolt, 

2002 

Att undersöka 

Potentiella 
ångest-

reducerande 
effekter av både 

en enda 

Feldenkraiss-
session och ett 10 

veckor långt 

Feldenkrais-
program 

Interventionssudie 45 frivilliga, varav 17 

hade erfarenhet av 
Feldenkrais sedan 

innan 

Interventionsgrupp: 10 

veckor långt 
Feldenkraisprogram 

eller en enda session 
 

Kontrollgrupp: -  

3STAI  

 
Mätningar vid 

lektion nr 1 och 
5, direkt efter 

lektion nr 5 och 

efter sista 
sessionen 

Signifikant 

minskning av 
ångest från pre och 

post-intervention 
hos både nya och 

återvändande 

studenter samt både 
efter en lektion och 

efter 10 lektioner 

Netz och 

Lidor, 2003 

Att undersöka och 

jämföra effektiv-

iteten av 
Feldenkrais, dans, 

simning och yoga 

med varandra 
samt jämfört med 

en icke-fysisk 

aktivitet avseende 
ångest, depressiv 

stämning och 

subjektivt 
välbefinnande 

Kvasiexperimentie

ll 

37 kvinnliga 

idrottslärare 

Interventionsgrupp 1: 

Feldenkrais 

Interventionsgrupp 2: 
Dans 

Interventionsgrupp 3: 

Simning 
Interventionsgrupp 4: 

Yoga  

 
Kontrollgrupp: 

Datorkurs 

3 STAI  

 

Mätningar vid 
baslinjen, 14 

veckor och 

efter ett läsår 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna, dock 
hade 

Feldenkraisgruppen 

mindre ångest än 
datorgruppen och 

dansgruppen vid 

slutmätningen 

Smith et al., 

2001 

Att undersöka 

effekten av 

Feldenkrais på 
ångest och smärta 

hos patienter med 

långvarig 
ländryggsmärta 

Pilotstudie 26 patienter med 

långvarig 

ländryggssmärta 

Interventionsgrupp: 30 

min lång 

Feldenkraissession där 
de liggandes på golvet 

lyssnade på ett band.  

 
Kontrollgrupp: Fick 

under 30 minuter 

lyssna på en berättelse. 

3STAI. 

 

Mätningar vid 
baslinjen och 

efter sessionen 

Ingen signifikant 

minskning av 

ångest, inte heller 
någon signifikant 

skillnad mellan 

grupperna 

1HAD = The Hospital Anxiety and Depression Scale 2POMS-BI = The Bipolar Form of the Profile of Mood States State Anxiety 

3STAI = State Trait Anxiety Inventory 
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Resultatdiskussion 

Kroppsmedvetandeträning 

Två av de inkluderade artiklarna använde kroppsmedvetandeträning som övergripande 

begrepp och undersökte effekten av det avseende ångest hos patienter med olika typer av 

muskuloskeletal sjukdom med en signifikant minskning av ångest som resultat. I den ena 

studien fick interventionsgruppen genomföra ett rehabiliteringsprogram som bestod av både 

kroppsmedvetandeträning och kognitiv avslappningsbehandling (Grahn et al., 1998).  

I och med att kroppsmedvetandeträning inte undersöktes som enda behandling kan man 

diskutera huruvida om det var just det som gav ett sådant signifikant resultat, eller om det var 

avslappningsbehandlingen eller en kombination av de båda. Detta kan ses som ett problem 

som genomsyrar hela arbetet då det var få studier som hade jämfört någon typ av 

kroppsmedvetandeträning ensamt med annan behandling. Dock kan man ändå dra en slutsats 

att kroppsmedvetandeträning har en signifikant effekt på ångest från baslinjen, då i 

kombination med eller utöver annan behandling. Detta kan ses som rimligt eftersom att ångest 

i sig är ett mycket komplext tillstånd som sällan kommer ensamt utan ofta som samsjuklighet 

med andra psykiska eller somatiska besvär (Henningsen et al., 2003). Av de 13 inkluderade 

artiklarna hade nio stycken en kontrollgrupp som fick utföra en annan behandling, endast en 

av dessa studier visade på en signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp 

(Grahn et al., 1998). Jag anser dock inte att man kan tolka det som ett rättvist resultat då i stort 

sett alla 13 studier har haft olika interventionsgrupper, samt utvärderat ångest med olika 

utfallsmått. För att kunna säga att kroppsmedvetandeträning är signifikant, bättre eller sämre 

än en annan behandling, krävs en jämförelse av studier som utförts på samma standardiserade 

sätt. 

 

Basal kroppskännedom, BK 

Endast en av de studier som undersökte BK och dess inverkan på ångest hade BK som enda 

behandling (Hedlund & Gyllensten, 2010). Denna studie visade på en signifikant minskning 

av ångest. Att diskutera här är att det var en kvalitativ retrospektiv studie där patienter som 

utövat BK det senaste året blev tillfrågade att delta i studien i efterhand. En svaghet jag kan se 

med detta är att det kan vara svårt för patienterna att komma ihåg hur upplevelsen av BK-

behandlingen var om det var för en tid sedan. En styrka med det kan dock vara att man ser det 

hela ur ett långsiktigt perspektiv, vilket ofta saknas i andra studier. En styrka med denna 



19 

 

studie är just att den är av kvalitativ design vilket kan anses som relevant då det handlar om 

ångest, då det bättre fångar upp flera aspekter av ångest, jämfört med ett frågeformulär.  Det 

är också svårt att studera på vilket sätt kroppsmedvetandeträning påverkar ångest när 

frågeformulär används som utvärderingsinstrument. Önskvärt hade varit att det funnits fler 

studier av kvalitativ design, för att få en djupare bild.  

I de övriga fem studier som undersökte kroppsmedvetandeträning i form utav BK och dess 

effekt på ångest har BK tillämpats som tilläggsbehandling där tre av studierna visade på 

signifikant förbättring för den grupp som fick BK som tilläggsbehandling. En studie visade på 

förbättring och en studie visade på ökad ångest för BK-gruppen, dessa var dock ej 

signifikanta. 

Inte heller här kan man dra slutsatsen att det är just BK ensamt som utgör en signifikant effekt 

på ångest, utan att det är kombinationen med annan behandling som utgör det signifikanta 

resultatet.  

I den studie där man såg en ökning av ångest efter BK bestod interventionsgruppen av 

patienter med djup depression (Danielsson et al., 2014). Att diskutera kring detta är som 

Roxendal (1987) skriver, att det ibland kan hända att kroppsliga symtom på ångest 

uppkommit för att skydda individen, och om dessa försvar lättas med hjälp av till exempel BK 

kan det hända att ångesten släpps fri.  

Feldenkrais 

Fem artiklar hade undersökt Feldenkrais som behandlingsmetod och hade alla Feldenkrais 

som enda behandling och inte som tilläggsbehandling vilket var fallet när det gällde BK. Alla 

fem studier visade på en minskning av ångest efter behandling med Feldenkraismetoden, 

varav tre av dem signifikant. 

 I de tre studierna som visade på en signifikant förbättring för Feldenkraisgrupperna hade två 

av studierna kontrollgrupper som fick utföra någon slags avslappningsövning. I en av 

studierna som visade på signifikant förbättring efter Feldenkrais jämförde man 20 st 

Feldenkraissessioner hos personer med ospecifierad muskuloskeletal sjukdom med en 

kontrollgrupp som fick sedvanlig behandling (Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius, 

2001). I detta fall bestod den sedvanliga behandlingen huvudsakligen av massage, hot-pack, 

akupunktur och TENS i kombination med träning samt information och råd om förebyggande 

strategier. Den sedvanliga behandlingen var inte standardiserad, därför är det svårt att dra 

rättvisa slutsatser när man jämför de båda grupperna från baslinjen. I den andra studien som 
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visade på signifikant förbättring tog flera av patienterna samtidigt psykofarmaka. Detta är 

något som också kan ha påverkat resultatet på så sätt att det är svårt att veta om det var 

Feldenkrais, psykofarmaka eller en kombination av de båda som ledde till det aktuella 

resultatet (Johnson et al., 1999).  

I de två studier som visade på förbättring, men inte signifikant jämfördes Feldenkrais med 

olika typer av motion samt en typ av avslappning, se tabell 5. Att diskutera här är att den ena 

studien (Netz & Lidor, 2003) gjordes på frivilliga gymnasielärare under ett års tid, vilka inte 

hade några psykiska besvär från början. För att ångest ska minska signifikant bör det finnas 

ett problem kring ångest från baslinjen. Dock var inte denna studies primära syfte att studera 

just ångest. I den andra studien som visade på en förbättring dock ej signifikant (Smith et al., 

2001), fick patienterna genomföra en enda session på 30 minuter, vilken man grundade 

resultatet på. Vi kommer då tillbaka till att ångest är ett komplext tillstånd och att en enda 30-

minuterssession kan tyckas lite för att kunna dra rättvisande slutsatser. 
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Metoddiskussion 

 

Design och sökstrategi 

Den valda metoden, att göra en litteraturöversikt, har kunnat besvara denna studies syfte 

vilket var att kartlägga vad kroppsmedvetandeträning har för effekt på ångest. Att sökningarna 

gjordes i fyra databaser som alla täcker medicinsk forskning kan ses som en styrka. Även att 

MeSH-termen ”anxiety” användes kan ses som en styrka i denna studie.  

”Body awareness therapy” hittades inte som MeSH-term och användes därför istället som 

fritextord. Detta kan ses som en svaghet då man inte helt kan säkerställa att det är rätt 

översättning till kroppsmedvetandeträning och därmed kan relevanta artiklar ha missats. 

”Feldenkrais” och ”Mensedieck” återfanns inte heller som MeSH-termer, dock anser inte jag 

att det är en svaghet då de båda är vedertagna begrepp som är svåra att misstolkas.  

Mensendieck togs med i artikelsökningen då detta är en vanlig behandlingsformerna inom 

kroppsmedvetandeträning (Gard, 2005). Dock kunde utifrån syftet inga relevanta artiklar 

hittas, vilket är anmärkningsvärt då det primära målet med Mensedieckmetoden är att öka 

kroppskännedomen (Mensendieck, 1954).  Hypotetiskt sett borde även Mensendieckmetoden 

ha en effekt på ångest, då det som både BK och Feldenkrais är en behandlingsmetod som 

ryms under begreppet kroppsmedvetandeträning. Det är dock bara en hypotes och forskning 

krävs för att svara på det.  

Vid första urvalet granskades artiklarnas abstract för att se om artiklarna var relevanta för 

denna studie. Om varken ”anxiety” eller det aktuella sökordet d.v.s. body awareness therapy, 

Feldenkrais eller Mensendieck återfanns i abstract bedömdes artikeln inte vara relevant och 

exkluderades. Detta kan ha lett till att vissa relevanta artiklar missats, även om jag bedömer 

att den risken är relativt liten. Vidare granskades artiklarna i fulltext för att se om det fanns ett 

utfallsmått som mätte ångest. De artiklar där ångest inte utvärderades på något sätt 

exkluderades också. Eftersom att det fanns ett begränsat antal studier rörande ämnet, och att 

alla undersökte olika patientgrupper samt mätte ångestnivån med olika utfallsmått 

inkluderades alla artiklar som berörde kroppsmedvetandeträning och ångest. Hade det funnits 

fler studier hade fokus kunnat läggas på studier med samma utfallsmått, samt samma typ av 

interventionsgrupp. Detta för att kunna jämföra och dra slutsatser på ett mer rättvist sätt. Nu 

var detta inte möjligt, på grund av ett för lågt antal sökträffar. Studien hade då blivit allt för 

liten för att några relevanta slutsatser skulle kunna dras över huvud taget.  



22 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades enligt Fribergs rekommenderade frågeformulär för kvalitetsgranskning 

av kvalitativa studier. Utifrån detta frågeformulär bedömdes två av studierna vara av mycket 

god kvalitet, nio av god kvalitet, en av relativt god kvalitet och en av sämre kvalitet. 

Slutsatsen drogs att artiklarna som inkluderats i studien är av övervägande god kvalitet. Med 

facit i hand kunde annan typ av kvalitetsgranskning ha använts, då Fribergs frågor främst 

riktar sig mot kvalitativa studier. Dock tycker jag ändå att jag utifrån Fribergs frågor har fått 

god hjälp att se på artiklarna med kritiska ögon och därmed kunnat bedöma studiernas 

kvalitet.  

 

Klinisk implikation 

 

Vad denna litteraturstudie kunnat visa har kroppsmedvetandeträning en signifikant positiv 

effekt på ångest. Utifrån studiernas design har det inte kunnat utläsas exakt hur ångesten 

påverkas av de olika träningsformerna, eller hur patienterna upplever träningen. Något att ha 

med sig till det kliniska arbetet är att ångest i sig är ett komplext tillstånd som växlar mellan 

olika individer, samt mellan olika situationer för samma individ (Roxendal, 1987). Det är 

oklart om kroppsmedvetandeträning har en signifikant bättre effekt på ångest jämfört med 

annan behandling, det vi vet utifrån denna litteraturöversikt är att kroppsmedvetande har en 

signifikant positiv effekt på ångest från baslinjen.  

Att som fysioterapeut ha en kunskap och förståelse om ångest och hur den uttrycker sig i 

kroppen samt ha kunskap och ett intresse för kroppsmedvetandeträning kan vara mycket 

användbart i det kliniska arbetet, speciellt med tanke på hur vanligt psykisk ohälsa är inom 

såväl somatisk sjukhusvård som primärvård. Genom kroppsmedvetandeträning kan patienten 

öka sin kroppskännedom och därmed också öka förståelsen för sin egen kropp och dess 

reaktioner och på så sätt sänka ångestnivån. Man kan också tänka sig att 

kroppsmedvetandeträning kan användas för att få rörelserädda patienter i rörelse samt att få 

ned intensiteten i träningen hos patienter som övertränar till en följd av ångest. 

Kroppsmedvetandeträning bör som all annan träning individanpassas utifrån patientens 

behov, sett ur ett biopsykosocialt synsätt och det är fysioterapeutens uppgift att se till dessa 

behov och anpassa behandlingen där efter.  
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Konklusion 

 

Kroppsmedvetandeträning har en positiv effekt på ångest, både som enda behandling och som 

tilläggsbehandling. Mer forskning krävs för att fastställa huruvida kroppsmedvetandeträning 

är signifikant bättre annan behandling. 
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Bilaga 1.  

Febe Fribergs förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier, modifierad version. 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dess i så fall formulerade? 

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

7. Hur analyserades data?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat resultatet? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

 


