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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av 

ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en 

behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. Tidigare studier har 

undersökt effekter och upplevelser av BK som behandling vid PTSD för patienter, men fysioterapeutens 

perspektiv har inte tidigare undersökts. 

 

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters upplevelser av basal kroppskännedom som behandling vid 

posttraumatiskt stressyndrom.  

 

Metod: Sju fysioterapeuter med terapeutisk kompetens inom BK intervjuades genom semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.  

 

Resultat: Tre kategorier och tio subkategorier framkom. Förhållningssätt och roller mellan patient och 

fysioterapeut beskrev upplevelser av samspelet mellan fysioterapeut och patient. I Fysioterapeutens 

strategi och behandling beskrevs resonemang gällande kartläggning och behandling. PTSD och BK:s 

roll som terapimetod beskrev erfarenheter av patientgruppen, BK:s roll som behandling tillsammans 

med andra behandlingar och hur vårdsituationen för PTSD upplevs idag.  

 

Konklusion: BK beskrivs av fysioterapeuter som en respektfull och anpassningsbar metod att 

tillämpa vid behandling av posttraumatiska besvär. Det finns ett upplevt behov att använda kroppen 

som utgångspunkt för att kunna bearbeta och hantera trauma. BK kan vara ett komplement eller en 

grundsten i behandling av patienter med PTSD. 

 

 

Nyckelord: Basal Kroppskännedom, Fysioterapi, Kvalitativ innehållsanalys, Rörelse-orienterad terapi, 

Posttraumatiskt stressyndrom 
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ABSTRACT 
Introduction: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a psychiatric diagnosis as a result of an 

exposure to an earlier traumatic experience. Basic Body Awareness Therapy (BBAT) is a 

physiotherapeutic treatment where the purpose is to make the patient more aware of their own body. 

Earlier studies have investigated the effects and experiences of the BBAT as treatment for PTSD but 

the physiotherapist’s perspective in the field have not yet been investigated.  

 

Purpose: To investigate physiotherapist’s experiences of Basic Body Awareness Therapy as 

treatment for Posttraumatic Stress Disorder.   

 

Method: Qualitative interview study. Seven physiotherapist’s with therapeutic competence in BBAT 

were interviewed using semi-structured interview. Qualitative content analysis where used to analyse 

data. 

 

Results: Three categories and ten subcategories where identified. Approaches and roles between patient 

and physiotherapist described experiences of the interaction between the physiotherapist and patient. 

The physiotherapist’s strategy and treatment described reasoning about evaluation and treatment of 

patients. BBAT:s function as a treatment described experiences of the patient group, BBAT:s role as 

treatment together with other therapies and experiences of the situation in the health-care system for 

PTSD today. 

 

Conclusion: BBAT is described by physiotherapist’s as a respectful and adaptable method to implement 

in treating post-traumatic issues. There is an experienced need in using the body as a starting point in 

order to process and manage trauma. BBAT can be used as a complement or first-line treatment in 

treating patients with PTSD. 

 

Keywords: Basic Body Awareness Treatment, Movement-based therapy, Posttraumatic Stress 

Disorder, Physiotherapy, Qualitative content analysis 
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1. Inledning 
Fysioterapi behövs inom behandlingen av posttraumatiska besvär. Det finns en tydlig 

korrelation mellan posttraumatisk stress och fysiska symtom, individer med 

posttraumatisk stress har en i större grad lägre fysisk funktion än övrig befolkning 

(1–3). Basal kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk behandlingsform 

ursprungligen anpassad för psykiatri och som tidigare visat sig ha en positiv 

behandlingseffekt vid posttraumatiska besvär och PTSD i flertalet studier (4–7).  

2. Bakgrund 
2.1 Posttraumatiskt stressyndrom  
Klassifikationssystemet ICD-10 definierar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som 

en fördröjd eller långvarig stressreaktion på en eller flera traumatiska händelser (8). 

Trauma definieras i det Amerikanska klassifikationssystemet för psykiatriska 

tillstånd: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5) och 

lyder: ”exposure to actual or threatened death, serious injury, or sexual violence” (9). 

Händelser som kan orsaka trauma är exempelvis upplevelse av krig eller konflikt, 

misshandel, naturkatastrof, olyckor, sexuellt utnyttjande, förluster eller medicinska 

kriser (10). Trauma kan erfaras som egen person men också indirekt genom att 

bevittna någon annans eller få vetskap om någon annans trauma. Symtom vid PTSD 

kan delas in i fyra kategorier 1) återupplevande av traumat (uttrycks som 

”flashback”), 2) undvikandebeteenden, 3) negativa tankar och känslor och 4) 

överkänslighet mot stimuli (9). Symtomen kan ge svårigheter att klara av vardagliga 

aktiviteter eller deltagande i samhällslivet och det är vanligt att utveckla indirekta 

symtom såsom kronisk smärta och ökad muskeltonus (11). I dagsläget är PTSD en 

medicinsk diagnos som ställs utifrån klinisk intervju och där uppvisade symtom varit 

ihållande i minst sex månader efter initialt trauma (9,12). Hälften av de som drabbas 

upplever symtom direkt efter orsakat trauma, övriga upptäcker symtomen succesivt 

efter tid (13).  

 

2.1.1 Epidemiologi och riskfaktorer 

Av andelen individer som upplever trauma är det en betydlig minoritet som utvecklar 

posttraumatiska besvär vilket belyser att ett upplevt trauma i sig inte är likställt med 

utvecklandet av PTSD (14). I Sverige har livstidsprevalensen av PTSD uppgetts till 

7,4% för kvinnor och 3,6% för män (13). Dock antas ett stort mörkertal finnas kring 

antalet som lider av posttraumatiska besvär då symtomen liknar andra psykiatriska 

diagnoser som depression eller ångestsyndrom (15). Riskfaktorer för utvecklande av 

posttraumatiska besvär innefattar kvinnligt kön, lägre utbildning, tidigare psykiatrisk 

vård och en familjehistoria av psykisk ohälsa (14).  

 

2.1.2 Sjukdomsmekanismer 

Den subjektiva upplevelsen av en traumatisk händelse kännetecknas av kraftig 

stressreaktion i kroppen (16). Vid en stressreaktion aktiveras det sympatiska 

nervsystemet som kommunicerar en förändring av kroppens funktion till ett 

kortsiktigt överlevnadstillstånd (fight or flight). Parallellt med detta system utsöndras 

stresshormoner primärt via hypotalamus-hypofys-binjuremärgsaxeln (HPA-axeln) 

vilket bidrar till förändringar i kroppsfunktioner, men bidrar även till den 

känslomässiga upplevelsen av stress (16). Durationen och intensiteten av traumat och 

stressreaktionen är av betydelse för utvecklandet av posttraumatiska besvär och 
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PTSD kan ses som ett tillstånd där kroppen misslyckas hantera och bearbeta en 

traumatisk händelse (10,14). Vid alla stressande händelser, såsom trauma, sker en 

inlärning där individen lär sig att reagera på associerade stimulus (cues) (11,16). 

Syftet är att undvika upprepning av händelsen, men det är inte fullt förstått varför 

detta i vissa fall bidrar till en kronisk dysfunktion som vid PTSD. Det är dock visat 

att vidmakthållandet av besvären verkar beroende av flera faktorer såsom individens 

tillgång till resurser, social support, val av kognitiva strategier och nivå av fysisk 

aktivitet (14). Individer med PTSD har visats ha en förhöjd aktivering av det 

autonoma nervsystemet, en lägre tröskel för stressreaktion (sensitisering) och 

förändringar i neuroanatomiska strukturer har observerats (17,18). Detta kan förklara 

de uppvisade kroniska förändrade tankarna, känslor och beteenden, som den 

drabbade upplever (19). 

 

2.1.3 Behandling av Posttraumatiskt stressyndrom enligt Socialstyrelsen  

I Socialstyrelsens riktlinjer faller PTSD under kategorin ångestsyndrom för vuxna 

(20). Övriga diagnoser som faller under samma kategori är generaliserat 

ångestsyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom, social fobi och separationsångest.  

I Socialstyrelsens rekommendationer bör vuxna med PTSD erbjudas 

traumafokuserad kognitiv beteende terapi (TF-KBT) med exponering (prioritet 3, där 

1 är högsta prioritet) (20). Övriga rekommendationer är bland annat behandling med 

antidepressiva läkemedel (prioritet 5) och behandling med Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) (prioritet 7) (20).   

 

2.2 Basal Kroppskännedom 
BK är en metod och behandlingsform (21). Behandlingen baseras på olika 

rörelseövningar där rörelse kombineras med mental uppmärksamhet och mental 

närvaro (21). Syftet är att öka uppmärksamheten till sin egen kropp och omgivning 

samt att integrera kropp och sinne. Rörelseövningarna är enkla och kommer 

ursprungligen från disciplinerna Tai Chi och Zenmeditation (22). BK utvecklades i 

Sverige i början av 1970-talet, Gertrud Roxendal ses som en av pionjärerna i 

utvecklingen av metoden (21). Ursprungligen är BK inspirerad av mimartisten 

Jaques Dropsy (21). Utbildning i BK leds av Institutet för Basal kroppskännedom 

och består av 5 steg (A,B,C,D och E) innan full terapeutisk kompetens kan erhållas 

(23).  

 

Inom BK används begreppet kroppsjaget. Kroppsjaget är den oskiljaktiga enheten 

mellan kropp och själ och innefattar aspekter av individens upplevelser av kroppen 

samt hur individen uttrycker sig genom rörelser (21). Kroppsjagets funktioner är 

relationen till underlaget (förankring), relationen till mittlinjen, centrering, andning, 

flöde och relaterande till den egna kroppen och till andra. Enligt Roxendal är syftet 

med BK att återupprätta ett kroppsjag som inte fungerar optimalt. Utövandet av 

rörelserna i BK utgår ifrån ett helhetsperspektiv, andning och rörelser ska utföras 

förenat. Ökad kroppsmedvetenhet ses på som något positivt inom BK. 

Medvetenheten om att det är jag som individ som rör mig, bidrar till en ökad 

upplevelse av mening, självkännedom och egenmakt (21).  

 

2.2.1 Basal kroppskännedom vid posttraumatiskt stressyndrom  

Det förekommer ett fåtal studier som innefattar BK som behandling vid PTSD, i 

detta stycke görs en sammanfattning av tidigare forskning inom området. En 

kvalitativ intervjustudie från 2015 har undersökt patienters upplevelse av BK som 
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behandling av PTSD (6). Tre informanter intervjuades, samtliga flyktingar, som 

upplevt trauma i sina respektive ursprungsländer. Resultatet visade att deltagarna 

upplevde BK som enkel och effektiv, smärt- och tonuslindrande och att behandlingen 

gav en känsla av frid i sinne och kropp. Deltagarna upplevde också att de fått bättre 

kontakt med sig själva och fått nya copingstrategier i vardagen. Återkommande 

uttrycktes betydelsen av fysioterapeutens instruktioner och regelbunden träning i BK 

(6). En kombinerad kvalitativ och kvantitativ pilotstudie från 2015 har undersökt BK 

som behandling hos traumatiserade flyktingar (4). Syftet med studien var att utforska 

följsamheten, acceptansen och tillfredställelsen av behandlingsformen. Nio deltagare 

genomförde en behandlingsperiod med BK i form av 14 tillfällen under en period på 

14 veckor, samtliga deltagare intervjuades före och efter behandlingsperioden. 

Resultatet visade att deltagarna höll en hög följsamhet och acceptans, samt kände sig 

tillfredsställda till behandlingen. Vidare kunde förbättrade psykiska symtom ses hos 

majoriteten av deltagarna (4). 2017 publicerades en småskalig interventionsstudie där 

BK:s effekter på posttraumasymptom undersöktes (7). Studien var en mixed-method 

design med både kvantitativa mätningar och kvalitativa intervjuer av 15 deltagare. 

Deltagarna genomförde en 12 veckors behandling med BK och utvärderades före, 

efter samt ett år efter interventionen. Resultatet efter behandlingsperioden visade att 

det fanns signifikanta förbättringar i rörelsekvalitet, kroppsuppfattning och PTSD 

symptom hos deltagarna, vilket var bibehållet vid mätningar ett år senare. Studien 

saknar dock tillräckligt med statistisk styrka och avsaknad av kontrollgrupp gör 

tolkningen av resultaten svåra (7).   

 

Tidigare studier har undersökt deltagarnas egna erfarenheter av BK som behandling, 

däribland BK vid PTSD. Dock har ingen studerat terapeutens egen erfarenhet och 

upplevelse av behandlingsformen. Det finns ett behov av att undersöka 

fysioterapeuters erfarenheter för att kunna sprida den kliniska kunskapen som finns 

hos arbetande kliniker men även för att delge det kliniska resonemang som är 

relevant i arbetet med denna patientgrupp. Denna studie vill därför undersöka 

fysioterapeutens upplevelse av BK som behandling vid PTSD. Förhoppningen om 

studien är att det ska kunna bidra till ökad kunskap om hur behandlingen används 

och appliceras. Studien kan även komma att belysa svårigheter och utmaningar 

kopplat till området och med det ge ett underlag för framtida forskning. 

3. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuters upplevelser av basal 

kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom.  

4. Metod  
4.1 Design 
Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer användes för att besvara 

syftet (24). Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och 

Lundman (25) användes för att analysera data. Kvalitativa studier karaktäriseras av 

att försöka belysa, tolka och presentera ett fenomen utifrån undersökningspersonens 

synvinkel (26). Semistrukturerade intervjuer innebär att öppna frågor används som 

grund för att nå en rik, detaljerad beskrivning, djupare förståelse och kommunikation 

kring ämnet (27). Kvalitativ innehållsanalys används framförallt inom 

hälsovetenskap, humanvetenskap och beteendevetenskap för att tolka texter (25). 

Induktiv ansats innebär att ingen förutbestämd hypotes har gjorts utan karaktäriseras 

av uppfattade mönster i materialet (25).  
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4.2 Urval 
Urvalet av informanter gjordes via internethemsidan ibk.nu. På hemsidan fanns 

kontaktuppgifter till fysioterapeuter med terapeutisk kompetens inom BK som 

befann sig i Sverige. Inklusionskriterier för deltagande i studien var legitimerad 

fysioterapeut eller sjukgymnast, med full terapeutisk kompetens inom BK och 

klinisk erfarenhet på minst några månader av psykisk vård och behandling av 

patienter med PTSD. Fysioterapeuten behövde också kunna göra sig förstådd på 

svenska samt kunna läsa på svenska. Exklusionskriterier var ingen erfarenhet av att 

behandla patienter med posttraumatiska besvär.  

 

Rekrytering av informanter skedde fortlöpande från mars till augusti 2019. 

Eventuella deltagare samt ansvarig på respektive verksamhet kontaktades löpande 

via mail. Några informanter var egenföretagare och därmed sina egna 

verksamhetschefer varav dessa kontaktades direkt. I mailet bifogades en inbjudan till 

studien samt ett informationsbrev där studiens syfte och metod sammanfattades (se 

bilaga 1). Författarna hade som målsättning att rekrytera sex till åtta informanter för 

att få tillräckligt med underlag inför analysen. Totalt kontaktades 25 individer via 

mail. Tolv svarade inte och två mail kom tillbaka som automatiskt svar att mailet inte 

kunde nå fram. Elva individer svarade där fyra tackade nej till att delta i studien. Sju 

individer tackade ja till deltagande. Antalet år som yrkesverksam fysioterapeut 

varierade hos informanterna mellan 20-41 års erfarenhet (saknas uppgift för två 

informanter) med medianen 30 år. Antalet år som informanterna hade arbetat med 

BK var 11–30, med medianen 22 år.  Sex av informanterna var kvinnor, en var man.  

 

4.3 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes från maj 2019 till september 2019. En semistrukturerad 

intervjuguide användes (se bilaga 2) som innehöll förutbestämda öppna huvudfrågor 

och exempel på lämpliga följdfrågor (28). Följdfrågor användes som stöd under 

intervjun men styrde inte intervjuns struktur. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

författarnas förkunskaper om BK, fysioterapi och PTSD och skulle vara ett stöd i att 

ge en innehållsrik intervju gällande studiens syfte. Intervjuguiden testades vid en 

pilotintervju som genomfördes den 20 maj där den bedömdes tillräcklig för att 

facilitera en innehållsrik intervju. Intervjuguiden reviderades därmed inte efter 

pilotintervjun och pilotintervjun inkluderades i analysen.  

 

Sex av intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats. En intervju 

genomfördes via dataapplikationen Skype (29). Samtyckesblankett fylldes i före 

inspelningens start på plats eller hade skickats per post (se bilaga 1). Intervjuerna 

påbörjades med information om hur upplägget av intervjun skulle se ut samt ge 

möjlighet till frågor från informanten. Båda författarna närvarande vid samtliga 

intervjuer. En av författarna ansvarade för intervjuguiden och att huvudfrågorna 

ställdes medan den andra författaren hade till uppgift att försöka fånga 

uppföljningsfrågor som kunde bidra till en fördjupad eller mer innehållsrik intervju 

(24). Intervjuer spelades in med en diktafon utan nätuppkoppling. Intervjun som 

skedde via Skype spelades in direkt med hjälp av inspelningsfunktionen i 

programvaran. Detta efter att ha granskat sekretess angående inspelning på Skypes 

hemsida samt efter muntligt samtycke från berörd informant. Fortlöpande efter 

genomförd intervju överfördes inspelningen till ett USB minne och inspelningen på 

diktafonen raderades. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter (total intervjutid 
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365 minuter). Längden på intervjuer varierade utifrån informantens tidsbegränsning 

eller när samtliga huvudfrågor i intervjuguiden var besvarade. Transkribering av 

inspelade data skedde av författarna löpande från maj till september 2019. 

Transkribering gjordes ordagrant och beskrev enbart vem som sa, och vad som sades. 

Författarna transkriberade intervjuerna separat. 

 

4.4 Analys 
Analys av data genomfördes i programvaran Microsoft Excel (30) och påbörjades 

efter samtliga intervjuer var genomförda från september 2019. Efter transkribering 

av inspelat material studerades samtliga intervjuer i sin helhet av båda författarna. Ur 

transkriberad data togs stycken eller meningar ut som ansågs besvara studiens syfte 

som meningsbärande enheter (ME) (25). ME kondenserades sedan till kortare fraser, 

där enhetens innehåll sammanfattades så kort som möjligt utan att förlora innehåll 

relaterat till studiens syfte. Samtliga fraser gavs sedan en sammanfattande och unik 

kod bestående av ett till fem ord hämtade ur frasens textnära innehåll. När samtliga 

ME sammanförts till koder och kodningsprocessen ansågs godkänd sorterades 

liknande koder in i gemensamma subkategorier. Subkategorier skapades induktivt 

och försökte i största möjliga mån vara så pass specifika att ingen kod kunde sorteras 

in i två eller flera subkategorier. När samtliga koder hade sorterats i subkategorier 

gjordes ytterligare sortering av subkategorierna som fördes in i sammanfattande 

kategorier på ett liknande sätt. Resultatet sammanställdes sedan utifrån kategorier 

och subkategorier. Benämningen på subkategorier och kategorier valdes utifrån vad 

sorterade koder respektive subkategorier beskrev utifrån det manifesta textnära 

innehållet (25).  

 

Urval av ME, fraser och fastställande av koder gjordes initialt individuellt mellan 

författarna (31). Innan analysprocessen gick vidare inspekterade båda författare 

samtliga koder för att säkerhetsställa kodens tydlighet. Subkategorisering och 

kategorisering gjordes gemensamt av båda författarna. Under hela analysprocessen 

jämförde och diskuterade författarna arbetet som gjordes enskilt, med varandra. 

Under hela analysens gång noterades nya frågor, funderingar och tankar från 

författarna i form av kommentarer i texten vilka senare användes i tolkningen och 

sammanställningen av resultatet. Löpande under analysprocessen togs citat ur 

intervjuer som kunde belysa subkategoriernas innehåll vilka sedan presenterades i 

resultatet. 
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Tabell 2. Exempel på hur analysen genomfördes.  

Infor

mant 

Meningsbärande  

enhet 

Fras Kod Subkategori Kategori 

Två Ja det är klart att det blir ju 

ibland så att man behöver 

prata mera än vad man då 

behöver med andra 

 

Ibland behöver man prata 

mera än vad man  

behöver med andra  

patienter 

Ibland 

behöver 

man 

prata 

mer 

Generellt  

förhållningss

ätt i  

patientmötet 

Förhållningssätt och roller 

mellan patient och  

fysioterapeut  

Sex Jag brukar sällan köra 

liggande övningar och börjar 

aldrig på rygg kan jag säga. 

Möjligen om man jobbat med 

patienten ett tag och patienten 

efterfrågar det då kan jag 

eventuellt överväga det. 

Jag kör sällan liggande 

övningar, börjar aldrig på 

rygg, möjligen om man 

jobbat med patienten ett tag 

och denne efterfrågar, kan 

jag eventuellt överväga det. 

Sällan 

liggande 

övningar 

Övningar, 

förklaringsm

odeller och 

verktyg i 

behandling 

Fysioterapeutens strategi 

och behandling 

Tre Jag tänker överhuvudtaget 

dom som söker för psykisk 

ohälsa så finns det många 

med PTSD om man skulle 

diagnostisera efter kriterierna. 

Av de som söker för psykisk 

ohälsa finns det nog många 

med PTSD som skulle kunna 

diagnosticeras efter 

kriterierna. 

Många 

kan ha 

PTSD 

Fysioterapeu

ters 

erfarenheter 

av PTSD 

som 

patientgrupp 

PTSD och BK:s roll som  

terapimetod 

 

4.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet finns huvudkrav på hur forskning ska bedrivas (32). Dessa 

fyra krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörda parter i den aktuella studien 

är informerade om studiens syfte samt dess arbetsgång och gällande villkor. 

Deltagarens frivillighet att delta i studien innefattas genom samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet är att de ansvariga för studien står under tystnadsplikt under 

hela studiens gång. Nyttjandekravet belyser att studiens författare inte får använda 

studieresultaten för kommersiellt bruk (32).  

 

Samtliga informanter fick i informationsbrevet (se bilaga 1), i samtyckesblanketten 

(se bilaga 1) och muntligen innan intervjun information om att all insamlad data 

avidentifierades, att deltagande var frivilligt, och att informanten hade rätt att när 

som helst avbryta deltagandet utan vidare förklaring (33). Alla deltagande 

informanter i studien beskrevs anonymt med kodord (informant 1, 2 och så vidare). 

Insamlad samtyckesblankett, inspelat och transkriberat material samt de dokument 

som identifierade informantnumret med ett namn och den transkriberad data för-

varades på separata ställen. Efter studiens godkännande raderades all datainsamling. 

Samtyckesblanketten skrevs på före intervjuns start.  

5. Resultat 
Analysarbetet ledde till tio subkategorier fördelade i tre kategorier (tabell 3). 

Kategori med respektive subkategorier presenteras nedan. Dessa redovisas sedan 

med sammanfattande text och stärkande citat. Varje citat redovisas med tillhörande 

informant, exempelvis I2.   
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Tabell 3: Översikt subkategorier och kategorier 

Kategori Subkategori 

5.1 Förhållningssätt och roller 

mellan patient och fysioterapeut 

5.1.1 Generellt förhållningssätt i patientmötet 

5.1.2 Fysioterapeutens självkännedom och kunskap 

5.1.3 Patientens ansvar och roll i behandlingen 

5.2 Fysioterapeutens strategi 

och behandling 

5.2.1 Kartläggning och utvärdering av patientens resurser och problem  

5.2.2 Resonemang kring val av behandlingsupplägg och dess syfte 

5.2.3 Övningar, förklaringsmodeller och verktyg i behandling 

5.3 PTSD och BK:s roll som  

terapimetod 

5.3.1 Fysioterapeuters erfarenheter av PTSD som patientgrupp 

5.3.2 BK:s funktion som behandling vid PTSD  

5.3.3 BK tillsammans med andra behandlingar vid PTSD 

5.3.4 Vårdsituationen nu och framtida behov 

 

5.1 Förhållningssätt och roller mellan patient och fysioterapeut 
Kategorin innefattar subkategorierna generellt förhållningssätt till patienten, 

fysioterapeutens självkännedom och kunskap och patientens ansvar och roll i 

behandlingen. Kategorin belyser fysioterapeutens självkännedom, förkunskap och 

förståelse för tillståndet och hur fysioterapeuten förhåller sig i patientmötet. 

Patientens ansvar och delaktighet i behandling inkluderas även i denna kategori.   
 

5.1.1 Generellt förhållningssätt i patientmötet 

Under denna subkategori berättade informanterna om det förhållningssätt som 

används när det handlar om att möta patienter med PTSD. Resultatet visar att det 

finns flera punkter som informanterna tänkte annorlunda på i patientmötet hos 

patient med misstänkt posttraumatiska besvär i jämförelse med att den misstanken 

inte föreligger. Det handlade om att fysioterapeuten behöver vara vaksam och med 

på vad som händer i rummet under samtalet, att inte endast lyssna på vad patienten 

säger i anamnesen utan även uppmärksamma eventuella kroppsliga reaktioner i 

samband med denna. Det framkom att det krävs en extra närvaro men samtidigt extra 

försiktighet i patientrummet och försöka känna in rummet. Konkreta handlingar som 

fysioterapeuten kan göra är att bestämma avstånd mellan terapeut och patient och 

tydliggöra att patienten inte behöver klä av sig eller bli berörd utan dennes tillåtelse. 

Informanterna berättade att trygghet i patientmötet är viktigt och stundtals avgörande 

för att kunna nå patienten för en lyckad behandling.  

 
”Själva mötet är liksom steg ett tänker jag, för skapar man inte ett förtroende finns det inget 

förtroende för mig så är det också svårt att gå vidare ja det tänker jag är grunden” I3 

 
”Att de ska börja öppna upp sig, de gör de kanske inte hur som helst. Men om jag då kan 

börja prata, prata lite smärta och de berättar sin historia. Och när de pratar om sin historia 
så försöker jag lyssna lite mellan raderna, vad säger de egentligen, hur ser de ut, hur beter 

de sig, kan de titta mig i ögonen, ser de rädd ut eller nervös, alltså jag försöker hitta så 

mycket, höra så mycket som möjligt så att anamnesen för mig är viktig.” I5 

 

”Det viktigaste är egentligen att möta personen som sådan att det är en trygg och lugn 
miljö, att ge tid till dem att berätta sin historia.” I3 
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Informanter återkom till att förhållningssättet med patienten bör föras med 

ödmjukhet, att behandlingen läggs på patientens nivå och att tid ges till förklaring av 

övningar och syfte med behandlingen. Förtroende för fysioterapeuten poängterades 

vara en grundförutsättning för lyckad behandling. Variationer uppkom i hur 

fysioterapeuten kommunicerar, ibland uttrycktes att fysisk guidning kan användas, 

ibland att verbal förklaring används. Detta beror på patientens tillstånd, om patienten 

är redo för förklaringen eller inte. Vidare uttryckte vissa informanter att det är av vikt 

att fånga upp om patienten retraumatiseras, får flashback eller får upplevelsen av ett 

misslyckande och försöka använda situationen för att ge patienten en ökad förståelse 

om sig själv.  

 
”Jag brukar också säga till patienten att det är dom som har kontrollen jag visar en övning 

och så får de bestämma om de ska göra det eller inte. Så att dom alltid kan säga nej.” I6 

 
”Man börjar prata när patienten är redo annars hör de inte. Då blir det ord men kroppen är 

avstängd. De kan säga jag har bara ett huvud men vart är resten?” I5 

 

”Ibland händer det ändå trots alla säkerhetsåtgärder och så vidare att ibland funkar det inte 

ändå och patienten får en flashback eller börjar disassociera under behandlingen och då får 
man försöka att få pendeln tillbaka så snabbt som möjligt. Och då är det viktigt att man 

följer upp med vad hände nu? Vet vi vad som hände var det något du tänkte på då. Hur 
känns det och hur kom vi tillbaka?” I6 
 

5.1.2 Fysioterapeutens självkännedom och kunskap  

Under denna subkategori presenteras fysioterapeutens förståelse för hur 

posttraumatiska symptom uppstår, upprätthålls och uttrycks hos patientgruppen. 

Subkategorin presenterar varför fysioterapeutens egen förståelse av sig själv och att 

aktivt utveckla sig själv som terapeut är viktigt. Vissa informanter berättade att det 

var viktigt att vara uppmärksam på sina egna känslomässiga reaktioner i samband 

med behandling och hur fysioterapeuten själv påverkas av patientens reaktioner. 

Anledningen till detta är att fysioterapeuten arbetar med sig själv och sin egen kropp 

som redskap i behandling. Det uttrycktes av vissa informanter som att det finns tre 

personer i rummet; fysioterapeuten, patienten och förövaren och alla tre behöver tas 

hänsyn till. Vissa informanter belyste värdet av eget stöd såsom handledning, 

framförallt de fysioterapeuter som har mindre klinisk erfarenhet och egen träning i 

BK. 

 
”Alla BK terapeuter självfallet så behöver vi gå i terapi själva och vi behöver jobba med det 
själva… Och ha tålamod med själva övandet… det är ingen teknik som man säger, det här 

är en väg att gå.” I7 
 

”Man brukar prata om när man har PTSD patienter eller traumatiserade patienter att det 

nästan alltid finns tre personer i rummet. Det är offret det är förövaren och så är det på 
något sätt advokaten. Så de här tre figurerna finns med och oftast hamnar jag i rollen som 

advokat för att försöka hjälpa patienten. Jag märker det ibland själv att jag faktiskt hamnar i 
förövarrollen. Att det händer något i mötet i patienten, eller tvärtom att patienten blir 

förövaren mot mig. Det är ju på ett psykologiskt plan men att man ändå har med det för det 

är mer komplext med PTSD patienter för det är de tre sidorna. Kanske inte personerna i sig 
men de tre sidorna eller personligheterna finns hos patienten och det är lätt att jag som 

behandlare kastas med och agerar med det hela. Så med PTSD patienter tycker jag det hela 
är mycket viktigare.” I1 
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5.1.3 Patientens ansvar och roll i behandlingen 

Subkategorin presenterar vad informanterna tycker kring patientens roll och 

delaktighet i behandling och vilken betydelse detta har. Informanterna resonerade att 

inom BK är patientens delaktighet viktig. Vissa informanter menade att patientens 

uttrycksförmåga, självkännedom och egen förmåga att styra, är viktigt för en lyckad 

behandling. Detta är tänkt att leda till en större förmåga att göra hälsosamma val och 

förhållningssätt i vardagen. Behandlingen kan ses som ett sätt att förstå sig själv och 

hitta tillbaka till sin kropp, sina egna resurser och kunna uttrycka sina egna 

upplevelser och reflektioner. Fysioterapeuten fungerar som en handledare i detta 

arbete. Det uttrycktes att patienten också har ansvar att lyssna och lära känna sin 

kropp och sina gränser under behandlingen.  

 
”Jag kan bara finnas där som stöd men det är de som löser sin problematik. Jag sitter inte 
med lösningen. Utan det är ju de själva förhoppningsvis som kan hitta lösningen.” I5 

 
”Ibland kan de ju behöva stöd i det som var ska jag vara någonstans? Och hur ska jag 

hitta?... Så man kan väl säga att det som blir ledande hela tiden är hur patienten uttrycker 

sin upplevelse” I2 
 

”Och för att vi ska kunna klara av det så måste jag ju gå till en ytterlighet var ligger min 
gräns? Jag måste hälsa på min gräns. Ok, där stannar jag, jag går inte över den nu. Gradvis 

så vet jag efter ett tag, jag får en erfarenhet, att det där har jag testat vi ska se vart går min 
gräns idag. Kan jag flytta den lite framåt i syfte att övervinna fler funktioner, att erövra 

dem?” I7 
 

5.2 Fysioterapeutens strategi och behandling  
Kategorin innefattar subkategorierna kartläggning och utvärdering av resurser och 

problem, resonemang kring val av behandlingsupplägg och dess syfte och övningar, 

förklaringsmodeller och verktyg i behandlingen. I kategorin presenteras hur val av 

behandlingsupplägg kan planeras och resoneras fram och vilket syftet behandlingen 

ska ha. Det innefattar även konkreta övningar och vilka förklaringsmodeller och 

verktyg fysioterapeuten använder under behandling.  

 

5.2.1 Kartläggning och utvärdering av resurser och problem  

I subkategorin presenteras hur fysioterapeuten går till väga vid kartläggning av 

patientens resurser och problem. Det innefattar vilka aspekter som fysioterapeuten 

observerar eller söker efter och motiveringen bakom dessa. Subkategorin presenterar 

också hur informanterna utvärderar i slutet av behandling. Sammanfattningsvis var 

det till stor del enhetligt hur informanterna tänkte kring kartläggning. Gemensamt var 

att första patientmötet baseras på anamnes och kartläggning via samtal. Vissa 

informanter väljer att använda hela första patientmötet till samtal för att nästa besök 

göra en mer fysisk undersökning, medan vissa informanter väljer att göra en fysisk 

undersökning direkt. Vissa informanter använder 4–5 patientmöten till 

kartläggningen inklusive anamnes, bedömning, kroppsundersökning, självskattning 

och summering av det man gjort. Återkommande var att utföra stora kartläggningar 

av patienten initialt vilket sedan styr det kommande behandlingsupplägget.  

 
”Första mötet gör jag en kartläggning ja det tar jag en timme för. För jag måste också veta 
vilka resurser har patienten. För det måste jag veta för att kunna bedöma hur stabila dom är 

i kroppen och mentalt.” I6 
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”Men jag är ju ganska försiktig jag undersöker sällan första gången. Utan lite grann 

försöka berätta nu lite grann hur har du varit och vart har du varit någonstans och så 
vidare. Finns det någonting i det här som du har fått någon hjälp av eller vad tänker du själv 

om allt det här?” I7 

 

Aspekter som fysioterapeuten observerar under undersökningen är att titta på 

rörelsekvalitén och rörelseförmåga i rörelser. Det kan vara stabilitet, förmågan att 

grunda kroppen mot underlaget, andningsmönster, aktuell stressnivå, spänning- och 

tonusmönster och medveten närvaro hos patienten. Vissa informanter berättade att de 

tittar på patientens sympatikus- och parasympatikusreaktioner för att se om de är 

stabila. Vidare beskrevs det som betydelsefullt att fysioterapeuten frågar hur frekvent 

patienten fick flashbacks samtidigt som en observation görs av patientens reaktioner 

och eventuella disassociationer vid detta moment. Vissa beskrev den fysiska 

undersökningen av patienten som mer strukturerad grundad utifrån 

utvärderingsinstrumentet BAS-MQE (Body Awareness Scale Movement Therapy) 

(34). Vissa väljer att göra delar av BAS-MQE i undersökningen och vissa väljer att 

göra en mix av BAS-MQE och Resursorienterad undersökning (ROK). Ibland 

beskrevs undersökningen som mer öppen där den lät ledas av de observationer 

fysioterapeuten gör i stunden. Vissa informanter resonerade att om det förekom en 

patient som lätt fick ångest under samtalet kunde det vara värt att avbryta 

undersökningen och göra rörelsetester i ett senare skede. Om så var fallet läggs fokus 

istället på att hjälpa patienten att stabiliseras och samlas. 

 
”Oftast så kan man gå vidare med undersökningen och då gör man mer en 

rörelseobservation hur det verkligen är om andning stabilitet, koordinationen, närvarande 
relaterande.”  I3 

 

”Det är ju den här balansen mellan flexibilitet, stabilitet så jag börjar alltid från stående hur 
det känns att stå, vanemönster helt enkelt och sen tittar jag på tyngdförankring. Hur kan 

patienten röra sig längs balanslinjen med dem aspekterna hela tiden.” I2 
 

”Det är mer strukturerade testövningar. Vi gör dom tillsammans exempelvis att göra 

tyngdöverföringar, medan vi gör det tittar jag också på patienten och kan säga "fint, kan du 
fortsätta så jag kan se lodlinjen och dom bitarna" det är ganska strukturerat jag har 

övningar och tester ur BAS-MQE.” I1 

 

Gällande utvärdering använder sig vissa informanter journalanteckningar från början 

av patientkontakten och jämför med slutet av behandlingen. Det framkom att BAS-

MQE och EQ5D (EuroQol 5 dimensions) kunde användas som 

utvärderingsinstrument. Vissa informanter använder sig av muntlig och skriftlig 

återkoppling till patienten i slutet av behandlingen, andra använder sig av 

basskattningen som gjordes vid kartläggning för att utvärdera förändringar i 

rörelsekvalité, koordination, stabilitet, andningens förändring och muskelspänningar.  

 

5.2.2 Resonemang kring val av behandlingsupplägg och dess syfte 

Subkategorin presenterar resultatet gällande hur fysioterapeuten utifrån sin 

kartläggning och undersökning resonerar hur behandlingsupplägget skulle kunna 

komma att se ut. Vidare presenterar subkategorin åsikter gällande behandlingens 

syfte och hur det påverkar upplägget.  
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Resultatet visar på variation mellan hur informanterna tänker kring syftet för 

behandlingen. Vikten av att anpassa behandlingen efter undersökning, patientens 

målsättning och aktuell parallell behandling uttrycktes. Vissa informanter väljer att 

arbeta främst med att ge patienten verktyg och förmåga till affektreglering. Andra 

informanter väljer att gå vidare och arbeta med exponering och att hjälpa patienten 

till att förstå sig själv i förhållande till sitt trauma. Återkommande uttrycktes att 

behandling behöver anpassas och regleras kontinuerligt, ett arbete som sker i samspel 

med patienten. En del av informanterna berättade att behandlingen behöver utformas 

med försiktighet för att undvika retraumatisering eller flashbacks.  

 
”Ja när vi är färdiga med kroppsundersökningen då bygger vi ihop vad de har sagt första 

gången och dess förväntan på behandlingen, sökorsaken och så får den liksom uttryckt vad 
den behöver hjälp med och så försöker vi se hur kan vi göra en gemensam målsättningsplan, 

vad ska vi ha för behandlingsupplägg?” I2 

 
”Många PTSD patienter går i parallell traumabehandling hos psykoterapeut. Då blir 

upplägget här att hjälpa patienten så att hen kan affektreglera i den andra behandlingen 
samt så jobbar vi med stabiliteten.” I1 

 

Gällande i vilken ände som behandlingen börjar, skiljer det sig också bland 

informanterna. Det framkom att prioriteringen till en början ligger på att lära 

patienten lugna sig och hitta grundning och stabilitet i kroppen. Därefter kan 

behandlingen utvecklas till att öppna upp patienten i kroppen och vardagen. Å andra 

sidan uttrycktes svårigheter att arbeta med stabiliserande övningar om patienten har 

en hög stressnivå, att gå runt i rummet kan då vara en första övning för att få ned 

stressnivån innan mer stabiliserande övningar påbörjas. Det uttrycktes att det kan 

vara lämpligt att patienten först lär sig att fysiskt stänga kroppen och därefter arbeta 

med att öppna upp kroppen och släppa spänningar i musklerna. Vissa väljer att arbeta 

med de spända musklerna först och sedan arbeta djupare med rörelsekvalité och 

kroppsjagsfunktioner. Det uttrycktes också att de spända musklerna kan vara det 

enda försvar som patienten har kvar i kroppen och då är det viktigt att behålla det.  

 
”Jag kan säga att det låter mycket motsägelsefullt att patienten ofta vill ha mycket kontroll 
men det dom egentligen behöver är att släppa kontrollen. Så då måste man lära dom att ha 

kontroll vilket dom inte har och så kan man sedan öppna upp litegrann.” I6 

 

Vissa informanter träffar patienten en gång i veckan. För vissa kan flera gånger i 

veckan vara relevant en kortare period. Samtidigt belystes att patienterna behöver tid 

att återhämta sig och därför kan det vara lagom med en gång i veckan. Vissa 

informanter resonerade att en del av patientens utveckling kan innebära att 

patientmötena succesivt glesas ut. Återkommande uttrycktes att kontinuitet och 

behovet att träffa samma fysioterapeut anses som viktigt och längre patientkontakter 

kan vara nödvändigt med denna patientgrupp. Vissa informanter väljer enskild 

träning med patient till en början och gruppträning kan vara fortsättning på 

behandlingen. Det framkom att gruppträning ses som en resurs och progrediering för 

patienten men att ställningstagande behöver tas om patienten klarar av det.  
 

”Sen beror det lite på processen om dom behöver komma hur länge dom behöver komma en 

gång i veckan och sen går man över i en gång varannan och sen kanske glesa ut det ännu 
mer.” I6 
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”Vid just PTSD kan man räkna med att det blir ganska långa kontakter. Det är svårt att göra 

någonting med det annars det kan vara ett år, två år eller flera.” I1 
 

”Den här problematiken behöver långvarig behandling, kontinuitet. De måste känna att det 

finns någon som ser dem som inte avslutar.” I5 
 

”Sen är det ju så om det är i gruppsammanhang så har man ju väldigt god nytta av de 
deltagarna i övrigt, för då stöttar dom ofta varandra det är mycket bättre om inte jag säger 

någonting utan det är någon annan av deltagarna i gruppen som kan berätta att jag har 

varit med om samma sak och då blev det såhär för mig att man får en dialog så. Så det är ett 
processtänkande hela tiden.” I3 

 

Betydelsen av den träning som görs ska integreras in i vardagen och aktivt arbeta 

med detta framkom av flera informanter. Vissa informanter menade att dosering med 

mängden träning måste ställas i förhållande till hur patienten kan smälta och 

integrera in de färdigheter som denna tränat i vardagen. Därför, menade dessa 

informanter, att man inte kan säga ett precist antal upprepningar eller övningar som 

ska genomföras. Förskrivning av hemövningar är något vissa informanter 

regelbundet väljer använda sig av. Andra belyste att för mycket träning på en gång 

har risk för låg följsamhet och förmåga för patienten att känna in övningen.  

 
”Allt som vi gör här har ju syftet med det ska kunna överföras till vardagen på olika sätt och 
att man får syn på vad det är för problemsituationer i vardagen som är de svåraste och hur 

man, har man väl kommit i gång och arbetat lite och känner liksom att man börjar kunna att 
det kan vara lugn, först så måste du ju komma till att det är ok lugnt härinne och hittar dom 

det här och det känns liksom rätt så tryggt och det känns bra, då blir ju nästa steg hur tar 

jag med mig det ut?”I2 
 

”Hemövningar det är jättebra det är bra att försöka öva på de här sakerna hemma samtidigt 
som det är då med en del patienter att det bara ger dåligt samvete bara, att man får sådana 

skuldkänslor så jag brukar sätta som ok men vad kan du göra som hemövningar vad kan 

funka? Är att det är en stund att bara sätta sig och känna in kroppen. Kanske är för mycket 
med en halvtimme per dag utan bara några minuter per dag. Att fundera på vad kan man 

själv faktiskt göra för någonting?” I1 

 

5.2.3 Övningar, förklaringsmodeller och verktyg i behandling 

Subkategorin presenterar vilka övningar och verktyg för affektreglering 

fysioterapeuten använder samt vilka pedagogiska förklaringsmodeller 

fysioterapeuten kan ge till patienten. Vidare presenteras det resonemang terapeuten 

för under behandlingen gällande exempelvis när applicering av övningar ska 

användas eller inte. Återkommande uttryckte informanterna att förklaringar och ge 

förklaringar är en stor del i arbetet. Det uttrycktes att förklaringar både kan ges 

verbalt men också fysiskt. Olika varianter förekommer där informanten ibland ställer 

frågor i syfte att patienten själv ska förstå men ibland också som rena teoretiska 

förklaringar. Vissa informanter väljer att förtydliga syftet i övandet att patienten själv 

behöver lära sig vart gränsen går och hur mycket den själv klarar av och väljer ställa 

frågor i syfte att få patienten uppmärksamma detta. Ett verktyg som framkom är att 

ställa upp fördelar och nackdelar mot varandra i syfte att ge patienten möjlighet till 

aktiva val. Vissa informanter berättade om betydelsen att förklara de negativa 

symptom som patienten kan uppleva och bekräfta dessa som naturliga. Även 

meditationsövningar kan vara väldigt jobbiga för den här patientgruppen och det 

behöver förklaras att meditation inte måste kännas behagligt. Vissa berättade att en 
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övning kan vara att lära patienten vara närvarande vid exponering av stressande 

situationer eller tankar som ett sätt att aktivt lära sig om och bearbeta sitt trauma. 

 
”Jag försöker alltid förklara teoretiskt vad som händer för att de ska förstå att det är inget 

konstigt och att kroppen är kvar i överlevnadskänsla” I5 

 

”Alla pratar om att det är något behagligt och att man kanske vill bli lugnare och så vidare 
av det istället för att också belysa den sidan gå in i en meditation kan vara hemskt. Det är 

inte bara. Det blir något utav det men går vi in i ett möte så blir det någonting ganska, det 
blir något ganska jobbigt. Men det är ett sätt att rensa upp” I7 

 

En förklaringsmodell som uttrycktes var att visa och förklara för patienten skillnaden 

mellan att arbeta centraliserat med djup postural muskulatur och perifera 

muskelgrupper. Flertalet informanter använder sin egen kropp i övningarna för att 

tydliggöra skillnaden på att arbeta centraliserat och perifert för patienten. Det 

beskrevs också som möjligt att fysiskt hålla eller styra rörelser för att på så sätt guida 

in patienten i en övning. Å andra sidan uttrycktes också vikten av att vara medveten 

om att beröring också kan vara väldigt exponerande för den här patientgruppen och 

den aktuella patienten behöver vara redo för det. 

 
”Beröring kan ju också väcka ja kan ju göra både och både lugna ner men även väcka mera 

minnen.” I1 
 

”Dels ta patienten på allvar när de säger att de har mer ont och dels förklara. Jag kan ställa 
frågor såsom kan det vara att du märker av det mer nu? Och så brukar jag använda plus och 

minus och ställa upp vad är fördelen med att vi jobbar på det sättet? Så att de kan väga lite” 
I3 

 

Det uppkom skillnader i hur informanterna använder liggande övningar där vissa 

informanter menade på att liggande övningar generellt kan upplevas som hotfullt och 

vara obehagligt för patienten. Å andra sidan uttryckte vissa informanter att om 

patienten klarade av positionen är det en bra utgångspunkt för att arbeta med 

medveten närvaro och andning.  

 
”Jo för den liggande positionen är väldigt utsatt många patienter är utsatta för våldtäkt i 
liggande eller andra sexuella övergrepp. Man är väldigt lite skyddad. Ligga och blunda då 

är man väldigt oskyddad. Så man måste verkligen känna patienten om man vill prova en 

liggande övning” I6 

 

Gemensamt uttrycktes genom intervjuerna relevansen att arbeta med stabilitet och 

grundning genom övningarna. Vissa informanter gav exempel på att arbeta med 

tyngdförflyttningar, känna in sina fötter i sittande och stående som lämpliga övningar 

för att träna stabilitet och grundning. Stabiliserande övningar hade positiv effekt om 

patienten har höga spänningar i övre delen av kroppen. Ett förslag var att patienten 

kan samla ihop kroppen, sitta med ben och armar i kors för att på så sätt hantera 

stressande situationer i vardagen. Att arbeta med övningar där deltagare i grupp fick 

sitta helt ihopsjunkna och avslappnade i syfte att belysa skillnader mellan att spänna 

kroppen och vara avslappnad kom också som förslag från informanterna.  

 
”Och jag lär också ut att det inte alls är farligt i möte med andra personer när det är jobbigt 

att man kan ha ben och armar i kors eller ihopsjunken för att känna sig mer skyddad... Det 

har varit en tendens att man inte får sitta med ben eller armar i kors för då visar man inte 
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sitt jag för då har man ingen kontakt. Men ibland behöver dom använda det för att känna sig 

mer skyddad. Bara att dom vet att dom kan använda det” I6 

 

Känna sina fötter var en övning och lugnande verktyg som återkom av flera 

informanter. Det framkom att det var ett bra verktyg patienten kunde ta med sig ut i 

vardagen för hantering av stressnivå. Andra föreslog att triggerpunktsbollar kunde 

användas som patienten fick rulla under fötterna som eventuell första övning om det 

upplevs svårt att känna fötterna.  

 
”Jag försöker skicka med verktyg då framförallt med att känna fötterna. När du börjar 

känna att du börjar flyga i kroppen så behöver du känna fötterna. Vi jobbar ju mycket med 

sådant, att, vara grundad helt enkelt... Det tycker jag är nummer ett är att du känner att du 

har kontakt med golvet” I5 

 

Det förklarades att övningarna i BK alltid kan fördjupas och att fysioterapeuten kan 

guida patienten till djupare förståelse och rörelsekvalité genom att bygga på flera 

kvalitéer till samma övning. Det beskrev också möjlighet att använda sig av olika 

övningar för att kunna överföra samma kvalitéer till olika positioner. Exempel på 

påbyggande kvalitéer kan vara integrering med andning, få rörelsen att ske från 

kroppens centrum, inkludera hela kroppen och arbeta mer avslappnat.  

 
”Om det är svårt att få kontakt kan man behöva börja från stående sittande eller liggande 
och hur man kan, jag brukar välja att jag har samma övningar men som kommer igen i 

sittande, liggande eller stående vilket jag tycker är bra för att då kan man ju liksom skifta 
och så helt plötsligt så kan det ju vara att man har gjort något i liggande så helt plötsligt så 

har de hittat det när de sitter eller när de går. De känner igen kontakten. Så det tycker jag är 

ett bra sätt för mig att jobba på.” I2 

 

M-ljud i olika övningar och som självständig övning är bra sätt för patienten att 

vända sig inåt och observera sin egen kropp berättade vissa informanter. M-ljudet 

sågs som effektiv övning för att öppna upp andningen och ett lämpligt verktyg som 

patienten kan använda i vardagen.  

 
”Så att m-ljudet är ju någonting som man kan jobba oändligt mycket med. Och ju finare m-

ljud jag kan få fram, desto djupare går jag. Alltså får jag fram ett litet fint m-ljud då är det 

ett tecken på att kroppen väldigt djupt därinne kan slappna av. Annars får vi inte fram det 

ljudet. Förstår ni vad jag menar? Alltså gå från en perifer kraft till en central kraft” I7 
 

5.3 PTSD och BK:s roll som terapimetod  
Kategorin innefattade subkategorierna Fysioterapeuters erfarenheter av PTSD som 

patientgrupp, BK:s funktion som behandling vid PTSD, BK tillsammans med andra 

behandlingar och vårdsituationen nu och framtida behov. Kategorin presenterar de 

erfarenheter informanterna har från sin kliniska vardag om hur patientgruppen 

särskiljer sig bland andra diagnoser och tillstånd, vilken funktion BK kan ha som 

terapimetod vid PTSD och när den är lämplig både som individuell metod samt i 

förhållande till andra behandlingsmetoder. Kategorin presenterar även hur 

informanterna upplever vårdsituationen för PTSD nu och eventuella behov eller 

förändringar som skulle vara nödvändiga för förbättring i vården för denna 

patientgrupp. 
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5.3.1 Fysioterapeuters erfarenheter av PTSD som patientgrupp 

Subkategorin presenterar vilka kliniska erfarenheter informanterna har i möte med 

patienter med PTSD gällande vad som särskiljer denna patientgrupp från andra 

diagnoser och tillstånd. Exempelvis kan det handla om vanliga kroppsliga och 

psykiska symptom som fysioterapeuten ser vid patientmötet och hur patienter själva 

kan uttrycka sig om sina besvär till fysioterapeuten. Det lyftes att posttraumatiska 

symptom inte endast handlar om fysiska trauman utan kan även vara psykiska från 

bland annat uppväxt såsom att ha blivit försummad som barn. Här lyftes även de 

psykiska posttraumatiska symtom som kan vara ett resultat att ha tvingats fly från sitt 

hemland. Resultatet visar även att PTSD kan vara svårt att diagnosticera för vården 

generellt. Vissa informanter har upplevt att de posttraumatiska symtomen inte alltid 

syns tydligt, ibland tar det flera år att upptäcka. Vissa informanter har erfarenheter av 

att många patienter initialt etablerar kontakt med fysioterapeut på grund av komplex 

ohälsa eller andra smärtor men utan diagnos. I arbetet med minskning av 

smärtsymtomen kan bearbetningen väcka minnen, vilket gör att posttraumatiska 

symptom ger sig till känna. Det kan vara i form av starka kroppsliga reaktioner vid 

exempelvis beröring på vissa kroppsdelar. Informanterna berättade också om 

erfarenheter där posttraumatiska symtom gett sig till känna bland patienter med 

utmattningssyndrom och fibromyalgi. Därför menade dessa informanter att de kan ha 

mer klinisk erfarenhet att behandla PTSD än de själva kanske är medvetna om. 

 
”Det kan vara påverkade kroppsdelar som man inte är medveten om. När man blir berörd 

eller berör området kan det upplevas farligt.” I6  

 
”Jag tror att det är många av de vi har som har PTSD eller trauma med sig som både kan 
vara relaterad till kriget och flykten men också säkert precis som alla vi andra till uppväxt 

och det man har vart med om sen innan, så det är säkert en blandning.”I4 
 

”Jag tror jag träffar många fler som har PTSD än som har diagnos. Därför har jag nog rätt 

stor erfarenhet i grunden men eftersom vi gör funktionsdiagnoser och inte diagnosticerar 
PTSD så kan jag inte säga antalet.” I3 

 

Det uttrycktes att patienter med PTSD ofta har svårt att känna in och vara närvarande 

i sin egen kropp, kontakta sina egna resurser och hitta grundning samt stabilitet. 

Vidare kan det vara svårt för patienten att använda sin kropp effektivt och andas eller 

sova. Vanligt förekommande symtom är smärta, muskelspänningar, ångest, ont i 

magen, flashbacks och mardrömmar. Hela eller delar av kroppen kan vara involverat 

men muskulatur är alltid involverat. Vanligtvis är övre delen eller framsidan av 

kroppen påverkad. 

 

Kroppen upplevs överlag som något negativt eller otryggt. Rörelser eller positioner 

kan kännas obehagliga. Det framkom att patienter som blivit utsatta för övergrepp 

kan ha svårt att sitta och inte vill kännas vid bäckenet eftersom de får kontakt med 

underlivet. Patienten uttrycker ofta upplevelsen att huvudet och kroppen är 

separerade från varandra. Informanterna berättade att patienten ibland kan ha bra 

resurser och mental förståelse men de inte vet hur integrering av kroppens funktioner 

ska utföras och få ihop en helhet. Andra informanter menade att patienter med 

posttraumatiska symptom ofta drar sig undan och isoleras från övriga samhället, flera 

var väldigt bra på att läsa av sin omgivning och ville vara duktiga patienter.  
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”För många med PTSD så är kroppen inget tryggt ställe utan tvärtom att det är jättejobbigt, 

här har jag ju bara ont och smärta och det är bara jobbiga saker jag har upplevt.” I2  

 

”Vi säger ju medveten närvaro och det är ett begrepp som de flesta vet idag vad det är men 

många av de här patienterna har en omedveten frånvaro, att man är inte medveten om att 
man är inte är medveten därför ens hela ens tankevärld kretsar kring allt man har lämnat 

och samtidigt så har man en väldigt stark oro för framtiden.” I4  
 

”Så det kan ju vara så att rörelser som vi tycker är väldigt enkla och ofarliga är väldigt 

farligt för patienten för att det påminner om någonting i traumat” I6  
 

5.3.2 BK:s funktion som behandling vid PTSD 

Subkategorin berör det informanterna tänkte om funktionen BK har vid behandling 

av patientgruppen och när eller varför BK är en lämplig metod att använda eller inte. 

Det framkom tydligt att informanterna tyckte trauma har en fysisk komponent och 

sitter i kroppen och BK är ett respektfullt sätt att närma sig traumat. Som tidigare 

nämnt, påpekade vissa informanter att patienterna som har PTSD inte gärna befinner 

sig i sin egen kropp vilket kan göra det svårt att använda sig av övningar. Men där 

menade vissa informanter att BK är ett bra sätt för patienten att närma sig kroppen 

utan att egentligen veta om det. Det uttrycktes även av vissa informanter att 

patientgruppen ofta lider av kroppsliga besvär gällande exempelvis stabilitet och 

grundning, andning och medveten närvaro. Dessa funktioner är en del av grunden i 

BK enligt dessa informanter och är precis det som är konceptet av behandlingen. 

Perspektivet att kroppen och psykiska funktioner hör ihop belystes vara en stor del 

inom fysioterapin men flera metoder inom fysioterapi använder sig ändå inte av det 

tydligt. Inom BK däremot är detta perspektiv en självklar del menade flertalet 

informanter. 

 
”Jag tror att man behöver ha med kroppen i PTSD behandling, jag tror det är väldigt 

viktigt, för det är i kroppen, det är kroppen som bär bördan, det är kroppen som bär traumat 

det sitter inte bara i huvudet utan det sitter i nervsystemet.” I4 
 

”För mig är det självklart PTSD sitter i kroppen vart sitter ångest? Vart sitter depression? 
Allt sitter i kroppen! Allt sitter som muskelspänningar som man har burit hela tiden och det 

är bara kroppen som talar. Som jag ser det vi lever ju i kroppen så då behöver vi jobba både 

med kroppen och traumabearbetning, båda spelar in” I6 

 

Resultatet visade även att BK inte är en färdig manual eller koncept, den måste 

anpassas till varje individ, vilket samtidigt gör det till en fördel. Det uttrycktes att 

metoden fungerar oavsett vilken nivå patienten befinner sig i. Vissa informanter 

beskrev BK som en behandlingsmetod där patienten själv hittar det denne behöver 

för bättre mående. Andra beskrev BK som ett sätt att våga känna efter själv vad man 

som person behöver eller att kunna andas och röra sig friare i vardagen. BK beskrevs 

som en ingång till att kunna reglera sina känslor och sitt autonoma nervssystem eller 

som ett sätt att möta ett trauma via kroppen. Upprepade gånger uttryckte informanter 

erfarenheten om att BK hjälper patienten stabilisera sig och lugna sig i vardagen. Å 

andra sidan belystes svårigheten att BK är en aktiv metod, patienten måste aktivt 

engagera sig i behandlingen. Enligt vissa informanter kan detta vara en nackdel då en 

patient med svår PTSD kanske inte klarar av att gå in i behandlingen och vara så 

delaktig som metoden kräver. 
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”Men vad det gäller för patientbehandling så är den tycker jag suverän på det sättet att den 

också är så enkel. Det går ju så enkelt att anpassa utifrån liksom vilken nivå som patienten 
befinner sig på. Så det är väldigt bra ingång egentligen oavsett nivå.” I2 

 

”Jag tänker att det är ett väldigt potent sätt att jobba med att reglera det autonoma 
nervsystemet att få ned den höga stressnivån som ofta har och att bli mer medveten om dom 

reaktioner som kroppen har i samband med den starka stressen.2 I3 
”Men vi kan väl säga att den är ju inte heller, svårigheterna tycker jag med metoden är ju 

att det är ju en aktiv metod och det är ju väldigt lätt att säga att patienterna blir bättre och 

så vidare men en patient som är väldigt illa däran orkar inte riktigt.” I7  

 

5.3.3 BK tillsammans med andra behandlingar  

Subkategorin presenterar hur informanterna såg på hur BK kunde användas parallellt 

till andra behandlingar, som komplement till andra behandlingar eller att andra 

behandlingar var ett komplement till BK. Genomgående uttryckte informanterna en 

öppenhet till användning av BK tillsammans med andra behandlingar parallellt då 

det i vissa sammanhang kan vara nödvändigt. Ett exempel på annan parallell 

behandling där BK kan komma till nytta är vid en samtidig samtalskontakt där vissa 

informanter berättade om hur de hade erfarenhet att patienten kan använda sig av BK 

under själva samtalsterapin för affektreglering. Det poängterades att det ibland 

kanske kan vara lämpligt att jobba med samtal först och efter detta fokusera mer på 

kroppsliga komponenterna men kan även vara åt andra hållet. En åsikt som 

uttrycktes var att BK kan användas som förbehandling till annan fysisk aktivitet och 

styrketräning för denna patientgrupp. 

 

”Behöver den [patienten] till exempel samtalsterapi/stöd under en viss tid och där kan det ju 

ibland vara att i ett senare skede så är det ok att komma i till kroppen? så ibland är det ju 

bra att jobba med kroppen före och sen då djupare in i terapi…” I2 
 

”Men för den som inte har koll på kroppen överhuvudtaget och sen så ska du sätta dom i att 

börja styrketräna det kan ju dels va förödande att du faktiskt skadar dig eller man inte vet 
alls vad man ska göra och inte vågar känna efter och prova någonting. Och det pratar man 

om på vissa håll också att BK är lite som preFaR. Och alltså det suddar lite av det här att 
det tillhör psykiatrin utan mer tillhör ett sätt att möta en målgrupp som annars har svårt att 

gå vidare i att må bättre i sin hälsa.” I3 

 

5.3.4 Vårdsituationen nu och framtida behov 

Subkategorin presenterar informanternas upplevelse hur PTSD behandlas i vården 

idag och eventuella behov eller förändringar som skulle kunna förbättra vården av 

patientgruppen. Ett återkommande uttryck från informanterna var att det finns en 

önskan och tro om att BK skulle behövas mer i framtiden för denna patientgrupp. 

Det belystes att BK och liknande behandlingar skulle kunna göra vården mer 

kostnadseffektiv och bidra till en bättre vård för patienterna om man arbetar på det 

sättet men mer kompetens att behandla PTSD behövdes. En del informanter uttryckte 

behov av ökad kombinerad kompetens av fysioterapi och psykoterapi och försöka 

undvika att slussa runt patienter mellan olika terapeuter för mycket. Det uttryckes 

även behov av förbättrad och mer effektiv kommunikation till psykiatrin för att bättre 

omhänderta denna patientgrupp. Vissa informanter tyckte att BK som metod 

behövde utvecklas för bättre omhändertagande av patientgruppen. Vidare uttrycktes 

att mer forskning behövdes om BK som behandling för PTSD.  
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”Jag skulle önska att det var fler som jobbade med både kropp och samtal. Så att man kan 

se att det är någonting när man väl då har fått förtroende eftersom det är det som brister i 
den här patientgruppen. Om man säger kostnadseffektivt så tror jag det, det är min 

erfarenhet i alla fall. Att det är mer kostnadseffektivt om man säger nu att, jag har fått ett 

förtroende jag ser den här kan lugna sig och så kan vi gå vidare en del, så tror jag att det 
sparar samhällsresurser … Sen tycker jag att vi är alldeles för få som jobbar så men att, 

sammantaget så blir det kortare än att den ska gå en ny bedömningssekvens någon 
annanstans och så ska den igenom hela den apparaten, dra alla saker igen.” I2 

 

”Jag hoppas på att det ska komma mer forskning som visar på att det behövs en 
kroppsorienterad behandling vid PTSD. Vi kan inte prata bara” I4 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Kvalitativ intervjustudie är en väl använd metod inom medicinsk forskning för att 

fånga individers erfarenheter och ansågs därför av författarna som en lämplig 

studiedesign i förhållande till studiens syfte (24). På så sätt kunde arbetet fånga upp 

en bredd av uttryckta upplevelser gällande BK som behandling för PTSD (33).  

 

Informanter kontaktades av författarna via hemsidan ibk.nu. Författarna kunde inte 

garantera att samtliga fysioterapeuter med terapeutisk kompetens var listade på 

hemsidan. Under studiens gång erhöll författarna tips från informanter om att 

etablera kontakt med personer aktiva inom BK som författarna inte tidigare hade 

kontaktat. Författarna valde dock att vara konsekventa med den urvalsmetod som 

ursprungligen angetts men sådant aktivt urval hade möjligen gett annan bredd av 

informanter.  

Samtliga informanter i studien hade flertalet års erfarenhet av både fysioterapi och att 

använda BK som behandling vid posttraumatiska besvär. På grund av valda 

inklusionskriterier finns risken att väl erfarna fysioterapeuter inom området utan full 

terapeutisk kompetens i BK exkluderades. Det hade också varit en möjlighet att 

strategiskt välja informanter med större variation i antal års erfarenhet vilket hade 

kunnat bidra till en större spridning. Som tidigare beskrivet var majoriteten 

informanter kvinnor, om fler män varit informanter hade annan bild kunnat ges och 

kanske komma att påverka resultatet.  

 

Första intervjun fungerade som pilotintervju vilket är en väl använd metod för att 

säkerställa intervjuguidens syfte att skapa ett rikt innehåll för analys (28). Efter 

pilotintervjun bestämde författarna att frågorna gav många möjligheter för 

informanten att fritt analysera för att svara på syftet. Därför behölls intervjuguiden i 

sitt originalskick. Två av informanterna efterfrågade se intervjuguiden innan 

intervjun. Författarna bestämde i samråd med handledaren att detta inte borde 

påverka resultatet negativt. Ett rikare analysinnehåll hade eventuellt nåtts om 

samtliga informanter tilldelats intervjuguiden i förväg. Däremot argumenterar 

författarna att detta samtidigt gav en bredd bland informanterna, där några hade 

förberett sina svar under längre tid och några svarade spontant.  

 

Författarna diskuterade om kvalitén på de första intervjuerna påverkats negativt dels 

på grund av oerfarenhet att intervjua, dels på grund av ökad förförståelse i den takt 

fler intervjuer genomfördes. Författarna kan eventuellt bildat sig egna uppfattningar 

om det tänkta datamaterialet och därmed utvecklat egna meningar vilket påverkat 

följdfrågorna under intervjuerna. Eftersom detta är den första studien författarna 
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genomfört är det samtidigt en oundviklig risk. En intervju skedde via Skype på grund 

av tids- och resursbrist. Det innebär att utförandet av intervjuer blev mindre 

konsekvent men intervjun ansågs tillföra till det samlade materialet och behölls. 

Skype intervju är relativt nytt sätt att utföra kvalitativa studier men har fungerat väl i 

andra sammanhang (35). Transkribering skedde endast av manifest innehåll, det vill 

säga endast uttryckta ord ingick. Författarna valde att inte inkludera kroppsuttryck, 

rytm och betoning i intervjuerna. Detta kan innebära att innehåll gått förlorat men 

hade dessutom kunnat innebära högre grad av tolkning att ta med dessa aspekter 

(36).  

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (25) användes för analys 

av data och är en etablerad metod för att analysera data i kvalitativ forskning. 

Författarna valde att fördela arbetet av transkribering och fastställa ME individuellt 

men inspekterade därefter varandras transkriberingar i syfte att säkerställa att ingen 

relevant data förlorades. Fördelningen av arbetet innebär dock en risk att författarna 

utvecklade olika metoder i att ta ut ME och därmed inkonsekvent arbetsprocess. ME 

kan ha blivit för långa, vilket kunnat resultera i förlorade data (25). Å andra sidan 

kan för korta ME inneburit risk för fragmentering av ursprungliga materialet (25). 

Analysen genomfördes gemensamt flera gånger för att lägga till eller dra ifrån ME 

som svarade respektive inte svarade mot syftet. Kondensering, kodning, 

subkategorisering och kategorisering utfördes gemensamt av båda författare för att 

kvalitetssäkra momenten. Författarna upplevde att insamlad data var både brett och 

innehållsrikt. Det förekom därför svårigheter att få en kod att inte överlappa i annan 

kategori. Därav valde författarna att skapa subkategorier i syfte att tydligare 

differentiera materialet.  

 

Författarna tog hänsyn till de etiska riktlinjer som gäller för utövande av forskning 

(32). Endast författarna hade tillgång till det inspelade materialet och namn på 

informanterna. Namn och orter avidentifierades aktivt i materialet så informantens 

anonymitet kunde garanteras. Tydlighet gällande frivillighet samt att aktivt kunna 

dra sig ur som deltagande i studien informerades skriftligt och muntligt till samtliga 

informanter. Författarna valde under analysarbetet att inte involvera uttryckta 

patientexempel informanterna nämnde i det slutliga resultatet, de ansåg att 

informationen eventuellt kunde kopplas till särskilda individer. 

 

Författarna valde att kontinuerligt logga funderingar, synpunkter och tankar som ett 

underlag i arbetsprocessen. Samarbete vid forskning kan uttryckas som 

forskartriangulering och är ett sätt att lättare se variationer i ett material, vilket 

stärker studiens pålitlighet (31). 

 

6.2 Resultatdiskussion  
I kategorin Förhållningssätt och roller mellan patient och fysioterapeut beskrevs 

betydelsen att fysioterapeuten är närvarande samt skapar trygghet och förtroende i 

patientmötet. Liknande resultat belyses av andra fysioterapeuter som använt BK vid 

depression (37) vilket kan peka på att det tryggande förhållningssättet kan vara 

generaliserat tänk vid all BK behandling oavsett diagnos. Detta stärks även i andra 

studier som studerat fysioterapeutens roll vid BK utifrån patienters perspektiv (6,38). 

Där uttrycktes faktorer såsom att fysioterapeuten visar förståelse, bekräftar, och är 

vänligt inställd som avgörande för att patienten ska uppleva behandlingen som 

effektiv och patientcentrerad (6,39). I den här studien lyfts dock att närvaro och 
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förtroende är av extra vikt vid just trauma-relaterade besvär. Det är möjligt att mer 

tid läggs på detta vid PTSD än andra diagnoser och kan delvis förklara varför denna 

patientgrupp kan ses som svår och tar lång tid att behandla 

 

I kategorin Fysioterapeutens strategi och behandling belyste resultatet att övningar i 

BK ämnar förbättra rörelsekvalité och hur fysioterapeuten observerar patientens 

rörelsekvalité. Rörelsekvalité är en bred term och kan övergripande beskrivas som 

rörelser vilka är funktionella, energieffektiva, estetiska och harmoniska (40). BAS-

MQE beskrevs i denna studie som användbart både i att observera och utvärdera 

rörelsekvalité, något som även beskrivs i tidigare studier, både vid generell psykisk 

ohälsa och vid PTSD (1,41). Stabilitet och grundning beskrevs i resultatet som en 

första lämplig behandlingsingång vid PTSD och som förutsättning för att utveckla 

rörelsekvalité. Ett liknande resonemang har observerats av Skjaerven et al. (40) 

oavsett patientgrupp vilket indikerar att träning av rörelsekvalité inte nödvändigtvis 

varierar mellan olika patientgrupper. Författarna i denna studie menar på att BK och 

träning av rörelsekvalité inte ämnar att direkt behandla diagnosspecifika orsaker eller 

patofysiologi utan snarare till att stärka patientens resurser. Ett delmål med BK 

behandling innebär att aktivt återupprätta eller stärka patientens kontakt med kroppen 

vilket kan göra att BK upplevs som ångestfyllt och svårt för många (21). Det 

förhållningssätt och den försiktighet fysioterapeuten använde sig av i patientmötet 

uttrycktes vara unikt för patienter med posttraumatiska besvär. Anledningen till detta 

förklarades med att PTSD kunde innebära komplex bild av associationer till tidigare 

trauma som ofta involverar kroppen. Att medvetet närma sig kroppen kunde därför 

medföra risk för retraumatisering vilket förekommer i olika grad inom 

patientgruppen (42). Resultatet i denna studie beskrev dock att om retraumatisering 

förekom kunde det ibland användas konstruktivt i att ge patienten större förståelse 

om sig själv. 

 

I kategorin PTSD och BK:s roll som terapimetod beskrevs PTSD i vissa fall som en 

underdiagnostiserad eller feldiagnostiserad patientgrupp. Informanterna var även 

tydliga med att de beskrev flera av sina erfarenheter inte bara som kopplade till 

patienter med PTSD utan även till patienter med misstänkt traumaproblematik eller 

andra psykiska eller fysiska besvär vilket försvårar överförbarheten av studiens 

resultat.  I resultatet beskrevs posttraumatiska besvär ibland som dolda orsaker till 

andra tillstånd och orsakssammanhanget kunde i vissa fall ta flera år att upptäcka. 

Vid bearbetningen av fysiska symtom, exempelvis smärta som patienten primärt sökt 

för, kunde posttraumatiska symtom plötsligt uppenbaras. Patientgruppen PTSD 

beskrevs ofta ha kroppsliga besvär såsom smärta, andningsproblematik, problem att 

vara närvarande i kroppen och försämrad fysisk stabilitet. Kroppsliga symtom vid 

PTSD har tidigare beskrivits i flertalet studier (1–3). Trots det beskrivs inte dessa 

kroppsliga symtom som vanligt förekommande vid PTSD varken i 

klassificeringssystemen ICD-10, DSM-5 eller i Socialstyrelsens rekommendationer 

vid generaliserat ångestsyndrom där PTSD inkluderas (9,12,20). Resultatet i den här 

studien belyste att BK kunde vara effektivt i att behandla och lindra kroppsliga 

symtom vid PTSD och tidigare studier har belyst att patienters upplevelse av BKs 

effekt varit förbättrad kroppslig stabilitet, grundning , medveten närvaro och 

affektreglering (6,7). Behandlingen har även visat vara accepterad bland patienterna 

och ha god följsamhet (4).  
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Idag är TF-KBT högsta prioritet som behandling i Sverige där BK kan användas som 

tilläggsbehandling (20), men författarna av denna studie vill mena att BK kan 

användas som alternativ antingen som komplement till psykiatrisk behandling eller 

självständig behandling i att behandla PTSD-patienter. För att behandla kroppsliga 

symtom vid PTSD behövs en fysiskt orienterad behandlingsform som BK. 

7. Konklusion  
Resultatet visade att fysioterapeuterna beskriver BK som patientcentrerad, 

anpassningsbar metod med holistisk utgångspunkt där fysiska och psykiska 

funktioner beaktas för att nå patienter och hjälpa dem i behandling med att bearbeta 

deras trauman. Det kan vara svårt i början av patientkontakten att identifiera vilka 

symtom som orsakas av vad samt hur dessa ska behandlas men informanterna 

menade på att BK är användbart i och med det faktum att det kan nå på flera nivåer 

samtidigt. BK kan också vara bra ingång till påbörjan på bearbetning av trauma. Att 

använda kroppen som utgångspunkt kan ses som ett alternativt perspektiv på en 

annars psykiatriskt fokuserad behandling. Det finns erfarenhet bland fysioterapeuter 

som möter denna patientgrupp att patienter med posttrauma-relaterade besvär också 

lider av fysiska symptom. BK kan vara ett komplement eller en grundsten i att 

behandla patienter med PTSD.  
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Bilagor  
Bilaga 1  

Informationsbrev och samtyckesblankett 
Förfrågan om deltagande i studien – Fysioterapeutens upplevelse av Basal kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt 

stressyndrom  

 

Bakgrund och syfte med studien  

Fysioterapi vid posttraumatiskt stressyndrom är ett relativt nytt och outforskat område. Tidigare studier har undersökt patientens 

uppfattning om Basal Kroppskännedom som behandling vid Posttraumatisk stressyndrom vilket har visat på viss förbättrad 

hälsa ur ett subjektivt perspektiv. Riktningen för behandling från fysioterapeutens perspektiv är dock inte klarlagt.  

Syftet med denna studie är att fånga fysioterapeuters erfarenheter av behandlingen genom en kvalitativ intervjustudie. Detta 
skulle kunna ge nuvarande och framtida fysioterapeuter bättre möjlighet att förstå patientgruppen och behandlingens effekt. Vi 

som gör studien heter  

Theodor och Anna, går termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet. Studien är vårt examensarbete på 

kandidat-nivå. Vi undrar om du vill delta i studien?  

 
Varför just dig?  

Vi har kontaktat dig via hemsidan Institutet för Basal Kroppskännedoms. Vi söker dig som dessutom har klinisk erfarenhet av 

behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom. 

 

Studiens genomförande  

Om du väljer att delta i studien kommer vi tillsammans med dig bestämma en tid och plats för genomförande av intervjun, eller 

genom videosamtal om så önskas. Mötet sker enskilt under ca en timme. På plats (eller skickad per post) kommer du att få 

skriva under en  

informerad samtyckesblankett vilken vi också bifogar i detta mail. Du har möjlighet att avbryta deltagandet i studien när som 

helst under examensarbetets gång. Intervjun kommer att spelas in med diktafon. Därefter kommer vi att transkribera den 
inspelade intervjun, analysera texten och presentera det i vår kandidatuppsats som du kan ta del av om så önskas.  

Intervjuerna sparas under ett års tid. Vi planerar att utföra intervju mellan maj till september. 

 

Datahantering och Hantering av personuppgifter 

De uppgifter som samlas in i samband med studien hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig för 
dina personuppgifter är Linköpings universitet avseende personuppgifter som samlas in i forskningssyfte. Det är nedanstående 

som är ansvarig för studien.  Det är endast studenter och handledare som har tillgång till de data som samlas in i forsknings- och 

kunskapsutvecklingssyfte. Du som deltagare i studien kommer därmed att vara anonym när resultaten sammanställs och 

presenteras. 

 
Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för 

behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje 

part. Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 

forskningsansvarig för denna studie. Vi kommer i så fall upphöra att behandla uppgifter som vi har samlat in med stöd av detta 
samtycke i studien. Uppgifter som ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt 

samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. Du har rätt att få information om 

de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter som involveras i forskning så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via 

dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du tycker att vi 
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

 

Om ni har några frågor så kontakta oss ansvariga för studien 

 

Studerande:  

Anna Changa Zetterström    Theodor Hasselblad  

Fysioterapeutprogrammet, Linköpings Universitet  Fysioterapeutprogrammet, Linköpings Universitet 

annch179@student.liu.se     theha419@student.liu.se  

0723411490     0760971760 

 
Handledare:  

Petra Pohl, leg. Fysioterapeut, Universitetslektor  

Avd Fysioterapi Linköpings Universitet  

petra.pohl@liu.se  

0725629882 
 

Samtycke till att delta i studien  
Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag samtycker till 

att deltaga i studien och känner till att mitt deltagande är frivilligt samt att jag när som helst utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt framtida omhändertagande.  
   
_________________________________________      __________ 
Namnteckning        Datum  

  
______________________________  
Namnförtydligande  
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Intervjuguide 

Förberedelse: 

1. Fråga informant om det är något vi ska ta hänsyn till under intervjun. 

2. Skriftlig samtyckeblankett.  

3. Upprepa verbalt om möjlighet att informant utan anledning kan dra sig ur 

4. Diktafon korrekt placerad! placera diktafonen mitt på bordet och gör en kort testinspelning 

innan intervjun påbörjas. 

Namn och yrke uttrycks innan intervju! 

Huvudfråga Följdfråga 

Vad är din erfarenhet av BK som behandling av 

PTSD? 

Hur många års erfarenhet har du? 

Vilka erfarenheter har du? 

Vad tycker du om behandlingen?  

Berätta om din bakgrund inom BK? Hur kom du in på att behandla PTSD? 

Vad är viktigt att tänka på när du träffar en ny patient 

inför behandling? 

Hur ser en initial undersökning ut? 

 

Vad skulle en första behandling kunna vara? 

 

Skillnad mellan patient med PTSD och inte 

PTSD? 

Vill du beskriva behandlingsupplägget vid BK för 

PTSD? 

Hur skulle en behandling kunna se ut? 

 

BK innehåller ofta hemövningar. Hur 

kompletterar hemövning och övning med 

terapeut varandra? 

 

Finns det något som är annorlunda i 

jämförelse med andra patienter? 

 

Finns det några särskilda utmaningar hos 

denna typ av patient? 

Hur skulle du beskriva effekten av behandlingen? Kortsiktiga effekter och långsiktiga effekter? 

 

Hur upplever du följsamheten hos dessa 

patienter?  

Hur utvärderar du behandlingen? Finns det svårigheter med att utvärdera? 

 

Varför har du valt dom 

utvärderingsinstrumenten? 

 

Hur påverkar utvärderingen i hur du ändrar 

behandlingen? 

Vad tror du framtiden är för BK, specifikt BK som 

behandling för PTSD? 

Finns det behov av forskning? 

Vad skulle behöva utvecklas? 

 

Är det något du vill tillägga? I annat fall har vi inga 

fler frågor! 
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