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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa har under de senaste åren gått om rörelseorganens sjukdomar som 

främsta orsak till långtidssjukskrivningar i Sverige. Psykisk ohälsa innebär en försämrad livs-

kvalitet för de drabbade och leder till stora samhällskostnader. Forskning krävs för effektivare 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka förändringar avseende ångest, depression, stress och 

kroppsliga symtom hos patienter som deltagit i gruppbehandling i Basal KroppskännedomTM 

(BK) i kombination med Mindfulness (MF).  

Metod: Studien genomfördes med ”single group design”. Mätningar av grad av ångest, de-

pression, stress och kroppsliga symtom utfördes före och efter gruppbehandlingen med for-

mulären HAD, SCL-90 och SCI-93.  

Sammanlagt behandlades åtta grupper under perioden 2008 – 2010. Behandlingarna omfat-

tade mellan 10-12 tillfällen, en gång i veckan á 90 minuter.  De följde BK:s metodik och in-

nehöll även sittande mindfulness och kroppsskanning ur Mindfulness-based Stress Reduction 

(MBSR). Från dessa åtta grupper rekryterades 67 studiedeltagare. 

Resultat: Patienternas ångest, depression, stress och kroppsliga symtom minskade signifikant 

efter gruppbehandlingen. Resultatet i denna studie indikerar att gruppbehandling i BK i kom-

bination med MF kan ha en positiv effekt på psykisk ohälsa. Vidare studier krävs för att när-

mare undersöka sambandet mellan kombinationsbehandlingen och psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: Basal Kroppskännedom, depression, Mindfulness-based Stress Reduction,  

psykisk ohälsa, stress, ångest.   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Background: Mental disorders have increased sharply during the last decades, and have sur-

passed musculoskeletal diseases as the prime cause of long-term sick leave. Mental disorders 

cause deterioration in quality of life and lead to significant costs for the society. Physiothera-

peutic methods for treatment of mental disorders should be developed and evaluated. 

Aim: The aim of this study was to investigate changes in mental disorders with respect to 

anxiety, depression, stress and bodily symptoms in patients who had participated in a group-

treatment combining Basic Body Awareness Therapy (BAT) and Mindfulness (MF). 

Method: The study was conducted with a "single group design" and measurements of the de-

gree of anxiety, depression, stress and bodily symptoms were made before and after the 

group-treatment using the forms HAD, SCL-90 and SCI-93. 

In total eight groups were treated during the period 2008 - 2010. The group-treatment encom-

passed between ten and twelve sessions, once a week. The treatment was in line withe BAT 

methodology, and also included sitting mindfulness and body-scan technique in accordance 

with Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). From these eight groups, sixty-seven 

study participants were recruited.                                                                                                                  

Results: The patients’ self-rated degree of anxiety, depression, stress and bodily symptoms 

was significantly reduced after the group-treatment compared to before. The results of the 

study indicate that group-treatment in Basic BAT combined with MF can have a positive ef-

fect on mental disorders. Further studies are however required to further examine the indi-

cated relationship between the combined treatment and mental disorders. 

 

Keywords: Anxiety, Body Awareness, depression, mental disorders, Mindfulness-based 

Stress Reduction, stress.
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1. INLEDNING 

 

Psykisk ohälsa har under de senaste åren gått om rörelseorganens sjukdomar som främsta or-

sak till långtidssjukskrivningar i Sverige (Försäkringskassan, 2010). Detta ställer nya krav på 

vården och framtidens sjukgymnastik. Sjukgymnastiska metoder för att behandla psykisk 

ohälsa bör utvecklas för att yrkeskåren ska kunna hjälpa denna växande patientgrupp.  

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för behandling av ångest och depression. I rikt-

linjerna framhålls fysisk aktivitet som en rekommendation av hög angelägenhet. Andra be-

handlingsmetoder, såsom avspänning nämns, men har inte samma höga rekommendationsvär-

de som fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2010a). Det finns fortfarande kunskapsluckor vad 

gäller sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa, vilket innebär att fler studier 

inom området behövs.  

Patienter med psykisk ohälsa söker primärvården och behandlas av sjukgymnaster för kropps-

liga symtom. Författarna tillika behandlarna i denna studie är två privatpraktiserande sjuk-

gymnaster som arbetar på två olika mottagningar inom primärvården och har inriktat sig på 

behandling av patienter med psykisk ohälsa. I den sjukgymnastiska behandlingsarsenalen in-

går två metoder; Basal KroppskännedomTM (BK) och Mindfulness (MF). Erfarenhetsmässigt 

har dessa metoder positiv effekt på symtom vid psykisk ohälsa. Det saknas forskning kring 

kombinationen av BK och MF i gruppbehandling. Studien kan ses som en första ansats till att 

undersöka effekten av denna kombinationsbehandling. Denna studie undersökte förändringar i 

graden av ångest, depression, stress och kroppsliga symtom. Förhoppningsvis blir denna stu-

die ett bidrag till den forskning som i framtiden kommer att utvärdera effekten av sjukgym-

nasters behandling av patienter med psykisk ohälsa. 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Psykisk ohälsa 

Olika försök har gjorts att definiera begreppet psykisk ohälsa, men ingen konsensus är nådd. I 

denna studie utgick författarna/behandlarna från Socialstyrelsens definition som i begreppet 

inkluderar alltifrån ”lättare” symtom såsom oro, ångest och sömnproblem till psykiska sjuk-

domar såsom depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2005). Studien lade fokus på 

fyra underliggande tillstånd och symtom i samband med psykisk ohälsa; ångest, depression, 

stress och kroppsliga symtom. 
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Den psykiska ohälsan har ökat sedan mitten av 1990-talet. Långtidssjukskrivningar (60 dagar 

eller längre) på grund av psykisk sjukdom ökade kraftigt mellan 1999 och 2003, från 18 % till 

30 %. Den har sedan minskat något och står nu för 27 % av alla långtidssjukskrivningar. Psy-

kisk sjukdom, där de största undergrupperna utgörs av depression och stressreaktio-

ner/ångestsyndrom, är numera den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning (Försäkrings-

kassan, 2010). Den psykiska ohälsan medför en årlig kostnad på nära 60 miljarder kronor för 

samhället (Vetenskapsrådet, 2008).  

Även den självrapporterade psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen. Bland kvinnorna 

var det 2007/2008 i genomsnitt 26 % och bland männen 14 % som besvärades av ängslan, oro 

eller ångest (Socialstyrelsen, 2010b). Det är framför allt bland unga, särskilt yngre kvinnor  

(16-24 år), som den självrapporterade psykiska ohälsan har ökat (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2010). 

En individs psykiska hälsa påverkas av tre faktorer. Den första är människans biologi, hennes 

konstitution, och den andra är hennes kognitiva förmåga att förstå och tolka omvärlden. Den 

tredje faktorn är miljöns utformning, både materiellt och socialt, och i vilken utsträckning en 

individ råkar ut för stress och påfrestningar av olika slag i livet (Socialstyrelsen, 2005).  

Det är vanligt att man försöker belysa hur psykisk sjukdom uppstår med hjälp av den s.k. 

stress- och sårbarhetsmodellen. Modellen poängterar att individer har olika sårbarhet för psy-

kisk ohälsa. Sårbarheten är genetiskt betingad, men också en produkt av personligheten och 

individens uppväxtförhållanden. Detta avgör hur stor stressbelastning individen tål innan psy-

kisk sjukdom utvecklas (Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.2 Ångest 

Ångest definieras som olustkänslor eller kroppsliga spänningssymtom inför en förväntad fara 

eller olycka (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005). Olustkänslor kan 

vara oro, ängslan, rädsla och panik. De kroppsliga symtomen kan yttra sig som hjärtklapp-

ning, andnöd, svettning, yrsel och spänningar i muskulaturen. Det upplevda hotet kan vara så-

väl yttre som inre (SBU, 2005). Det behöver alltså inte vara frågan om ett ”verkligt” hot utan 

även tankar och tolkningar kan framkalla ångest. Ångest är en naturlig reaktion vid hotande 

fara och har, liksom smärta, en överlevnadsfunktion.  

För att ångest ska klassas som sjukdom, ångestsyndrom, krävs att flera symtom på ångest fö-

rekommer samtidigt, en viss varaktighet av besvären samt att den orsakar ett personligt li-

dande och påverkar det vardagliga livet. Ångestsjukdomar delas in i paniksyndrom, social 
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fobi, specifika fobier, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stress-

syndrom (American Psychiatric Association, 2002).  

Ångest förekommer hos mellan 12 - 17 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor än 

hos män. Ångestsyndrom drabbar 25 % av befolkningen någon gång i livet (Socialstyrelsen, 

2010a). 

 

2.3 Depression 

Utmärkande för diagnosen depression är att minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskat 

intresse ska förekomma tillsammans med minst fem av följande symtom: nedstämd-

het/irritabilitet, svårigheter att känna intresse eller tillfredsställelse, förändrad aptit, sömnsvå-

righeter eller ökad sömn, rastlöshet eller orörlighet, trötthet/brist på energi, känsla av värde-

löshet/skuldkänslor, minnes- och koncentrationssvårigheter och återkommande tankar på dö-

den (American Psychiatric Association, 2002). De flesta som drabbas av depression får minst 

en sjukdomsepisod senare i livet. För varje ny depression ökar sannolikheten att drabbas av 

ytterligare en, och de friska intervallen mellan episoderna tenderar att bli kortare (SBU, 

2004). 

Depression förekommer hos mellan 4 - 10 % av den vuxna befolkningen (Socialstyrelsen, 

2005). Minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män drabbas av en depression någon gång 

i livet (Socialstyrelsen, 2010a).  

 

2.4 Stress 

Stress är ett tillstånd av förhöjd fysiologisk, psykologisk och beteendemässig beredskap (Sta-

tens folkhälsoinstitut, 2008). Stress kan också definieras som ett tillstånd av obalans mellan 

krav som ställs på individen och hans/hennes förmåga att hantera dessa. Kraven kan vara inre 

eller yttre. Till de inre hör individens egna tankar och tolkningar och till de yttre hör krav från 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2009).  

Det biologiska stressystemet är anpassat för akuta, fysiska hot. I det moderna samhället utsätts 

individen oftast för psykisk och psykosocial stress (Socialstyrelsen, 2009). 

Långvarig stress och brist på återhämtning och vila leder till obalans mellan kroppens upp-

byggande och nedbrytande funktioner och kan ge fysiska symptom såsom tryck över bröstet, 

yrsel, domningar och spänningar och smärtor i musklerna. Den kan också ge psykiska sym-

tom såsom minnes- och koncentrationssvårigheter, dålig sömn, nedsatt prestationsförmåga 

och nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2009).  
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Med tiden kan den långvariga stressen leda till psykiska sjukdomar såsom ångest, depression, 

utmattningssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, 

Rodhe, Wahlberg & Währborg, 2010). 

 

2.5 Kroppsliga symtom vid psykisk ohälsa 

Med kroppsliga symtom avsågs i denna studie symtom som förekommer vid psykisk ohälsa. 

Det kan vara besvär som värk i rygg och i muskler, huvudvärk, yrsel, men även andnöd, 

hjärtklappning och domningar och stickningar. Det kan även vara känslor av svaghet, trötthet 

och tyngd. De kroppsliga symtomen är oftast diffusa och skiftande och går vanligtvis inte att 

förklara med en kroppslig sjukdom, utan är en del av symtombilden vid psykisk ohälsa (Lun-

din, 2008).  

Inom psykiatrin används begreppet somatisering, som innebär att psykiska påfrestningar och 

störningar såsom ångest, depression och stress tar sig kroppsliga uttryck (Nationalencyklope-

din, 2009).  

I början av 1980-talet introducerades termen somatoforma syndrom som en kategori av psyki-

atriska diagnoser för kroppsliga symtom som inte kunde förklaras av ett medicinskt tillstånd. 

Inom den somatiska vården används oftare begreppet funktionella somatiska syndrom (Lun-

din, 2008). Funktionella somatiska syndrom karaktäriseras av tre huvudgrupper av kroppsliga 

symtom; smärta på olika ställen i kroppen, funktionella störningar i olika organsystem och 

olika uttryck för trötthet och utmattning (Henningsen, Zipfel & Herzog, 2007). Fibromyalgi 

och kroniskt trötthetssyndrom är sjukdomar som räknas till de funktionella somatiska syn-

dromen (Lundin, 2008).  

Begreppet somatisering och diagnoserna somatoforma syndrom och funktionella somatiska 

syndrom har dock kritiserats genom åren. De anses vara överlappande med en mängd andra 

tillstånd, vara oacceptabla för patienten och dualistiska, d.v.s. att de delar upp människan i 

kropp och själ (Mayou, Kirmayer, Simon, Kroenke & Sharpe, 2005).  

 

2.6 Psykisk ohälsa och primärvården 

De flesta individer med psykisk ohälsa söker primärvården och utgör så mycket som en tred-

jedel av alla sökanden (Psykologförbundet, 2009). Oftast söker individen inte för den psykis-

ka ohälsan utan för de kroppsliga besvär som denna orsakar. Detta, tillsammans med att pri-

märvården inte uppmärksammar psykisk ohälsa i tillräckligt hög grad, får till följd att om-

kring hälften av patienterna som lider av depression inte får rätt diagnos (Psykologförbundet, 
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2009). I en del fall kan patienterna komma att utredas för andra tillstånd innan rätt diagnos 

ställs och adekvat behandling kan sättas in.  

Det är vanligt med samsjuklighet vid psykisk ohälsa, d.v.s. samtidig förekomst av andra sjuk-

domar och/eller muskuloskeletal smärta (Socialstyrelsen, 2010a). Hos dem som söker pri-

märvården för långvarig muskuloskeletal smärta förekommer i 27 % av fallen samtidigt en 

depression (Westman, 2010). Kroniska smärttillstånd, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

är överrepresenterade bland individer med stressreaktioner/ångestsjukdomar (Socialstyrelsen, 

2009).  

Socialstyrelsen har funnit brister i diagnostisering och behandling av patienter med ångest och 

depression i primärvården. Nationella riktlinjer för vård vid dessa tillstånd har därför arbetats 

fram för ett mer effektivt omhändertagande (Socialstyrelsen, 2010a).  

 

2.7 Behandling vid psykisk ohälsa 

 

2.7.1 Medicinsk och psykologisk behandling och fysisk aktivitet 

Psykisk ohälsa behandlas vanligtvis med antidepressiva läkemedel, lugnande mediciner eller 

någon form av samtalsterapi. Socialstyrelsen rekommenderar att behandlingen av lindrig till 

måttlig depression och ångest i första hand ska vara psykologisk, framförallt med kognitiv be-

teendeterapi. Målet med all behandling är tillfrisknande. Med tillfrisknande menas inte enbart 

att symptomen ska försvinna, utan också att patienten ska återgå till tidigare funktionsnivå 

och återvinna sin sociala funktion och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010a).  

Socialstyrelsen rekommenderar även fysisk aktivitet vid lindriga ångestsyndrom, lätt och 

måttlig depression, panikångest och paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom (Social-

styrelsen, 2010a). Fysisk aktivitet har effekter på den fysiska hälsan, vilket är viktigt för den-

na patientgrupp som ofta har fysiska sjukdomar som vi beskrivit ovan, men den ger också 

psykologiska effekter då den distraherar och minskar negativa tankar samt ökar sociala kon-

takter (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Patienter med psykisk ohälsa kan också behandlas med BK och/eller MF. 

 

2.7.2 Basal KroppskännedomTM 

BK är en sjukgymnastisk behandlingsmetod för både kroppsliga symtom/besvär och psykisk 

ohälsa. Syftet är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser för att på sikt kunna 

påverka sin hälsa. 
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I metoden övas avspänning, hållning, balans och andning i liggande, sittande, stående och gå-

ende ställning. Övningarna vill locka fram det mest grundläggande, funktionella och avspända 

sättet att använda kroppen. Att vara medvetet närvarande, ”här och nu”, är centralt i BK. Ge-

nom att fokusera på det som sker i kroppen och det som upplevs får man en fördjupad känne-

dom om sig själv, om kroppen och dess signaler och reaktioner, men även om sina vanor och 

beteenden. Denna självkännedom förstärks ytterligare genom att man samtalar och reflekterar 

kring upplevelserna efter övandet (Institutet för Basal Kroppskännedom [IBK], 2011).  

Metoden har sitt ursprung i mötet mellan rörelsepedagogen Jacques Dropsy och sjukgymnas-

ten Gertrud Roxendal under 1970-talet. Roxendal blev inspirerad av Dropsys s.k. förövningar 

till den österländska rörelseformen Tai Chi och utvecklade metoden BK. Hon gjorde tidigt 

området kroppskännedom till ett forskningsområde genom att lägga fram teorier om det s.k. 

kroppsjaget (Roxendal, 1985).  

En annan teori i BK är Dropsys s.k. existensnivåer. Denna beskriver människan utifrån fyra 

existensnivåer; fysisk, fysiologisk, psykisk och existentiell nivå. De två förstnämnda kan ses 

som kroppsliga och de två senare som psykologiska aspekter. Denna teori förklarar hur man, 

genom att öva BK, kan påverka både kroppsliga symtom och psykisk ohälsa (Skjaerven, 

1999). 

En kvalitativ studie, som syftade till en fördjupad förståelse av begreppet kroppskännedom, 

kom fram till att BK kan bidra med en förstärkt ”embodied identity”. Det innebär att övning i 

BK ökar medvetenheten om den egna kroppen och förmågan att uppleva kroppsliga signaler, 

känslor och behov (Gyllensten, Skär, Miller & Gard, 2010).  

Flera studier har visat att metoden har positiv effekt på framför allt kroppsmedvetande, men 

även på psykiska/psykiatriska symtom, smärta och livskvalitet (Eriksson & Ingeson, 2008). 

Långvariga, mer bestående, positiva effekter på psykiska symtom, smärta och rörelseharmoni 

har påvisats i flera studier, effekter som visat sig kvarstå ett år efter avslutad behandling 

(Klingberg-Olsson, Lundgren & Lindström, 2000; Malmgren-Olsson, Armelius & Armelius, 

2001). 

Socialstyrelsens anser att det finns ett visst vetenskapligt underlag för att BK, som tillägg till 

sedvanlig behandling, minskar depressionssymtom. Vidare noterar man att ”dessutom finns 

det stor klinisk erfarenhet av att basal kroppskännedom minskar symtomen på ångest och 

hjälper personer att återhämta sig från depression”. Socialstyrelsen menar dock att det fattas 

systematiska kunskapsöversikter av god kvalitet, vilket innebär att vidare forskning på områ-

det krävs (Socialstyrelsen, 2010a). 
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2.7.3 Mindfulness  

MF är ett begrepp som härrör från buddistisk tradition och kan översättas som medveten när-

varo, sinnesnärvaro, att vara här och nu (Åsberg, Sköld, Wahlberg & Nygren, 2006).  Det 

finns ännu inte någon konsensus inom forskningen hur MF ska definieras. En forskargrupp 

har kommit fram att Mindfulness kan beskrivas med fem aspekter. Den första aspekten är ob-

serverandet – uppmärksamma yttre och inre stimuli, t.ex. kroppsliga förnimmelser, tankar och 

känslor och olika sinnesintryck. Den andra aspekten är beskrivandet – att sätta ord på upple-

velser och känslor. Den tredje aspekten är en icke-dömande attityd till de inre upplevelserna. 

Den fjärde handlar om att agera med medvetenhet, och den femte är låg reaktivitet gentemot 

kroppsliga förnimmelser, tankar och känslor (Carmody & Baer, 2008).  

MF kan ingå som en komponent i olika behandlingar, t.ex. Mindfulness-based Cognitive The-

rapy och Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) (Palmblad & Rindler, 2010).  

MBSR är ett behandlingsprogram som utvecklats av molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn på 

1970-talet. Kabat-Zinn ville förmedla buddismens grundläggande kunskap, rensad från reli-

giösa och filosofiska aspekter och budskap. Han startade The Stress Reduction Clinic vid 

University of Massachusets Medical Center för att lära ut Mindfulness till patienter med so-

matiska sjukdomar. Hans avsikt var att ge patienterna hjälp till självhjälp för att kunna hantera 

den stress och andra problem som kan följa av kroppslig sjukdom (Kroese, 2003). 

Kabat-Zinns MBSR metod omfattar åtta veckors gruppbehandling, med 2½ timmars behand-

ling en gång per vecka.  I gruppbehandlingen ingår sittande mindfulness, kroppsscanning, 

Hathayoga och gruppdiskussioner (Center of Mindfulness, 2011). 

Metodens växande popularitet, tillsammans med det faktum att upphovsmannen själv har 

forskarbakgrund, har inspirerat till forskning kring dess effekt, såväl i form av enskilda studier 

som i metastudier. Även om resultaten av forskningen inte är entydiga och kvalitetsbrister fö-

religger i vissa underliggande studier, finns det tecken på att MBSR kan ha en positiv effekt 

såväl när det gäller friska individer som individer med olika slag av fysiska och/eller psykiska 

problem. Positiva effekter har noterats i samband med smärt- och stresshantering (Grossman, 

Niemann, Schmidt & Walach, 2004). MBSR har också visat sig ha förmåga att reducera ång-

est, depression samt förbättra empati, självkänsla och livskvalitet (Bohlmeijer, Prenger, Taal 

& Cuijpers, 2010; Chiesa & Serreti, 2009; Grossman et al., 2004; Teleki, 2010).  

 

2.7.4 BK och MF i kombination 

Utöver sjukgymnastexamen har författarna/behandlarna steg 1 utbildning i Kognitiv Psykote-

rapi (KPT) och utbildning inom beteendemedicin vid Mälardalens högskola. Efter dessa ut-
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bildningar har författarna/behandlarna utvecklat en behandlingsmodell - ett ”kognitivt beteen-

demedicinskt arbetssätt”. Detta arbetssätt vilar på en biopsykosocial grund som tar hänsyn till 

hur psykologiska faktorer, såsom människans tankar och känslor, samverkar med människans 

fysiologi, beteende och den omgivande miljön (Linton, 2005). 

BK och MF är två behandlingsmetoder som tar hänsyn till psykologiska faktorer och förfat-

tarna/behandlarna använder sig av dessa inom ramen för det kognitivt beteendemedicinska ar-

betssättet. Författarna/behandlarnas erfarenhet är att metoderna med fördel kan kombineras 

och denna kombination ger fler och mer effektiva verktyg vid psykisk ohälsa än vad metoder-

na var för sig ger.  

Ingen tidigare studie har utvärderat denna typ av kombinerad behandling i grupp. Denna stu-

die kan ses som en första ansats till att undersöka hur kombinationen av BK och MF påverkar 

psykisk ohälsa. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om ångest, depression, stress och kroppsliga symtom förändras efter 

avslutad gruppbehandling i BK i kombination med MF för patienter med psykisk ohälsa. 

 

3.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt förändras graden av ångest efter avslutad gruppbehandling jämfört med 

före gruppbehandling? 

2. På vilket sätt förändras graden av depression efter avslutad gruppbehandling jämfört 

med före gruppbehandling? 

3. På vilket sätt förändras graden av stress efter avslutad gruppbehandling jämfört med 

före gruppbehandling? 

4. På vilket sätt förändras graden av kroppsliga symtom efter avslutad gruppbehandling 

jämfört med före gruppbehandling? 

 

4. METOD OCH MATERIAL 

 

4.1 Design 

Föreliggande studie är en experimentell studie med single group pretest – posttest design 

(Domholdt, 2005). 
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4.2 Material 

 

4.2.1 Urval 

De patienter som rekryterades till studien var deltagare i den löpande ordinarie gruppbehand-

lingen mellan 2008 – 2010. Deltagarna i gruppbehandlingen rekryterades ur det ordinarie in-

flödet av patienter på författarnas/behandlarnas respektive mottagning. Patienterna hade sym-

tom på psykisk ohälsa och de hade initialt behandlats individuellt med BK och MF, samt be-

dömts vara lämpliga för och i behov av gruppbehandling.  

Under den aktuella tidsperioden behandlades åtta grupper med sammanlagt 81 patienter. An-

talet patienter i de olika grupperna varierade från 9-12 beroende på patientflödet till dessa.  

Patienterna fyller rutinmässigt i formulären Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), 

Symptom Check List (SCL-90) och Stress and Crisis Inventory (SCI-93) före och efter be-

handlingen. Ytterligare två formulär användes, men de var inte relevanta för denna studie då 

de innehöll öppna frågor och frågor som berörde aktivitetsförmåga. 

Av de 81 patienterna hade 67 fyllt i frågeformulären både före och efter gruppbehandlingen 

och dessa tillfrågades om medverkan i studien. Samtliga tillfrågade 67 patienter gav sitt sam-

tycke till medverkan i studien och inkluderades i denna.  

Av de 14 som inte tillfrågades hade 10 avbrutit behandlingen. Vi har inte närmare analyserat 

orsaken till detta. Fyra patienter lämnade av okänd anledning inte in formulär.  

Av de inkluderade patienterna var 61 kvinnor och 6 män, medelåldern var 41,6 år (SD±11,9).  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Bakgrundsfaktorer såsom ålder och kön samt graden av ångest, depression, stress och kropps-

liga symtom samlades in från de nedan beskrivna formulären. Antalet gånger som patienterna 

deltog har hämtats ur patientjournalerna.  

 

4.3.1 HAD 

Ångest och depression undersöktes med HAD. Detta frågeformulär, som är ett självskatt-

ningsinstrument, innehåller sju frågor om ångest och sju frågor om depression (Bilaga 1). 

Summan för respektive grupp kan variera från 0 till 21 poäng och ger underlag för bedömning 

av grad av ångest och depression enligt följande: 0-7 normal, 8-10 mild, 11-14 måttlig och  

15-21 svår. 

Skalan är utvecklad av Zigmond och Snaith och har översatts till svenska (Lisspers, Nygren & 

Söderman, 1997). Skalans validitet och reliabilitet har funnits tillfredsställande. I en över-
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siktsartikel från 2002 anges medeltalet för Cronbach´s alfa när det gäller överensstämmelse 

mellan frågeformulärets undergrupper till 0,83 för ångestfrågorna och 0,82 för depressions-

frågorna. Sensitiviteten och specificiteten rapporteras i samma artikel ligga på cirka 0,80. När 

frågeformuläret jämförts med andra skalor som mäter ångest och depression har överens-

stämmelsen mellan dessa uppmätts variera mellan 0,6 och 0,8, vilket kan anses som en god 

samtidig validitet (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelman, 2002).  

 

4.3.2 SCL-90 

Ångest, depression och kroppsliga symtom undersöktes med frågeformuläret SCL-90, som är 

ett självskattningsinstrument (Bilaga 2). Det består av en lista med 90 olika symptom, som de-

las in i tio olika symtomgrupper. Ångest, depression och kroppsliga symtom utgör tre av 

grupperna. Författarna/behandlarna har uteslutit de sju andra symtomgrupperna då de inte an-

sågs vara relevanta i denna studie. Symtomen skattas på en femgradig skala (0-4). Medelvär-

den tas fram på respektive symtomgrupp. Det lägsta värdet är noll och det högsta är fyra. 

Normalvärden har utarbetats för de olika symtomgrupperna. Normalvärdet för ångest är 0,56, 

för depression 0,72 och för kroppsliga besvär 0,49 (Fridell et al., 2002). 

Derogatis har utvecklat skalan (Derogatis & Cleary, 1977). Instrumentet har normerats och 

standardiserats utifrån svenska förhållanden och visade sig ha hög reliabilitet. Medeltalet för 

Cronbach´s alfa var 0,97 i ett normalmaterial och 0,98 i ett patientmaterial. Reliabiliteten för 

de olika symtomgrupperna i formuläret varierade mellan 0,75 till 0,91 (Fridell, Cesarec, Jo-

hansson & Thorsen, 2002).  

Fridell et al. (2002) fann en tillfredsställande diskriminerande validitet vad gäller patient och 

icke-patientgrupper. Skalornas specificitet är dock låg då det inte finns tillräcklig diskrimine-

rande validitet mellan olika patientgrupper.  

 

4.3.3 SCI-93 

Stress undersöktes med SCI-93 som också är ett självskattningsformulär (Bilaga 3). Formulä-

ret omfattar 35 symtom/frågor vilka skattas mellan 0-4 poäng, med en maximal total poäng-

summa på 140. Ett lågt värde indikerar låg stressbelastning/autonom dysfunktion, medan ett 

högt värde indikerar hög stressbelastning/autonom dysfunktion. 

Skattningsnivåer av stressreaktion med SCI-93 är enligt följande: 0-25 poäng är förenligt med 

en normal stressreaktion, 26-50 poäng medför viss begränsning av förmåga, 51-75 poäng 

medför betydande begränsning av förmåga, 76-100 poäng medför en stor begränsning av för-
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måga och 101-140 poäng medför en mycket stor begränsning av förmåga. Normalvärdet är 

16,2 poäng och baseras på 99 friska och arbetsföra kvinnor (Nyström et al., 1996).  

De 35 frågorna kan indelas i tre olika symptomgrupper; muskulära, autonomt/hormonella och 

psykiska, och det är därmed möjligt att undersöka hur stressymtomen fördelar sig mellan de 

olika grupperna. Det lägsta värdet för respektive symtomgrupp är noll och det högsta är fyra. 

Skalan är utvecklad av Nyström och Nyström och enligt dessa författare har skalan god relia-

bilitet; korrelationskoefficienten för psykiska symtom var 0,92, för muskulära symtom 0,91 

och för vegetativa symtom 0,94 vid upprepade mätningar som genomfördes på patienter under 

en vecka (Nyström & Nyström, 2009).  

 

Frågeformulär med ovan beskrivna mätskalor delades ut till gruppdeltagarna veckan innan 

påbörjad gruppbehandling, och lämnades in vid gruppstarten. Vid sista behandlingstillfället 

delades motsvarande formulär ut igen. Patienterna fyllde i formulären hemma och returnerade 

dem därefter snarast möjligt i ett medföljande frankerat kuvert.  

 

4.4 Gruppbehandling 

Gruppbehandlingen ägde rum en gång i veckan och varje tillfälle varade 90 minuter utan 

paus. Antalet behandlingstillfällen var standardiserat till 12 gånger, men p.g.a. praktiska skäl 

behandlades två av grupperna 10 gånger. Båda författarna/behandlarna deltog vid varje 

gruppbehandlingstillfälle.  

Behandlingen för alla grupper utgick ifrån BK:s metodik och utfördes i sittande, stående och 

gående ställning (Roxendal & Winberg, 2002). Mindfulnessövningarna baserade sig på 

MBSR:s metodik och utfördes i sittande och liggande ställning (Kabat-Zinn, 1996). Hatha-

yoga, som ingår i MBSR, uteslöts. Övningarna stegrades successivt i omfattning och svårig-

hetsgrad enligt metodernas metodik.  

Varje behandlingstillfälle inleddes med sittande mindfulness som följdes av en gruppdiskus-

sion kring eget övande och hemuppgifter. Hemuppgifterna varierade och bestämdes av förfat-

tarna/behandlarna eller av deltagarna själva individuellt. De växlade utifrån gruppdiskussio-

nerna, övningsinnehållet och reflektionerna kring övandet och kunde bestå av övningar ur re-

spektive metod och deras tillämpning i vardagens aktiviteter. Exempelvis öva hållning i sit-

tande framför datorn eller lägga märke till tankar och känslor vid stressande situationer. Efter 

sittande MF och gruppdiskussion fortsatte behandlingen med sittande, stående och gående 

övningar i BK och därefter följde mindfulness i liggande ställning, s.k. kroppsscanning. Av-

slutningsvis fick deltagarna reflektera över dagens övande/behandling.  
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4.5 Dataanalysmetod 

Bakgrundsfaktorer som ålder, kön och antal gånger patienterna deltagit i grupp presenteras 

med beskrivande statistik.  

Ångest, depression, stress och kroppsliga symtom presenteras vid respektive tidpunkt med 

medianvärde, range och kvartilsavstånd.  

Förändring av ångest, depression, stress och kroppsliga symtom beräknades med icke para-

metrisk statistik, Wilcoxons rangsummetest i Statistical Packages for the Social Sciences 

(SPSS 18,0). Signifikansnivån för förändring bestämdes till p≤0,05. 

 

4.6 Studiens tillvägagångssätt  

Patienter som fullföljt gruppbehandlingen och besvarat frågeformulären före och efter denna 

kontaktades per telefon under loppet av två veckor under 2010. Kontakten togs av den förfat-

tare/behandlare som hade ansvarat för den individuella behandlingen innan gruppbehandling-

en. En gemensam mall hade utformats för innehållet i telefonsamtalen (Bilaga 4). Alla patien-

ter fick samma information om studiens syfte och innebörden av medverkan.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Den författare/behandlare som behandlat respektive patient individuellt före gruppbehand-

lingen ringde upp denne och informerade om studien och dess syfte. Därefter tillfrågades ve-

derbörande om medverkan i studien. Ett etiskt problem kan vara att de tillfrågade studiedelta-

garna hade fått behandling av den författare/behandlare som ringde upp. Den tillfrågade kun-

de därmed anses stå i viss beroendeställning gentemot författaren/behandlaren, men den even-

tuella beroendeställningen minskades av att patientkontakten hade upphört innan förfrågan. 

För att den tillfrågade skulle känna full frihet att säga nej till medverkan lades stor vikt vid att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att skäl behövde anges.  De 

aktuella patienterna för studien informerades om att alla personliga uppgifter i studien var av-

identifierade och om möjligheten att kontakta respektive författare/behandlare vid eventuella 

frågor kring studien.  

 

5. RESULTAT 

 

Grupperna behandlades 10 eller 12 gånger och medelvärdet för antalet gånger som patienterna 

deltog i dessa var 9,7 gånger (SD±1,6).  
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Sex av grupperna behandlades 12 gånger och medelvärdet för antalet gånger som patienterna 

deltog varierade mellan 9,5 till 10,8 gånger. 

Två av grupperna behandlades 10 gånger och medelvärdet för antalet gånger som patienterna 

deltog var 8,1 respektive 8,5 gånger (Tabell 1.).  

 

Tabell 1. Beskrivning av behandlingsgrupperna avseende grupptillfällen, gruppdeltagare, studiedeltagare, icke-

studiedeltagare och medelvärden för tillfällen som studiedeltagarna deltog i gruppbehandlingen. 

 
 

Grupp 
 

Grupptillfällen 
Antal 

 
Gruppdeltagare 

Antal 

 
Studiedeltagare 

Antal 

 
Antal patienter 
som inte del-
tog i studien 

 
Medelvärde för antal 

gånger studiedeltagarna 
deltog i gruppen 

 

1 12 10 9 1 10,8 
2 10 12 11 1 8,5 
3 12 9 9 0 9,9 
4 12 9 7 2 10,8 
5 10 11 10 1 8,1 
6 12 9 8 1 9,5 
7 12 10 5 5 9,8 
8 12 11 8 3 9,9 

Summa  81 67 14  
 
 

5.1. Ångest 
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Fig.2 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
ångestfrågorna från SCL-90, före respektive 
efter gruppbehandling. 
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Fig.1 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
ångestfrågorna från HAD, före respektive 
efter gruppbehandling. 
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Medianvärdet för patienternas ångestnivå mätt med HAD före behandling var 11,5, efter be-

handling sjönk medianvärdet för ångest till 6,5. Denna minskning var statistiskt signifikant 

(p≤0,001) (Fig. 1).  

På motsvarande sätt sjönk medianvärdet för ångestnivå, mätt med SCL-90, från 1,0 före be-

handling till 0,8 efter behandling, även denna förändring var statistiskt signifikant (p≤0,001) 

(Fig. 2). 

 

5.2 Depression 

 

 

Före behandling var gruppens medianvärde för depression 6,6, mätt med HAD. Motsvarande 

värde efter behandling var 4,0. Denna förändring var statistiskt signifikant (p≤0,001) (Fig. 3).  

När depression mättes med SCL-90 var medianvärdet 1,5 före behandling, detta sjönk till 0,9 

efter behandling, även denna förändring var statistiskt signifikant (p≤0,001) (Fig. 4). 
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Fig.3 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
depressionsfrågorna från HAD, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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respektive efter gruppbehandling. 



 

15 

 

 
 

5.3 Stress 

 

Före behandling var gruppens medianvärde för stress 47,0, mätt med SCI-93. Motsvarande 

värde efter behandling var 33,0, denna förändring var statistiskt signifikant (p≤0,001) (Fig. 5).  

Medianvärdet för undergruppen muskulära symtom mätt med SCI-93 var före behandlingen 

1,6 och efter behandlingen till 1,1. Denna minskning var statistiskt signifikant (p≤0,001) 

(Fig. 6).  

På motsvarande sätt sjönk medianvärdet för undergruppen autonomt/hormonella symtom mätt 

med SCI-93 från 1,1 före behandling till 0,6 efter behandling. Även denna förändring var sta-

tistiskt signifikant (p≤0,001) (Fig. 7). 
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Fig.6 Boxplottar som visar medianvärden, 
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Fig.6 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
muskulära symtomfrågorna från SCI-93, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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Fig.5 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
stressfrågorna från SCI-93, före respektive 
efter gruppbehandling. 
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Fig.5 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
stressfrågorna från SCI-93, före respektive 
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Fig.7 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
autonoma symtomfrågorna från SCI-93, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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Fig.7 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
autonoma symtomfrågorna från SCI-93, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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Fig.8 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
psykiska symtomfrågorna från SCI-93, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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Fig.8 Boxplottar som visar medianvärden, 
kvartilsavstånd, max- och minvärden för 
psykiska symtomfrågorna från SCI-93, före 
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Medianvärdet för undergruppen psykiska symtom mätt med SCI-93 före behandling var 1,8, 

efter behandlingen sjönk medianvärdet till 1,3. Denna minskning var statistiskt signifikant 

(p≤0,001) (Fig. 8).  

 

5.4 Kroppsliga symtom 

 

 

Före behandling var gruppens medianvärde 1,6 för kroppsliga symtom, mätt med SCL-90. 

Motsvarande värde efter behandlingen var 1,0, vilket innebar en statistiskt signifikant föränd-

ring (p≤0,001) (Fig. 9).  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att göra en inledande studie för att undersöka om den psykiska ohälsan 

förändras hos patienterna som genomgått gruppbehandling i BK i kombination med MF. Det-

ta syfte är uppnått och författarna/behandlarna har fått svar på sina frågeställningar.  

En svaghet med studien är att den saknar kontrollgrupp och man kan inte dra den direkta slut-

satsen att resultatet beror på den genomförda gruppbehandlingen. Därmed är den interna vali-

diteten, d.v.s. resultatets giltighet, låg. Andra tillfälliga yttre faktorer såsom annan pågående 

behandling, men även placebo, spontant tillfrisknande eller naturlig sjukdomsvariation kan ha 

påverkat den interna validiteten. Den patientgrupp som var aktuell i gruppbehandlingen hade 

långvariga besvär och det är ovanligt med ett spontant tillfrisknande. Många av dessa patien-
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kroppsliga symtomfrågorna från SCL-90, före 
respektive efter gruppbehandling. 
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ter hade sedan lång tid medicinerat för sina olika besvär och hade blivit behandlade med psy-

koterapi.  

För att minimera annan påverkan så långt som möjligt fylldes formulären i direkt före och di-

rekt efter gruppdeltagandet, vilket säkerställde att de uppnådda förändringarna ägde rum un-

der den perioden som gruppbehandlingen pågick. Då följsamheten till behandlingen var god, 

medelvärdet var 9,7 ggr, är det författarnas/behandlarnas bedömning att den redovisade posi-

tiva påverkan på deltagarnas hälsa väsentligen härrör sig från den givna behandlingen. 

Ett bias är att behandlare och undersökare var samma personer. Patienterna kan ha velat svara 

i linje med vad de tror att författarna/behandlarna önskar. 

Studiens kvalitet kunde ha höjts med en kontrollgrupp, men att genomföra studier i en löpan-

de klinisk verksamhet är förenat med svårigheter. Det fanns ingen möjlighet att genomföra 

studien med en randomiserad design. Det var ändå värdefullt att undersöka om de behandlade 

patienternas psykiska hälsa påverkades under den tid de deltog i gruppbehandlingen. Det gav 

möjlighet att jämföra resultaten med resultat från andra studier och värdera den uppnådda ef-

fekten. 

Urvalet var konsekutivt, d.v.s. deltagarna var de individer som sökt författarnas/behandlarnas 

mottagningar under tiden 2008 - 2010 och som uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i 

studien. Patientgruppen var inte homogen, då besvären och besvärsgraden varierade stort. Den 

externa validiteten är därmed låg, d.v.s. resultaten kan inte generaliseras till en viss popula-

tion. Författarna/behandlarna kunde ha valt ut en viss definierad patientgrupp och därmed 

ökat generaliserbarheten.  

Behandlingen bestod av två behandlingsmetoder; BK och MF. Att behandla i grupp kan be-

traktas som en egen metod, där gruppens inverkan inte är försumbar. Behandlingen kan där-

med anses bestå av tre komponenter. Detta kan minska reliabiliteten i studien, d.v.s. möjlighe-

terna att kunna upprepa studien och få samma resultat. Kombinationsbehandlingen utfördes 

på samma sätt och kan därmed sägas vara standardiserad. Författarna/behandlarna valde ut de 

delar ur respektive metod som de erfarenhetsmässigt bedömt fyller de behov patienterna hade 

och följde respektive metods metodik och progression.  

Ångest, depression, stress och kroppsliga besvär operationaliserades med hjälp av enkäterna 

HAD, SCL-90 och SCI-93. De två första formulären lämpar sig bäst som screeningformulär 

för ångest, depression och kroppsliga besvär. De kan med fördel även användas för att följa 

ett förlopp över tid. De är enkla att använda, författarna/behandlarna använder dem i sin kli-

niska vardag. Båda har hög reliabilitet och validitet. De har alltså hög tillförlitlighet och mäter 

det som de är avsedda att mäta vilket är en styrka i studien.  
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Två studier har undersökt samstämmigheten mellan formulären SCL-90 och HAD vad gäller 

ångest och depression. Båda visade på måttlig till stark korrelation (Bjelland et al., 2002).  

Behandlarna/författarna ansåg att det skulle vara intressant att undersöka om båda formulären 

visade en samstämmighet då de använder dem i den kliniska vardagen. Då båda formulären 

visade en signifikant minskning talar detta för en samstämmighet mellan formulären. 

SCI-93 har en hög reliabilitet, men studier har inte genomförts för att undersöka dess validitet, 

vilken är en svaghet med formuläret. Syftet med SCI-93 är att dokumentera förekomst och 

svårighetsgrad av autonom dysfunktion. Författarna/behandlarna har tidigare inte funnit något 

annat formulär som på detta sätt fångar upp olika aspekter av stress. Stress är i sig problema-

tiskt att operationalisera. Författarnas/behandlarnas erfarenhet är att SCI-93 fångar upp den 

symtombild som stress ger och valde därför att använda formuläret.  

Ansatsen i denna studie var kvantitativ eftersom de aktuella frågeformulären används i det 

kliniska arbetet. Författarna/behandlarna kunde ha använt en kvalitativ ansats genom att utgå 

från ett annat formulär som också används rutinmässigt. Detta formulär innehåller öppna frå-

gor. Författarna/behandlarna var dock i första hand intresserade av att undersöka förändringar 

i psykisk ohälsa utifrån de standardiserade frågeformulär som används i den kliniska varda-

gen.  

 
6.2 Resultatdiskussion 

Denna studie visade att graden av ångest, depression, stress och kroppsliga symtom minskade 

signifikant efter genomförd gruppbehandling i BK i kombination med MF.  

Ingen studie har undersökt kombinationen av metoderna och resultaten i denna studie kan 

därmed inte jämföras i sin helhet mot tidigare forskning. Resultaten kan däremot ses ligga i 

linje med studier som undersökt BK och MF var för sig. Klingberg-Olsson et al. (2000) och 

Carmody et al. (2008) uppnådde i sina studier resultat som är jämförbara med resultaten i 

denna studie. I båda dessa studier uppnåddes en signifikant sänkning av ångest, depression 

och kroppsliga besvär. Klingberg-Olsson et al. (2000) utvärderade effekten av gruppbehand-

ling i BK följt av samtal i grupp för en patientgrupp med smärta och spänningsproblematik. 

Carmody et al. (2008) undersökte förändringar efter ett åtta veckors MBSR behandling för pa-

tienter som led av stressrelaterade besvär, kronisk smärta och ångest.  

Även i Rosenzweig, Greeson, Reibel, Green, Jasser och Beasleys (2010) liksom Malmgren-

Olsson, Armelius och Armelius (2010) studier fann man signifikanta minskningar av ångest, 

depression och kroppsliga symtom hos patienter med muskuloskeletal smärta vilket överens-

stämmer med resultaten i denna studie. Rosenzweig et al. (2010) undersökte effekten av ett 
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åtta veckors MBSR behandling. Malmgren-Olsson et al. (2001) jämförde behandlingseffekter 

för tre olika sjukgymnastiska metoder. I denna studie fann man att BK hade bäst effekt vad 

gäller psykisk ohälsa. 

Mätningar med HAD och SCL-90 visade olika resultat i författarnas/behandlarnas studie vad 

gäller grad av ångest och depression. Ångesten skattades högre än depression både före och 

efter behandlingen vid mätning med HAD medan däremot SCL-90 visade att depression do-

minerade både före och efter behandlingen.  

Graden av ångest enligt HAD låg före behandlingen på nivån "måttlig ångest", vilket tyder på 

att patienterna hade tecken på förekomst av ångestsjukdom. Efter behandlingen minskade 

ångesten till "normal" nivå. En sådan minskning kan medföra för individen kännbar lindring 

av både psykiska och kroppsliga symtom, såsom oro och muskelspänning. Patienterna får 

bättre sömn och har lättare att klara av vardagsaktiviteter såsom att sköta hushållet, handla 

och träffa vänner. 

Graden av depression dominerade över ångest enligt SCL-90 och låg över normalvärdena 

både före och efter behandlingen. Detta stämmer med författarnas/behandlarnas erfarenhet 

och upplevelse av de individer som deltagit i grupperna. Det är anmärkningsvärt att skattning 

av depression enligt HAD visade "normal" nivå, även om patienterna låg nära vad som klas-

sas som "mild" depression.   

Skillnaderna vad gäller resultaten från formulären kan dels bero på att det är olika innehåll i 

frågorna i de båda formulären, dels att mängden frågor skiljer sig åt. SCL-90 har fler frågor 

relaterade till depression och kan därmed kartlägga depression på ett mer ingående sätt. 

Då resultaten från båda formulären var signifikanta kan samstämmigheten ändå anses god.  

Samtidigt väcks frågan om vilka formulär som bäst speglar grad av ångest och depression.  

SCI-93 visade att stressnivån innan gruppbehandlingen låg på det som kallas "viss begräns-

ning av förmåga", men mycket nära "betydande begränsning av förmåga". Efter behandlingen 

minskade nivån i intervallet "viss begränsning av förmåga" och närmade sig "normal". Rent 

kliniskt är detta en kännbar förändring både psykiskt och fysiskt. Patienten kan uppleva för-

ändringar vad gäller känslor såsom irritation och stress, men också mindre symtom från det 

autonoma nervsystemet såsom hjärtklappning och svettning.  

Carmody et al. (2008) fann i sin studie en signifikant minskning av upplevd stress efter åtta 

veckors MBSR -behandling för patienter som led av stressrelaterade besvär, kronisk smärta 

och ångest. Lush, Salmon, Floyd, Studts, Weissbecker och Sephton (2009) undersökte effek-

terna av ett åtta veckors MBSR -behandling för patienter med fibromyalgi och fann att den 

sympatiska aktiviteten minskade signifikant. Denna minskade sympatikusaktivitet är en trolig 
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förklaring till att de kroppsliga symtomen avtar efter behandlingen. Det finns inga studier av 

BK som i sitt syfte och sina frågeställningar tar upp BK:s påverkan på upplevelsen av stress, 

men det finns en studie som berör behandlingens påverkan på stress. Den är genomförd av 

Gustafsson, Ekholm och Broman (2002) vilka undersökte effekter av ett multiprofessionellt 

rehabiliteringsprogram med fokus på BK för patienter med fibromyalgi. De fann att vegetati-

va störningar hos patienterna minskade signifikant vid 1-års uppföljning, vilket kan tyda på en 

minskad stressnivå.  

Resultaten enligt SCI-93 visade att av de tre olika undergrupperna dominerade de psykiska 

symtomen, både före och efter behandlingen. Detta överensstämmer med resultaten av HAD 

och SCL-90. Patienterna hade hög grad av ångest och depression, vilket stärker sambandet 

mellan stress och psykisk ohälsa.   

De kroppsliga symtomen enligt SCL-90 låg på en högre nivå än både ångest och depression 

såväl före som efter behandlingen. Detta kan vara en förklaring till att patienterna med psy-

kisk ohälsa söker primärvården för de kroppsliga symtomen och inte för de psykiska symto-

men. Samtidigt talar resultaten för att de kroppsliga symtomen är en del av symtombilden vid 

psykisk ohälsa. 

Enligt SCL-90 minskade graden av ångest, depression och kroppsliga symtom efter behand-

lingen, men de låg ändå högre än normalvärdena. Orsaken kan vara att patienterna hade lång-

variga besvär som var svåra att helt normalisera. Det är också möjligt att behandlingstiden var 

för kort för att uppnå nivåer som anses vara normala beträffande ångest, depression och 

kroppsliga symtom. Malmgren-Olsson et al. (2001) fann i en pilotstudie att 10 behandlings-

tillfällen i BK var för kort för att nå resultat och ökade därför dessa till 17 i sin studie. 

 

6.3 Etikdiskussion 

Ingen av de tillfrågade tackade nej till deltagande i studien. Det kan ha berott på att de stod i 

beroendeställning till författarna/behandlarna som hade varit behandlande sjukgymnaster, 

men då behandlingen var avslutad innan förfrågan kan denna beroendeställning anses ha upp-

hört och därmed inte påverkat deltagandet.  

I övrigt har inga etiska problem kunnat identifieras. 
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6.4 Slutsatser 

Resultatet av studien indikerar att BK och MF i kombination kan vara en verksam behand-

lingsmetod vid psykisk ohälsa. Signifikanta minskningar avseende självskattad ångest, de-

pression, stress och kroppsliga symtom uppnåddes efter avslutad gruppbehandling inne-

hållande BK och MF. Dessa resultat överensstämmer med tidigare studiers resultat för respek-

tive metod var för sig. 

Ett intressant bifynd var att skattningsnivåerna för kroppsliga symtom låg högre än graden av 

både depression och ångest före och efter behandling. Detta fynd ligger i linje med tidigare 

forskning – patienter med psykisk ohälsa har mycket kroppsliga symtom, vilket kan resultera i 

att de söker hjälp hos läkare och sjukgymnast i primärvården för de kroppsliga symto-

men/besvären. 

För att analysera om de uppnådda effekterna kan tillskrivas den genomförda kom-

binationsbehandlingen krävs ytterligare studier med en randomiserad, kontrollerad studiede-

sign.  
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BILAGA 1                                 
HAD 

(Sigmond and Snaith 1983) 
 
 

Namn: __________________________Pers.nr:__________________Datum:____________ 
 

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig 
den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje på-
stående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge. 

 

1. Jag känner mig spänd eller nervös:                               5. Jag bekymrar mig över saker: 

3  Mestadels    3  Mestadels   

2  Ofta    2  Ganska ofta 

1  Av och till    1  Av och till 

0  Inte alls    0  Någon enstaka gång 

2. Jag uppskattar fortfarande saker jag     
    tidigare uppskattat:   6. Jag känner mig på gott humör: 

0  Definitivt lika mycket   3  Aldrig 

1  Inte lika mycket   2  Sällan 

2  Endast delvis   1  Ibland 

3  Nästan inte alls   0  Mestadels 

3. Jag har en känsla av att något hemskt 7. Jag kan sitta stilla och känna  
    kommer att hända mig       mig avslappnad 

3  Mycket klart och obehagligt  0  Definitivt 

2  Inte så starkt nu   1  Vanligtvis 

1  Betydligt svagare nu   2  Sällan 

0  Inte alls    3  Aldrig 

4. Jag kan skratta och se det roliga i    
    saker och ting:   8. Allting känns trögt:  

0  Lika ofta som tidigare   3  Nästan alltid 

1  Inte lika ofta nu   2  Ofta 

2  Betydligt mer sällan nu   1  Ibland 

3  Aldrig    0  Aldrig 



 

 

 

 
 

9. Jag känner mig orolig, som om jag hade 12. Jag ser med glädje fram  
    ”fjärilar” i magen:         saker och ting: 

0  Aldrig    0  Lika mycket som tidigare 

1  Ibland    1  Mindre än tidigare 

2  Ganska ofta    2  Mycket mindre än tidigare 

3  Väldigt ofta    3  Knappast alls 

10. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: 13. Jag får plötsliga panikkänslor: 

3  Fullständigt    3  Väldigt ofta  

2  Till stor del    2  Ganska ofta 

1  Delvis    1  Sällan 

0  Inte alls    0  Aldrig 

     14. Jag kan uppskatta en god bok, 
11. Jag känner mig rastlös:         ett TV- eller radioprogram: 
 
3  Väldigt ofta    0  Ofta 

2  Ganska ofta    1  Ibland 

1  Sällan    2  Sällan 

0  Inte alls    3  Mycket sällan 

      

 
 

 
 
Poängen på frågorna med udda nummer (1 tom 13) visar totalpoängen för ångest.  
Poängen på frågorna med jämna nummer (2 tom 14) visar totalpoängen för depression. 
Lägg samman poängen från båda sidor av formuläret och ange summan för depression och  
ångest i respektive ruta. 
 
 
 

 
 
Ångest     Depression 
(udda frågenummer)   (jämna frågenummer) 
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BILAGA 2  
 
 

 

                                               SCL - 90  
                               

                             Kroppsliga symtom, ångest och depression      
       
 Datum: ____________________      
       
 Namn:_______________________________  Personnummer:_____________________   
       
 INSTRUKTION      
       
 Nedan följer en förteckning över problem och besvär som man ibland kan ha. Listan består av   
 35 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett påstående i taget och markera därefter hur   
 mycket problemet ifråga har besvärat Dig under de senaste sju dagarna.     
       
 Markera med en ring det alternativ ( 0 - 4) som du tycker bäst beskriver hur du känt dig under  
 den här tiden. Markera bara ett alternativ för varje påstående och försäkra dig om att du inte  
 hoppar över något.      
       
  0 1 2 3 4 
  Inte Lite Måttligt Ganska Väldigt 

  alls grand  mycket mycket 

 EXEMPEL         Hur mycket har Du besvärats av:  
 
    

                        1. Ont i ryggen 0  2 3 4 
              
       
1 Huvudvärk 0 1 2 3 4 
       
2 Nervositet eller skälvningar 0 1 2 3 4 
       
3 Matthet eller yrsel 0 1 2 3 4 
       
4 Har tappat det sexuella intresset eller den sexuella  0 1 2 3 4 
 tillfredsställelsen      
       
5 Har smärtor i hjärttrakten eller i bröstet 0 1 2 3 4 
       
6 Känner mig energifattig eller långsammare än vanligt 0 1 2 3 4 
       
7 Har tankar på att ta livet av mig 0 1 2 3 4 
       
8 Känner mig darrig 0 1 2 3 4 
       
9 Har lätt att gråta 0 1 2 3 4 
       
10 Har en känsla av att vara snärjd eller fångad 0 1 2 3 4 
       
11 Blir plötsligt rädd eller förskräckt utan anledning 0 1 2 3 4 
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  0 1 2 3 4 
  Inte Lite Måttligt Ganska Väldigt 

  alls grand  mycket mycket 

       
12 Klandrar mig själv för saker och ting 0 1 2 3 4 
       
13 Har smärtor i nedre delen av ryggen 0 1 2 3 4 
       
14 Känner mig ensam 0 1 2 3 4 
       
15 Känner mig nedstämd 0 1 2 3 4 
       
16 Oroar mig alltför mycket för saker och ting 0 1 2 3 4 
       
17 Känner inget intresse för saker och ting 0 1 2 3 4 
       
18 Känner mig rädd och ängslig 0 1 2 3 4 
       
19 Hjärtat dunkar eller skenar iväg 0 1 2 3 4 
       
20 Har illamående eller orolig mage 0 1 2 3 4 
       
21 Har värk eller ömhet i musklerna 0 1 2 3 4 
       

22 Har besvär med att få luft 0 1 2 3 4 
       
23 Har vågor av kyla eller värme genom kroppen 0 1 2 3 4 
       
24 Det domnar eller sticker i olika delar av kroppen 0 1 2 3 4 
       
25 Klump i halsen 0 1 2 3 4 
       
26 Känner en hopplöshet inför framtiden 0 1 2 3 4 
       
27 Känner mig svag i delar av kroppen 0 1 2 3 4 
       
28 Känner mig spänd eller uppjagad 0 1 2 3 4 
       
29 Har tyngdkänsla i armar eller ben 0 1 2 3 4 
       
30 Det känns som allting är ansträngande 0 1 2 3 4 
       
31 Har ångest- eller panikattacker 0 1 2 3 4 
       
32 Känner mig så orolig att jag inte kan sitta still 0 1 2 3 4 
       
33 Känner mig värdelös 0 1 2 3 4 
       
34 Känner att välbekanta saker är underliga eller overkliga 0 1 2 3 4 
       
35 Känner mig pressad att få saker gjorda 0 1 2 3 4 
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    Arbetsblankett SCL-90    
               

         Ångest, depression och kroppsliga symtom  
               
       Ångest        Depression     Kroppsliga symtom  
               

 Fråga  2     4     1     

               

 Fråga  8     6     3     

               

 Fråga  11     7     5     

               

 Fråga  18     9     13     

               

 Fråga  19     10     20     

               

 Fråga  28     12     21     

               

 Fråga  31     14     22     

               

 Fråga  32     15     23     

               

 Fråga  34     16     24     

               

 Fråga  35     17     25     

               

 Fråga      26     27     

               

 Fråga      30     29     

               
 Fråga      33         
                           
               
        Ångest        Depression     Kroppsliga symtom 
               

 Summa                 

               
 Antal frågor  10    13    12   

               

 Medelvärde                
               
 
 
 



 

 

 

 

BILAGA 3  

       Stress and Crisis Inventory, SCI -93 (Nyström C, Nyström O) 
        

  I mitt vardagsliv störs jag av      Väldigt 
   Inte alls Lite grann Måttligt Mycket mycket 

 1 Spänningar i käkarna           
 2. Muskelsmärta           
 3. Muskelstelhet           
 4 Muskeltrötthet           
 5. Allmän trötthetskänsla           
 6. Att bli lättirriterad           
 7. Stickningar i kroppen           
 8. Domningar i armar/händer, ben/fötter            
 9. Svidande känsla i huden           
 10. Sömnsvårigheter           
 11. Ögonirritation           
 12. Torrhetskänsla i munnen           
 13. Överkänslighet för lukter, ljus, ljud           
 14. Väderkänslighet           
 15. Svullnadskänsla i händer, fingrar           
 16. Fumlighet i händer, fingrar           
 17. Darrhänthet           
 18. Yrsel           
 19. Avföring växlande trög, lös           
 20. Oro/rastlöshet           
 21 Klåda av och till           
 22. Kalla händer / fötter           
 23. Omväxlande frysningar / svettningar           
 24. Ett behov av att urinera ofta           
 25. Nedsatt koncentration           
 26. Sämre minne           
 27. Smärta i huden vid beröring           
 28. Kokande känsla i kroppen           
 29. Minskad aptit           
 30. Feberkänsla utan att ha feber           
 31. Hjärtklappningar           
 32. Tryck över bröstet / tungt att andas           
 33. Ofta förekommande huvudvärk           
 34. Förändrad sexuell lust           
 35. Klumpkänsla i halsen           

  Summa kryss i kolumn           
        

     Totalsumma stress   

        
     Summa  Medelvärde 

 Muskulära symtomfrågor: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 32, 33, 35  M M/9   

 Psykiska symtomfrågor: 5, 6, 10, 20, 25, 26  P P/6   

 Autonoma symtomfrågor: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, A A/20   

                              22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34    
 



 

 

 

 

BILAGA 4  
 
Mall vid telefonkontakt för inhämtning av samtycke till studien 
 

1. Presentera sig. 

2. Ringer angående att du deltog i gruppbehandling och fyllde i formulär före och efter 

denna. 

3. Studerar på Mälardalens högskola och ska skriva en C-uppsats tillsammans med min 

kollega Eva/Tiina. 

4. Uppsatsen kommer att handla om den typen av gruppbehandling som du deltog i . Vi 

kommer att titta på om behandlingen har effekt på depression, ångest, stress och 

kroppsliga besvär.  

5. Vi kommer inte att titta på resultat för enskilda personer. Alla uppgifter behandlas helt 

anonymt och man kan inte härleda resultaten till någon enskild person.  

6. Man kan när som helst avbryta sitt deltagande genom att ringa till mig. Något skäl be-

höver inte anges.  

7. Deltagandet är frivilligt. 

8. Fråga: Får jag och Eva/Tiina använda dina frågeformulär? 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


