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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan kroppsmedvetenhet och 

hur mycket människor sjuka i psykos kommer att träna. 

 

Frågeställning 1: På vilket sätt korrelerar självskattad kroppsmedvetenhet inför en tränings 

intervention med antalet rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för 

människor med nydebuterad psykossjukdom? 

Frågeställning 2: På vilket sätt korrelerar olika subkategorier av kroppsmedvetenhet med 

antalet rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med 

nydebuterad psykossjukdom? 

 

Metoden för att besvara våra frågeställningar utfördes en träningsintervention under 16 

veckor tillsammans med KI, GIH och SLL. Deltagarna uppmanades att träna minst tre gånger 

i veckan och närvaron under de ledarledda passen har dokumenterats. De som inte ville träna i 

grupp fick träna hemma och på eget ansvar rapportera in genomförd träning. För att mäta 

kroppsmedvetenhet användes Body Awareness Questionnaire – BAQ, en enkät med 18 frågor 

som besvaras med en 7-gradig skala mellan 1 – ”stämmer inte alls” till 7 – ”stämmer helt och 

hållet”. Enkäten kan delas upp i fyra subkategorier: Medvetenhet om svar och förändringar i 

kroppsliga processer, att kunna förutsäga kroppsliga reaktioner, medvetenhet om sömn/ 

vakenhetscykel och att kunna förutsäga vad som framkallar sjukdom. För korrelationsanalyser 

av icke parametrisk data användes Spearman´s rho i SPSS 22.00. Gruppen bestod av 36 

deltagare (11 kvinnor, 25 män). Medelåldern för gruppen var 30 år (SD: 6,8 år; min 19 år; 

max 44 år). Gruppens medelvärde för BMI var 25,6 (SD: 3,8). Antal diagnoser för gruppen 

varierade mellan en och 17 olika typer av pågående sjukdomar. Av totalt 36 personer valde 32 

att svara på BAQ och 28 personer deltog på minst ett ledarlett pass. I genomsnitt var gruppen 

med på 11,3 (SD: 13,9) träningspass under 16 veckor (median 4,5 pass). De åtta deltagare 

som inte deltagit i något träningspass analyserades separerat. 

 

Resultaten visar att sambandet mellan antalet träningspass och svaren från BAQ har en 

positiv korrelationskoefficient på R ,21 (p = 0,3). Av de olika subkategorierna är subkategori 

4 (medvetenheten om att förutse sjukdom) den kategori som har starkast samband med antalet 

träningspass, R = 0,283 (p = 0,16). Sambanden är mycket svaga och har ingen vetenskaplig 

signifikans, det kan alltså mycket väl bero på slumpen. 

 

Slutsatsen är att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan kropps-

medvetenhet och följsamheten till träning. Kroppsmedvetenhet kommer således inte att 

fungera som predikator för träning. 
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1. Bakgrund 

Att träning är bra för hälsan vet de flesta i dag. Träning har fler effekter än att bara påverka 

kroppens muskler, kroppsammansättning och kolesterolvärden (Ståhle 2008 ss. 15-27). 

Träning har dessutom positiva effekter på exempelvis stress och depression (ibid. ss. 28 – 29). 

Man räknar med att ca 20 % av befolkningen någon gång under sitt liv kommer att drabbas av 

allvarlig eller måttlig mental ohälsa (Försäkringskassan 2014 s.7). Om man med så enkla 

medel som träning kan påverka risker att drabbas av mental ohälsa och minska symptomen 

när det uppstår skulle det här vara en mycket stor vinst för samhället.  

 

I samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) har 

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) utfört en träningsstudie för vuxna som lider av 

nydebuterad psykossjukdom i syfte att utvärdera effekten av fysisk aktivitet1 för att förbättra 

dessa människors livskvalité (Forsell et al. 2015). Nydebuterad psykossjukdom är när en 

person för första gången uppvisar psykotiska symptom eller diagnostiseras med psykos. 

Psykoser kan vara kortvariga, långvariga eller återkommande (Flyckt 2015a) men gemensamt 

är att de påverkar personen som drabbas mycket kraftigt och ofta leder till dåliga 

levnadsvanor och allmän ohälsa (Faulkner & Biddel 1999). Projektet, som går under namnet 

Fit for Life, var ett av de första att titta på hur träning påverkar människor med nydebuterad 

psykossjukdom. Träningen startade i slutet av september 2015 och avslutades i februari 2016. 

Målet med projektet var att utvärdera om träningen kan ha effekter på sjukdomsindikatorer, så 

som inflammatoriska värden i blodprover. Intressant är också att se om mentala delar, 

exempelvis minne och kognitiv funktion, påverkas vid fysisk aktivitet och stärker individerna 

mentalt och socialt (Forsell et al. 2015). 

 

Den här uppsatsen undersöker om det finns något samband mellan självskattad kropps-

medvetenhet och följsamheten till träning i en studie på människor som lider av nydebuterad 

psykos. Följsamhet definieras i den här uppsatsen som hur ofta personer deltar i träningar 

ledda av forskningsassistenterna alternativt frekvens av egen inrapporterad träning. Om det 

finns ett samband kan det underlätta i framtida träningsinterventioner att kunna förutse vilka 

som kan behöva extra hjälp för att komma iväg till träningen. Kroppsmedvetande definieras 

som en medveten tankeprocess som visar på den psykologiska relationen till kroppen via 

                                                 
1 Fysisk aktivitet – All aktivitet som aktiverar skelettmuskulaturen och leder till en ökad ämnesomsättning. 
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kognitiva funktioner (Roxendal 1981, s.21), alltså hur en viss aktivitet eller händelse påverkar 

hur kroppen kommer att reagera. Enligt World Health Organization (WHO) definieras 

följsamhet (eng. adherence) genom i vilken utsträckning en persons beteende stämmer 

överens med rekommendationer från vårdgivaren, behandlingen ska även bestämmas i samråd 

med vårdtagaren. Tidigare användes termen complience inom vården och handlade då mer om 

att patienten skulle lyda order medan adherence syftar mer till att personen bör vara en del i 

beslutsprocessen kring den egna vården. (WHO, 2003. s. 17-18) 

 

Livstidsprevalens av psykos är 3 % i USA (National Alliance on Mental Illness 2016-03-29b) 

och dessa individer drabbas ofta av både somatisk och kognitiv ohälsa samt att multi-

sjukdomar är vanligt förekommande (Faulkner & Biddel 1999). I kategorin psykotiska 

sjukdomar förekommer psykos, schizofreni och schizoaffektiv störning enligt Dr Petrovic2.  

 

Det behövs ett vårdalternativ som ser till individerna utifrån ett holistiskt perspektiv med 

långsiktiga mål bortanför psykofarmaka. Ett alternativ som fokuserar på det friska hos 

människor istället för det sjuka. Att använda fysisk aktivitet kan vara ett sätt att ge psykiskt 

sjuka människor ett bättre utgångsläge i livet. Fysisk aktivitet är ett bra komplement till den 

redan befintliga vården och skulle kunna vara en del av dessa människors vårdplan. Vi hoppas 

med den här uppsatsen undersöka om kroppsmedvetenhet skulle kunna vara en predikator för 

följsamheten vid den här typen av vård.  

 

1.1 Psykos 

Psykos är en psykisk sjukdom där personen lider av en förvrängd verklighetsuppfattning och 

ofta har bristande motivation och exekutiv förmåga. Tidiga symptom på psykos är att 

personen drar sig undan från familj och vänner, får förändrade känslomässiga reaktioner, blir 

paranoid och försvinner in i sin egen fantasi- eller tankevärld. Personen kan även känna 

oförklarlig upprymdhet eller nedstämdhet samt minskat intresse i att ta hand om sin egen 

hygien eller ekonomi. (Lundin & Ohlsson 2002, s. 54)  

 

Ungefär 15 av 100 000 personer får diagnosen psykos och den vanligaste åldern att drabbas 

för första gången är mellan 16 till 40 års ålder. En del får psykos en gång under en begränsad 

period medan andra insjuknar och är sjuka en längre period eller vid upprepade tillfällen. 

                                                 
2 Dr Predrag Petrovic, Psykiatriläkare, samtal på mottagningen för nydebuterad psykossjukdom 2016-02-26 
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(Flyckt 2015a) Vanligast är att man insjuknar i samband med puberteten. Symptomen kan 

även uppstå i samband med stress, mental- eller somatisk sjukdom, trauma eller drog-

användning. Personer som drabbas av psykos talar ofta osammanhängande, har ett osamman-

hängande beteende, oförklarlig ilska, hallucinationer men även verkliga saker och personer 

förvrängs. Ibland kan man inbilla sig att främmande makter styr en och allt har en personlig, 

viktig mening. En psykossjuk ser världsproblem som sina egna, reklam eller nyheter handlar 

om en själv, vissa tror sig ha superförmågor, kunna rädda världen (Cullberg 2000, ss. 36; 

Lundin & Ohlsson 2002 ss.53). 2 – 3 % av de som drabbas av psykos söker aldrig kontakt 

med vården för sina problem (Wahlman Laurell 2009, s. 20). 

 

Symptomen vid psykos delas in i två olika kategorier, positiva- och negativa symptom. 

Positiva symptom är sådant som tillkommer vid insjuknande, exempelvis lukt-, hörsel- och 

känselhallucinationer(Flyckt 2015a). Negativa symptom är beteenden som hämmas, så som 

att motivationen minskar, social isolering, oförmåga att ta hand om den egna hygienen eller 

den egna ekonomin (ibid.). Vid psykos kan den kroppsliga identiteten komma att påverkas 

och den fysiska kroppen kan upplevas som främmande eller förvrängd (Roxendal 1981, s. 

28).  

 

Det är vanligt att individer som lider av psykos i stor utsträckning även lider av flera andra 

sjukdomar, så kallad comorbidity, detta gör det svårt att generalisera effekter av behandlings-

studier (Faulkner & Biddel 1999). Patienter med psykos har högre förekomst, än den 

generella befolkningen, av små sociala nätverk, fattigdom, bristande kunskap, self neglect och 

svårigheter att rapportera symptom vilka är faktorer som ökar mortaliteten (Faulkner & 

Biddel 1999). Oförmågan och bristande motivation till att ta hand om sig själv leder också till 

att psykotiskt sjuka personer söker vård sent vid somatiska problem vilket kan leda till 

allvarligare infektioner (Wahlman Laurell 2009, s. 23). 

 

Psykos leder ofta till överkänslighet och överreaktion på stress samt att när det som orsakar 

stressen har försvunnit blir stresspåslaget kvar och det tar väldigt lång tid att återgå till ett 

stressfritt tillstånd (Lundin & Ohlsson 2002 ss. 96). Psykotiska patienter får även problem 

med kroppens känslomässiga feedback. Resultatet kan bli omvända känsloreaktioner, 

exempelvis när man vanligtvis skulle skratta så gråter man istället. Det här kan göra det svårt 

för personens omgivning att tolka känslostatusen (ibid. s. 98) 

 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psykoser/
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I litteraturen kan psykos även benämnas Schizofrenspektrumstörning eller Schizofrenic 

spectrum dissorder. Kliniskt används dock termen icke affektiv psykos eller psykos3. 

 

1.2 Schizofreni 

Den formen av psykossjukdom som man oftast refererar till är schizofreni. Schizofreni 

översätts från grekiskan till kluvet psyke men innebär inte att den drabbade har flertal 

personligheter (Piotrowski & Tischauser 2015). Prevalensen för schizofreni är i Stockholms-

området 0,35 % vilket är något högre än på landsbygden. I genomsnitt insjuknar  

20 – 25/100 000 invånare per år i samma område och man räknar med att livstidsrisken att 

insjukna är ca 1 %. (Wahlman Laurell 2009, s. 19) 

 

Symptom i samband med schizofreni är hallucinationer (syn, hörsel, känsel och/eller lukt) och 

ändrad verklighetsuppfattning. Dessa kallas positiva symptom och adderar något till 

personens normala beteende. De vanliga negativa symptomen är att personen drar sig tillbaka, 

inte visar känslo- och kroppsuttryck, förlust av motivation eller exekutiv förmåga, alltså en 

förlust av ett beteende. (Piotrowski & Tischauser 2015; Rastad, Martin & Åsenlöf 2014) 

 

Schizofreni har många ärftliga genetiska delar men kan också uppkomma vid drogmissbruk 

samt i samband med en traumatisk händelse eller stress (Piotrowski & Tischauser 2015). 

Schizofreni är vanligast förekommande hos män. Män drabbas även i tidigare ålder och har 

ett mer aggressivt sjukdomsförlopp än kvinnor (Wahlman Laurell 2009, s. 21). 

 

1.3 Schizoaffektiv störning 

Schizoaffektiv störning är när en person med schizofrena symptom dessutom har kraftiga 

stämningsförändringar. Förändringarna i stämningsläge pendlar mellan mani och depression 

så kallad bipolär sjukdom. Schizoaffektiv störning har en prevalens på 0,3 % i nordamerika 

(National Alliance on Mental Illness 2016-02-02a) och man räknar med att 1 av 10 som lider 

av schizofreni utvecklar en affektiv störning (Flyckt 2015b). De drabbade har osamman-

hängande tankar och snabba vändningar vilket gör att en konversation med en som lider av 

schizoaffektiv störning kan upplevas som förvirrande och irrelevant (National Alliance on 

Mental Illness 2016-02-02a). 

                                                 
3 Dr Predrag Petrovic, Psykiatriläkare, samtal på mottagningen för nydebuterad psykossjukdom 2016-02-26 
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2. Forskningsläge 

2.1 Psykos och hälsa 

Personer som lider av psykos tenderar att ha en lägre livskvalité sett till hälsorelaterade 

aspekter (Foldemo et al. 2014). Av schizofrena patienter fann man att många var ogifta 

(87%), arbetslösa och har lägre utbildning i den undersökta gruppen. Många var rökare och 

majoriteten även överviktiga (74,2% varav 38,5% är obesa) (Chuang, Mansell & Patten 

2008). Människor som lider av schizofreni har en 2-3 gånger högre risk för tidig död än övrig 

befolkning dessutom har man sett en ökad risk för självmord och dödlighet i kardiovaskulära 

sjukdomar (Brown et al. 2010).  Det är mycket vanligt att de som drabbas av psykos även har 

någon form av depression eller ångest (Faulkner & Biddel 1999). Att behandla de symptomen 

med antidepressiv psykofarmaka kan vara problematiskt då medicinen verkar öka de 

psykotiska symptomen (Faulkner & Biddel 1999). 

 

Schizofrena tycks även ha en större relativ risk att drabbas av diabetes typ II och 

kardiovaskulära sjukdomar vid grav övervikt än de utan schizofreni med övervikt (Attux, 

Quintana & Chaves 2007). De nyare antipsykotiska medicinerna ger metabola störningar 

(ibid.) och leder ofta till viktökning med så mycket som 4,45kg/10 veckor och fortsätter att 

öka med tiden (Allison et al. 1999). Kraftig viktökning till följd av medicinering minskar 

livskvalitén samt livskraft, man ser en signifikant sämre uppskattad generell hälsa vid kraftig 

viktökning (Allison et al. 2003). 

 

Ju längre en psykos förblir obehandlad desto mer ökar symtom som hallucinationer och 

inbillningar (Birnbaum et al. 2015). Risken för kvarvarande symptom efter tillfrisknande är 

också högre om behandlingen dröjer. De individer som fått gå länge utan behandling för sin 

psykos har högre risk för bristande motivation och social isolering efter tillfrisknande (Lundin 

& Ohlsson 2002, s. 15). 

 

2.3 Psykos och fysisk aktivitet 

De negativa symptomen vid psykotisk sjukdom tycks påverkas av fysisk aktivitet. Holley et 

al. (2011) visar på att självkänsla, känsla av kompetens och meningsfullhet kan öka med hjälp 
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av fysisk aktivitet. Träning har en generellt förbättrande effekt på humöret och kan dämpa 

depressiva symptom och ångest (Faulkner & Biddel 1999; Meyer & Broocks 2000; McDevitt 

et al. 2005; Holley et al. 2011). Träning tycks även kunna hjälpa vid hantering av de positiva 

symptomen som uppstår vid en psykotisk sjukdom. Träningen hjälper personen att behålla 

fokus här och nu. Det skiftande fokus som vanligen uppstår vid hallucinationer blir 

kontrollerbart med hjälp av träningen. Samma studie fann även ett positivt förbättrat beteende 

mönster och sömnvanor till följd av träningen. (Faulkner & Biddel 1999) 

 

Studier visar att personer som lider av schizofreni och har starka negativa symptom, så som 

bortfall av motivation och vardagsenergi, kommer att vara mindre fysisk aktiva än de med 

svagare negativa symptom (Vancampfort et. al 2012). Svårare schizofrena symptom går att 

förknippa med lägre fysisk aktivitet hos äldre vuxna och stillasittande korrelerade med 

depression och ångest (Leutwyler et al. 2014). Man har även sett att personer med en hög self 

– efficacy för träning rör på sig mer än de med låg self – efficacy (Vancampfort et. al 2012). 

Self-efficacy är den egna tilltron till att klara av en uppgift, alltså situationsspecifikt 

självförtroende. Har personen dessutom en stor tilltro till effekterna av träning kommer 

effekten att påverkas positivt och bli större (Meyer & Broocks 2000).  

 

Enligt Vancampfort et. al (2012) påverkar flera olika faktorer om personer med schizofreni 

kommer vara fysiskt aktiva eller inte. Exempel på dessa faktorer är socioekonomisk status, 

levnadsvanor, hur länge man varit sjuk i psykos, fysisk självbild och hur vältränad individen 

är. En lägre socioekonomiskstatus, sämre levnadsvanor, längre sjukdomstid, dålig fysisk 

självbild och otränade individer kommer att träna mindre. Oavsett övervikt eller normalvikt är 

de med schizofreni generellt sett mindre fysiskt aktiva än övrig population. Försämrad 

kroppsmedvetenhet korrelerar till sämre fysisk funktionell förmåga (Vancampfort et al. 2011). 

Depression, paranoia och ångest kan vara ett hinder för träning. Vissa som lider av 

rösthallucinos berättar att rösterna säger till dom att inte träna eller andra saker som hindrar 

att man inte kommer igång att träna (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014). Andra hinder kan vara 

känslor av att man inte passar in på gymmet, det är skrämmande att träffa nytt folk, det är 

pinsamt att vara överviktig och svettas och paranoida vanföreställningar. (Rastad, Martin & 

Åsenlöf 2014) Den begränsade exekutiva förmågan gör att personerna lätt skjuter träningen 

på framtiden och man kan behöva hjälp att komma iväg (Lundin och Ohlsson 2002, s. 63). 

Tränar man för hårt i början får man ont och slutar träna. Dessa patienter har en oförmåga att 

förstå kroppsliga reaktioner och avgöra orsaker till smärta (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014). 
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En av de största svårigheterna med att komma igång och träna är bristande motivation. Det 

kan även finnas en rädsla för att inte få resultat (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014).  

 

Beebe-Humphrey et al. (2005) fann att personer med psykos tog mellan 2810 – 4425 steg, till 

skillnad från friska individer som tog mellan 7000 – 13000 steg per dag. Forskning har funnit 

att i en normalbefolkning har de som tränar mer en bättre självbild jämfört med de som tränar 

mindre (Fountoulakis & Grogan, 2014). 

 

Fysisk aktivitet minskar känslan av värdelöshet och kan ge individen något att se fram emot. 

Fysisk aktivitet kan även minska hallucinationer, aggressioner och utbrott. Det hjälper även 

att hålla humöret uppe och man klarar av det man sagt att man ska göra. Att lyckas komma 

iväg och träna upplevs som normalt och patienterna upplever ett minskat tjat från familj och 

vänner om att ta hand om sig själv. (Rastad, Martin & Åsenlöf, 2014)  

 

I en studie på schizofrena personer såg man att 13,7% inte utförde någon högintensiv träning, 

67,2 - 76,7 % hade enbart stillasittande vardagsaktiviteter. (Chuang, Mansell & Patten 2008). 

Även om skillnaden inte är signifikant tycks det vara så att personer med schizofreni och 

psykos som varit med i en träningsstudie tidigare har högre aktivitetsnivåer i vardagen än de 

som inte deltagit i en träningsintervention (Beebe-Humphrey et al. 2013). Viljan att öka sin 

vardagliga nivå av fysisk aktivitet skiljer sig inte åt mellan den generella befolkningen och 

schizofrena (Faulkner & Biddel 1999).  

 

Många som drabbas av psykos drabbas också av depressioner (Faulkner & Biddel 1999). 

Dessa behandlas ofta med selektiva serotoninåterupptagshämmare, så kallade SSRI-preparat. 

SSRI-preparat har en rad kraftiga biverkningar så som ångest, nervositet, rastlöshet, sömn-

störningar, koncentrationssvårigheter, viktproblematik (Farmacevtiska Specialiteter i Sverige 

2016-04-16). Träning motverkar den initiala försämringen av depressiva symptom och 

biverkningar vid påbörjad SSRI-behandling (Greenwood & Fleshner 2011). 

 

På råttor har man sett att stressfulla händelser kan leda till depression och ångest. Om råttorna 

utsatts för stress sågs symptom så som social isolering, överdriven rädsla och förändringar i 

inlärningen och minnesprocesser. Symptomen blir extra kraftiga om stressorerna är 

okontrollerbara, långvariga och av allvarlig karaktär. Om råttorna fick tillgång till motionshjul 

såg man färre indikatorer på stress i hjärnan. De isolerade sig inte i samma utsträckning, 
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rädslan minskade samt att flyktreaktionen förblev intakt. Även påslaget på sympatiska 

nervsystemet var lägre vid tillgång till frivillig träning. Effekterna uppstår dock bara vid 

träning längre än sex veckor. (Greenwood & Fleshner 2011 ) 

 

De gick även att se förändring i spatial inlärning, neuroplastiska förändringar och en 

träningsframkallad ökning av brain-derived neurotrophic facor (BDNF). BDNF är ett 

signalprotein som förbättrar minnesfunktion, inlärning och neurogenes4. Utsätts man för 

okontrollerbar stress kommer det att öka känsligheten för 5-HT(5-hydroxytryptamine) även 

när kroppen utsätts för en mindre mängd stress. 5-HT är ett stresshormon som påverkar hur 

människan beter sig vid stress. Den ökade känsligheten leder i sin tur till en överdriven 

stressreaktion som fortsätter efter att det som har triggat stressen har avtagit. Träning tycks 

påverka och hämma neuronen som svarar på 5-HT (ibid). Vid långvarig stress och fria 

glycocortioder kommer neuronens dendriter att minska i antal och densitet. Träning 

motverkar tillbakagången och kan rent av öka antalet och densiteten av dendriterna vilket kan 

förklara varför motståndskraften mot stress ökar vid träning. Motståndskraften mot stress ökar 

genom att underlätta negativ feedback från hypocampus på HPA5-axeln. (Stranahan, Lee & 

Mattson 2008)  

 

2.4 Följsamhet 

Under en träningsintervention i en normalbefolkning (där målet var att träningen skulle bestå 

av minst två pass i veckan) fick man fram att 69 % lyckades nå målet första månaden med 

ledarledd träning. När studien sedan gick över till period två och deltagarna skulle träna på 

egen hand var det endast en av 77 personer som lyckades träna två gånger i veckan under en 

månads tid. Ledarledd träning ökar alltså chanserna till följsamhet. (Carpenter & Gilleland, 

2015) Under en 16 veckors promenadintervention såg man att de som gick ledarledda 

promenader ackumulerade fler steg än de som gick på egen hand (Thøgersen-Ntoumani et al. 

2012). Även Faulkner & Biddel (2011) kunde i en meta-analys fastställa att deltagare sjuka i 

schizofreni fortsatte med egen träning efter avslutad intervention med ledarledd träning och 

således har en högre aktivitetsnivå än kontrollgrupper som inte erbjudits träning.  

 

                                                 
4 Neurogenes: Nybildningen av neuroner i hjärnan 
5 HPA-axeln: Hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln 
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2.4.1 Psykos och följsamhet 

I en meta-analys sammanställd av Leclerc et al. (2015) har man funnit att det är ett flertal 

olika parametrar som kan påverka följsamheten i uppsatt vård för patienter med psykos. Låg 

livskvalité och dåliga sociala kontakter har ett samband med följsamheten till behandling. De 

fann att över 50 % av patienterna inte följde föreskriven medicinsk- eller kognitivbehandling 

under sitt första år med psykos. Emellertid har McDevitt et al (2005) funnit att personer som 

lider av psykisk sjukdom i samma utsträckning som befolkningen i stort följer 

träningsinterventioner, med en följsamhet på över 50 %.  

 

Under en studie med fysisk aktivitet som behandling kunde man se att medicinska 

följsamheten och intensiteten ökade under studiens gång (McDevitt et al. 2005). En långvarig 

sjukdom gör det ofta svårt att påbörja en långvarig behandling och ännu svårare att följa den, 

följsamheten har en tendens att avta med tiden (Wahlman Laurell 2009, s.76). 

 

2.5 Kroppsmedvetenhet 

I Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer för utredning och behandling av 

schizofreni rekommenderas en analys av personens basala kroppskännedom. Efter en 

utvärdering av denna bör kroppen tränas i enkla rörelser och balans för att på så vis motverka 

den fragmentering och splittring av den kroppsliga upplevelsen som ofta förekommer hos 

schizofrena. (Wahlman Laurell 2009, s.74) 

 

Försämrad kroppsmedvetenhet korrelerar till sämre fysisk funktionell förmåga (Vancampfort 

et al. 2011). Forskning har funnit att i en normalbefolkning har de som tränar mer en bättre 

självbild jämfört med de som tränar mindre (Fountoulakis & Grogan, 2014). Personer sjuka i 

psykos har en oförmåga att förstå kroppsliga reaktioner och avgöra orsaker till smärta vilket 

gör att träningsvärk känns skrämmande (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014) Om fysisk aktivitet 

påverkar hur personer med schizofreni subjektivt ser sin fysiska kropp har man inte kunnat 

fastställa (Holley et al. 2011).  

 

Body Awareness Questionnaire (BAQ) har visat hög validitet samt reliablitet och är ur 

förutsättningarna bästa tänkbara instrumentet att mäta kroppsmedvetenhet i dagsläget, även 

om det inte är optimalt (Shields, Mallory & Simon 1989). I en metaanalys kom man fram till 
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att det inte finns något perfekt instrument men BAQ är det som ligger närmast målet. BAQ 

har vissa brister i att mäta kroppsmedvetenhet och behöver utvecklas för att fungera optimalt 

(Lööf et al. 2012). 

  

Enkäten har använts i fler studier än andra enkäter och dessa studier styrker att BAQ har hög 

reliabilitet. BAQ har både hög konvergent6 samt diskriminativ7 validitet. Dess psykometriska 

egenskaper är starka men det är svårt att mäta förändring över tid och den tar endast hänsyn 

till en dimension och exkluderar sensation och känslor (Mehling et al, 2009). Enkäten i sig är 

lätt och snabb att fylla i vilket kan resultera i ett lägre bortfall i studier. BAQ har visat sig vara 

användbart när det kommer till kroniska sjukdomar men är ännu inte det optimala instrument 

som man strävar efter och behöver därför utvecklas (Lööf et al. 2012). Ett normalvärde för 

den generella befolkningen står inte att finna.  

 

Enkäten är konstruerad för att kunna delas upp i olika subkategorier. Den engelska versionen 

är testad för faktorladdning inom de olika subkategorierna (Shields, Mallory & Simon 1989), 

alltså hur viktiga de enskilda frågorna är för resultatet. När man testat BAQ har det dock visat 

sig att subkategorierna inte är lika bra jämfört med helheten (Lööf et al. 2012). 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan kroppsmedvetenhet och 

hur mycket människor med diagnosen psykos kommer att träna. 

 

Frågeställning 1: På vilket sätt korrelerar självskattad kroppsmedvetenhet med antalet 

rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med nydebuterad 

psykossjukdom? 

 

Frågeställning 2: På vilket sätt korrelerar olika subkategorier av kroppsmedvetenhet med 

antalet rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med 

nydebuterad psykossjukdom? 

 

                                                 
6 Konvergent validitet – testar om det finns ett samband mellan två variabler som förväntas ha ett samband.   
7 Diskriminativ validitet – testar om variabler som inte borde ha ett samband till varandra de facto inte relaterar 

till varandra. 
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3.1 Hypotes 

Vår hypotes är att människor med en högre skattad kroppsmedvetenhet rör på sig mer än 

personer som skattar lägre på BAQ. De som skattar högre värden kommer i större 

utsträckning delta på ledarledd träning samt rapportera egen träning.  

 

4. Metod 

Denna studie var en del av en större studie i sammarbete mellan KI, GIH och en öppenvårds-

mottagning för psykossjukdomar i Stockholm (SLL). Vid baseline och efter interventionen 

gjordes kognitiva, fysiska, psykologiska och kliniska tester.  

 

4.1 Etiska aspekter 

2013 godkände Regionala Etikprövningsnämnden studien Fit for Life. Studien var ett 

samarbete mellan GIH, KI och SLL i syfte att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar 

symptomen och sjukdomsbilden för människor som drabbas av psykos för första gången. Vid 

anmälan till studien har samtliga deltagare blivit skriftligt informerade om att deltagande i 

studien är helt frivillig och att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta. 

Deltagarna har även fått utförlig information om vilka tester som skulle komma att göras och 

syftet med studien. I informationen som delats ut (Bilaga 2) till deltagarna framgår det även 

tydligt att deltagandet är helt frivilligt, att man när som helst utan att uppge anledning kan 

välja att avsluta sitt deltagande i studien, all testdata behandlas anonymt och alla insamlade 

uppgifter kommer bara att användas i forskningssyfte. Deltagarna hade även rätt till kontakt 

med psykiatriker eller psykiatrisköterska, om man under träningen började må dåligt. Utöver 

det hade de möjlighet att få kontakt med tränare och ansvarig sjuksköterska om det uppstod 

några frågor eller funderingar.   

 

4.2 Deltagare  

Rekrytering av deltagare har skett från en öppenvårdsmottagning för psykossjukdomar med 

upptagningsområde i Stockholm. Ca 200 patienter skrivs in på mottagningen varje år. Inför 

studien sattes affischer upp på mottagningen och personalen tillfrågade patienter om de skulle 

vara intresserade att delta i studien vid sina besök på mottagningen. Affischerna öppnade 
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också för att patienterna själva skulle kunna fråga om studien och anmäla intresse till studie-

ledningen. I samband med baseline-testerna fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett. 

Deltagarna fick även veta syftet med studien och vilken typ av träning som erbjöds. Om man 

led av allvarlig somatisk sjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller var gravid fick man inte 

medverka.  

 

4.3 Kroppsmedvetenhet - BAQ 

En av de psykologiska enkäterna som användes var Body Awareness Questionnaire – BAQ 

(Bilaga 1). BAQ är en enkät för att mäta medvetenhet om kroppsliga processer och cykler. 

Med kroppsliga processer menas vad som händer i samband med att man som exempel ätit en 

viss typ av mat, sovit ett visst antal timmar och medvetenheten om hur kroppen kommer att 

reagera på händelsen. Enkäten består utav 18 st frågor där påståendena graderas efter en 7-

gradig skala mellan 1 – ”stämmer inte alls” till 7 – ”stämmer helt och hållet”. (Shields et.al. 

1989, s. 804-806). 2012 översattes BAQ från engelska till svenska av Löwenthal-Pontvik 

(2012, s.24).  

 

Enkäten kan delas upp i fyra subkategorier: (Shields, Mallory & Simon 1989) 

1. Medveten om svar och förändringar i kroppsliga processer (fråga 1, 4, 10, 13, 14 & 

16). 

2. Att kunna förutsäga kroppsliga reaktioner (fråga 2, 3, 8, 11, 12, 15 & 16). 

3. Medvetenhet om sömn/vakenhetscykel (fråga 7, 8, 9, 15, 17 & 18). 

4. Att kunna förutsäga vad som framkallar sjukdom (fråga 5, 6, 7 & 10). 

 

För att få ett värde av enkäten adderades de olika poängen på påståendena till ett totalvärde 

och samma sak gjordes för subkategorierna.  

 

4.4 Träningen 

Initialt skulle träningen pågå under 12 veckor men till följd av interventionsstarts datum och 

julledighet förlängdes perioden med fyra veckor. Träningen sträckte sig således över 16 

veckor från första testtillfället. Deltagarna uppmanades att träna minst tre gånger i veckan, 

men det var inget krav utan ett mål. Deltagarna valde själva hur ofta och när de ville träna. 

Det erbjöds ca sexton 55 minuters pass per vecka under 5 av veckans dagar. All träning låg 
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under kvällstid. Träningsformerna som deltagarna kunde välja på var promenad och stavgång 

utomhus samt cirkel- och styrketräning inomhus (på två olika anläggningar i centrala 

Stockholm). Träningen anpassades efter individens förmåga, kondition och målsättning och 

mycket av träningen skedde individuellt med stöttning av tränarna. Missade en deltagare sin 

bokade träningstid skickades sms till deltagaren med en förfrågan om nästa önskade pass samt 

att det fungerade som en påminnelse om att komma ihåg att komma på träningen. De som inte 

ville träna i grupp fick träna hemma och på eget ansvar rapportera in genomförd träning. 

 

4.5 Närvaro 

Varje medverkan på de ledarledda träningspassen registrerades av tränarna på ett gemensamt 

dokument. Oavsett om deltagarna var med på ett eller två pass per kväll noterades det som ett 

pass. Deltagarna kunde även välja att rapportera in egen träning som genomförts under 

studietiden.  

 

4.6 Analysmetod 

För att besvara frågeställningarna användes skattningarna i BAQ och närvaro vid ledarledd 

träning samt egen inrapporterad träning. För att visa på om samband mellan självskattad 

kroppsuppfattning och följsamhet användes analysprogrammet SPSS v.22.00 för bearbetning 

av data. För korrelationsanalyser av icke parametrisk data användes Spearman´s rho (Field 

2009 s. 821).  

 

På BAQ kunde varje individ svara 1-7 på var fråga och därmed kunde man få ett minimivärde 

på 18 och maxvärde 126 på hela enkäten. Det värdet sattes mot antalet träningspass under 

studiens gång, även de självrapporterade träningspassen räknades med. Samma sak gjordes 

med subkategorierna dock var värdena mindre då frågorna var färre. I de fall då skattning 

saknas på enstaka frågor tas ett imputerat värde fram genom att ta medelvärdet för gruppen på 

just den variabeln. Författarna valde att göra detta för att inte påverka medelvärdet med 

okorrekta värdet. 

 

Field säger att det inte är någon idé att transformera datan om den inte är normalfördelad 

(2009 s. 155). Detta eftersom en felaktig transformering gör mer skada än nytta. Med små 

urvalsgrupper är det svårt att bestämma normalfördelning oavsett hur man gör och graferna är 
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svåra att läsa av. Genom att transformera data ändrar man den hypotes man önskar testa från 

ett aritmetiskt medelvärde till ett geometriskt medelvärde. Med detta i åtanke valde vi att även 

splittra gruppen så att analyser kunde göras för de som hade tränat utan en påverkan av de 

som inte hade rapporterat in någon träning alls.  

 

För att beräkna för eventuella störningsfaktorer gjordes en logistisk regressionsanalys 

(Ejlertsson 2012 ss. 224 – 238).  

 

4.7 Reliabilitet och Validitet 

BAQ har i tidigare studier visat sig ha hög reliabilitet hos den generella befolkningen 

(Mehling et al, 2009). Så vitt författarna vet har enkäten inte tidigare använts på personer med 

diagnosen psykos och dessa personers problematik. Träningen har varierat mellan tränare och 

beroende på vilka personer som har kommit på träningen. Den har således inte varit 

standardiserad. Även om enkäten har en hög reliabilitet, går inte samma sak att säga om 

träningen. Valet av BAQ har legat på forskningsledningen från KI och forskning visar att 

enkäten har en hög konvergent och diskriminativ validitet. Cronbach’s α testades för att mäta 

BAQ’s reliabilitet både som hel enkät och i de fyra subkategorierna (Field 2009 s. 155).  

 

5. Resultat  

5.1 Bakgrundsinformation 

Gruppen bestod av 36 deltagare, 11 kvinnor (30,6 

%) och 25 män (69,4 %). Medelåldern för hela 

gruppen var 30 år (SD: 6,8 år; min 19 år; max 44 

år). Gruppens medelvärde för BMI är 25,6 (SD: 

3,8). Antal diagnoser för gruppen varierade mellan en och 17 olika typer av pågående 

sjukdomar. 

 

Av de 36 deltagarna som inkluderades i studien valde 32 personer att svara på BAQ och 28 

personer att delta på minst ett träningstillfälle. I genomsnitt var gruppen med på 11,33 (SD: 

13,9) träningspass under hela studietiden (medianvärde 4,5 gånger under perioden). Den som 

deltog i flest pass tränade 51 gånger och minst antal gånger är noll träningspass rapporterade 

för åtta av deltagarna. Två deltagare valde att rapportera in egen utförd träning. De som inte  
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deltagit i något träningspass separerades från resterande i analysen. De som inte tränade var 

sju män och en kvinna, av de åtta hade sex personer svarat på BAQ.  

 

Av de 32 besvarade BAQ enkäterna hade två enstaka bortfall på frågor, dessa saknade 

variabelvärden imputerades genom att gruppens medelvärde på variabeln räknades ut och 

fördes in som värde för det saknade. Medelvärdet för hela gruppen på BAQ var 69,4 (SD: 

17,6) vilket är strax över mittenvärdet på enkäten. Enkäten har ett maxvärde på 126 vilket 

anger högsta möjliga kroppsmedvetenhet. Av de som inte tränat alls svarade sex personer på 

BAQ och av de som tränat svarade 26 personer på enkäten.  

 

BAQ totalt anger värden för svaren på enkäten som 

helhet. Gruppen som inte har tränat alls har ett medel-

värde på 73,8 och den gruppen som har tränat har ett 

värde på 68,4. Den person som tränat många fler gånger 

än övriga har värden i linje med övriga på BAQ som 

helhet och på de olika subkategorierna. Kategori 1 svarar 

på medvetenheten om förändringar i den kroppsliga processen. Kategori 2 svarar på förmågan 

att förutsäga kroppsliga reaktioner. Kategori 3 visar på medvetenheten om sömn- och 

vakenhetscykler. Kategori 4 undersöker förmågan att förutsäga vad som framkallar sjukdom.  
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5.2 Sambandsanalys 

Med Spearman´s rho testades det om det fanns 

ett samband mellan antalet träningspass och 

värdet på enkäten, analysen gjordes på de som 

har deltagit vid något av träningspassen eller 

rapporterat in egen utförd träning.  

 

Sambandet mäts i R (Correlations Coefficient) 

med värden mellan -1 och 1. För att få reda på 

hur stor påverkan varje värdeökning i den 

oberoende variabeln (BAQ) har på den 

beroende variabeln (träning), räknas R2 ut.  

 

Sambandet mellan antalet träningspass och 

värdeökningen i BAQ har en positiv korrelationskoefficient på R: 0,21 (p = 0,3) vilket är ett 

icke signifikant värde. För samma analys på hela gruppen fås ett korrelationsvärde R: 0,41 (p 

= 0,82) även det ett icke signifikant värde. Gruppen som har tränat har värdet R2 = 0,05. Ett 

högre värde på BAQ kommer att påverka antalet träningspass med 5%, sambandet är däremot 

inte signifikant.  

 

Av de olika subkategorierna är subkategori 4 (medvetenheten om att förutse sjukdom) den 

kategori som har starkast samband med antalet träningspass, R: 0,283 (p = 0,16). Varje 

värdeökning på BAQ kategori 4 kommer påverka antalet träningspass med R2 = 0,08, alltså 

8%. De övriga kategorierna har låga samband och lägre signifikansnivåer än kategori 4.  

 

5.3 Störningsfaktorer 

För att avgöra om andra faktorer 

än BAQ påverkar hur mycket 

personerna kommer att träna 

gjordes en logistisk regressions-

analys. Vi testade för kön, ålder, 

BMI och syreupptagnings-

förmåga. Beta värdet anger hur 
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mycket variabeln påverkar sambandet, samt riktning. Ingen av störningsfaktorerna har en 

signifikant påverkan på resultatet. Det går därför inte att dra några slutsatser av hur stor 

påverkan är eller om det finns någon påverkan av andra faktorer. 

 

5.4 Reliabilitetstest 

Cronbach’s alpha testades på subkategorierna och hela testet för att fastställa reliabiliteten 

mellan frågorna i BAQ. Testet ger mer korrekta värden ju färre variabler som ingår, ett stort 

antal variabler kommer i princip alltid ge bra reliabilitet. (Field 2009 s. 675) 

 

Reliabiliteten är hög för hela testet samt för de tre första 

kategorierna då värdet är nära 1. Kategori 4 som enskild kategori 

har en lägre reliabilitet än de övriga. Reliabilitetstestet undersöker 

hur väl de olika frågorna korrelerar med varandra och hur väl de 

statistiskt undersöker samma fenomen.  

 

6. Diskussion  

I enlighet med riktlinjer från Svenska Psykiatriska Föreningen bör kroppsmedvetenhet 

undersökas i samband med att patienter med den psykotiska sjukdomen schizofreni påbörjar 

träning (Wahlman Laurell 2009, s.74). Syftet med studien var att i enlighet med de här 

riktlinjerna undersöka om det finns något faktiskt samband mellan kroppsmedvetenhet och 

hur mycket personer som lider av psykos kommer att träna. Hypotesen var att en högre 

kroppsmedvetenhet skulle komma att vara en indikator på en bättre följsamhet till träning. 

 

6.1 Frågeställning 1 

På vilket sätt korrelerar självskattad kroppsmedvetenhet med antalet rapporterade 

träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med nydebuterad 

psykossjukdom? Studien fann inga signifikanta samband mellan skattad kroppsmedvetenhet 

och antalet träningspass. Sambandet mellan hela BAQ och träningen har ett R – värde på 0,21 

(p = 0,3) R2 = 0,05. Varje värdeökning i BAQ ger alltså en ökning i antal träningspass med 5 

%. Det lilla positiva sambandet som finns kan mycket väl vara en slump då signifikans nivån 

är väldigt låg. Av de som har tränat sticker en person ut med 51 ledarledda träningspass 

rapporterade under de 16 veckorna, anmärkningsvärt är att värdet på BAQ är likvärdigt med 
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övriga träningsdeltagare. Ser man även till medelvärdet för hela BAQ för de som inte har 

några rapporterade träningspass mot de som har tränat tycks kroppsmedvetenheten vara högre 

för den gruppen. De som inte har tränat har ett medelvärde på 73,8 och de som har tränat har 

ett värde på 68,4, vilket motsäger vår hypotes om att ökad kroppsmedvetenhet ger större 

följsamhet. 

 

Vissa av de deltagare som påbörjade träningen valde att efter några veckor avsluta sitt 

deltagande. Dessa ingår i vår analys i och med att de deltagit i träningen och vi undersöker 

hur följsamheten till träning korrelerar med kroppsmedvetenheten vid baseline. Hade 

avhoppen kunnat motverkas hade tränings-datan varit mer omfattande. Psykoser är inte alltid 

konstanta och en som har mått bra under en tid kan få kraftigare symptom och bli mycket sjuk 

(Flyckt 2015a), dessa skov är svåra att förutse och är med stor sannolikhet en bidragande 

faktor till att personer har hoppat av eller fallit bort. Det kan då bli svårt för den sjuke att 

bibehålla rutinerna under de här perioderna. I den undersökta gruppen saknas rapporterad 

träning från 8 personer vilket motsvarar 24 % av hela gruppen. Många av de som inte har 

någon rapporterad data från den ledarledda träningen har uppgett att de önskar träna själva 

men har inte rapporterat in någon utförd träning. Två personer rapporterade in egen utförd 

träning. Vi har dock ingen möjlighet att avgöra vilken typ, intensitet eller duration den här 

träningen bestod av. Att bortfallet är så pass stort är inte helt oväntat med tanke på 

diagnoserna som personerna lider av. Det är något problematiskt när man önskar göra 

sambandsanalyser. Eftersom data saknas vet vi inte hur den faktiska korrelationen ser ut, utan 

kan bara anta att dessa personer inte har tränat. Fler män än kvinnor deltog i studien vilket 

stämmer överens med att fler män än kvinnor insjuknar i olika psykotiska sjukdomar 

(Wahlman Laurell 2009, s. 21).  

 

Vid uppstarten av träningen var mycket fortfarande oklart gällande träningen. Först efter två 

veckor inpå träningen började tränarna notera närvaro vid träningspassen. Detta ledde till att 

vi saknar närvaro vid den ledarledda träningen de första veckorna. Det gick heller inte ut 

ordentlig information om att man gärna skulle rapportera in egen utförd träning eller hur detta 

skulle göras. Det är möjligt att med effektivare sätt att rapportera in träning hade vi fått in mer 

data på träning vilket hade kunnat ge tydligare resultat med bättre signifikans. 

 

Vidare var gruppen ytterst heterogen i antalet diagnoser och typer av diagnoser. En större 

analys av de olika diagnoserna hade behövts för att kunna räkna bort dessa som störnings-
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faktor. Gruppen i sig är tillräckligt stor för att få giltiga resultat men eftersom den är så pass 

ojämn är det svårt att dra några slutsatser. Vi vet inte mycket om hur personernas vardag såg 

ut innan interventionen. Forskning har visat att  personer med schizofreni har mer 

stillasittande livsstil och sämre levnadsvanor över lag (Beebe-Humphrey et al. 2005; Chuang, 

Mansell & Patten 2008) men om detta är applicerbart på vår urvalsgrupp går inte att 

kontrollera för. Vancampfort med kollegor (2012) beskriver flera faktorer som har visat sig 

påverkar hur mycket en schizofren person kommer att vara fysiskt aktiv i sin vardag. Dessa 

faktorer har inte undersökts då vi saknar data på dessa variabler samt information om tidigare 

träningserfarenhet.   

 

6.2 Frågeställning 2 

På vilket sätt korrelerar olika subkategorier av kroppsmedvetenhet med antalet rapporterade 

träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med nydebuterad 

psykossjukdom? Vi kan inte heller se att en viss subkategori av enkäten skulle ha ett starkare 

samband med antalet träningspass än någon annan. Det går inte heller att se någon tydlig 

skillnad mellan de som har tränat och de som inte deltagit i någon träning. Kategori 4, som 

undersöker medvetenheten om uppkomsten av sjukdom har starkast samband (8 %) med 

antalet träningspass. Även här är signifikansnivån låg på p = 0,16 och sambandet är således 

inte fastställt vetenskapligt. Kategori 4 är också den kategori med lägst reliabilitet mellan 

frågorna (Cronbach’s α: ,31). Dessutom är kategori 4 den kategori som kommer att få det 

mest korrekta värdet på Cronbach’s α då det är färre variabler (Field 2009 s.155).  

 

Om man inte ser till signifikansvärdet hade resultatet varit i linje med vår hypotes om att en 

ökad kroppsmedvetenhet ger ökad följsamhet till träning. De låga signifikansnivåerna gör 

dock att hypotesen förkastas. 

 

6.3 Metoddiskussion  

Det var frivilligt att delta i studien och alla som skrevs in på öppenvårdsmottagningen fick 

möjligheten att medverka i studien. Det finns en risk att de som är intresserade av tränings-

intervention redan tränar, har tidigare erfarenhet av träning eller rent av är positivt inställda 

till fysisk aktivitet. Det kan vara så att dessa har en annan uppfattning om sina kroppsliga 

processer och att det därför blir en bias i resultatet. Hade gruppen varit mer heterogen när det 

kom till diagnos och erfarenhet av träning hade de störningsfaktorerna blivit eliminerade och 
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eftersom det saknas data på dessa variabler blir det svårt om inte omöjligt att ta med det i 

beräkningen av hur kroppsmedvetenhet påverkar hur mycket dessa människor tränar.  

 

I början av träningsinterventionen saknades riktlinjer i hur och vem som skulle höra av sig till 

deltagarna för att motivera dom att komma på träningen. En del av sjukdomsbilden vid 

psykos är även svårhet att minnas och ta tag i saker som behöver göras (Lundin & Ohlsson 

2002, s. 15). Hade vi tidigt fångat de som hade svårt att komma på träningen med extra 

motivation hade fler kanske kommit. Men frågan blir då om de tränar för att ledarna påminner 

eller om det är BAQ’n som ligger bakom att de tränar. Träningspassen hade ingen fast plan 

eller struktur och kunde därför variera väldigt mycket. Det var upp till tränarna att skapa pass 

eller låta deltagarna träna själva. Om passen hade varit mer konsekventa hade det kunnat 

upplevas lättare för deltagarna då de visste vad som väntade. Träningens intensitet, form och 

upplägget kan ha påverkat närvaron samt effekterna som deltagarna själva kände och blev 

motiverade av. Att en så stor andel av deltagarna inte har tränat kan bero på depression, 

paranoia, ångest eller hallucinationer (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014). Personer som lider av 

schizofreni och har starka negativa symptom med bortfall av motivation och vardagsenergi, är 

generellt mindre fysisk aktiva än de med svagare negativa symptom (Vancampfort et. al 

2012). Även den sociala förmågan kan vara ett hinder. Det är vanligt för målgruppen att 

personen drar sig tillbaka, inte visar känslo- och kroppsuttryck (Piotrowski & Tischauser 

2015; Rastad, Martin & Åsenlöf 2014; Flyckt 2015a). Interaktion med andra och förmedling 

av känslor som går att tolka rätt är inte alltid det lättaste. De här hindren kan vara mycket mer 

betydande än hur man uppfattar sina egna kroppsliga processer.   

 

Tanken var att deltagarna skulle bära en så kallad Fit Bit Zip, en stegräknare som personen 

själv synkar med en databas online. Synkningen skulle göras minst var sjunde dag för att inte 

tidigare data skulle skrivas över. Genom Fit Biten skulle man få in mer data om hur 

personerna rörde på sig i vardagen. Problemet var bara att forskningsledningen först inte var 

medveten om begränsningen i lagringskapacitet vilket gjorde att mycket data försvann innan 

det här problemet uppdagades. Utöver detta är det faktum att den patientgrupp vi jobbar med 

kan vara paranoida (Rastad, Marin & Åsenlöf 2014), det vill säga att de inte vill bli 

övervakade och kunde ha svårt att komma ihåg att sätta på sig Fit Biten på morgonen samt 

synkronisera den med databasen regelbundet. Det här ledde till att den lilla datan som 

rapporterades in från stegräknarna var ofullständiga och blev omöjlig att använda.  

 



21 

 

I den här studien var det mycket praktiska delar som låg utanför författarnas kontroll. 

Exempelvis var enkäterna redan utvalda av forskningsledningen. Riktlinjer för träningen togs 

fram under studiens gång av författarna och tränarna. Hade det här varit klart innan samt 

rutiner för träningsregistrering, hade datainsamlingen troligtvis blivit mer omfattande. 

Dessutom fanns en begränsning i tillgång till data, då den var låst till KI, vilket påverkade 

åtkomst och hjälp till handledning i analysprocessen. Att tränarna har haft en hög kompetens 

och människokännedom gör att träningen kunnat fortgå och att de som tränat fortsatt träna.  

 

Träningen var inte standardiserad verken till upplägg eller tränare på plats, detta är något som 

kan ha skapat otrygghet. Människor sjuka i psykos är ofta stressade, paranoida, socialt 

isolerade och kan ha svårt att knyta kontakt med nya människor (Lundin & Ohlsson 2002 s.54 

& 96; Rastad, Martin & Åsenlöf 2014). De här komplikationerna gör att struktur och rutiner 

blir viktiga för att skapa trygghet. Tydligare information om vad och vem som skulle möta 

deltagarna när de kom till träningen skulle ha kunnat skapa den här tryggheten.    

 

6.4 Forsknings diskussion 

Nästan all forskning på området är på patienter med schizofreni och inte på psykos. 

Schizofreni är en form av psykos men de två skiljer sig åt på vissa punkter. Exempelvis 

behöver inte en psykotisk person lida av hallucinationer (Flyckt 2015b). Om effekterna av 

träning och livsstilsvanor är samma för båda patientgrupperna har inte kunnat utläsa.  

 

Eftersom den begränsade exekutiva förmågan gör att personerna lätt skjuter på träningen till 

framtiden och man kan behöva hjälp att komma iväg (Lundin och Ohlsson 2002, s. 63). Det 

kan även finnas en rädsla att inte få resultat (Rastad, Martin & Åsenlöf, 2014). Om då 

resultaten inte kommer tillräckligt fort eller träningen upplevs som svår kan det avskräcka 

från fortsatt träning.  Att jobba för en beteendeförändring hos personer som lider av kraftiga 

begränsningar i motivation är inte det lättaste (Rastad, Martin & Åsenlöf 2014; Flyckt 2015a). 

Med tanke på att forskning visar på att patientgruppen har problem med sjukdomar som är en 

följd av dåliga livstilsvanor är det av yttersta vikt att motivera personerna till förändrade 

levnadsvanor. Människor med psykisk ohälsa är mer mottagliga för stress och har svårare att 

hantera stress (Forsell et al. 2015) och träning har positiva effekter på hjärnans förmåga att 

hantera stress (Ståhle 2008 ss. 571). Det kan också vara till hjälp när det kommer till att 

hantera den stress som sjukdomen innebär. Eftersom psykos påverkar individen så till den 
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grad att det blir mentalt handikappande bör vi göra allt för att minska dessa effekter. Dels ur 

ett individ perspektiv men också ur ett samhällsperspektiv.  

 

6.4.1 Body Awareness Questionnaire 

BAQ har visat hög validitet samt reliabilitet och är det bästa instrumentet att mäta 

kroppsmedvetenhet i dagsläget (Shields, Mallory & Simon 1989; Lööf et al. 2012). 

Kroppsmedvetenhet kan vara både processer och hur vi uppfattar vår kropp i rummet. BAQ 

tar inte hänsyn till sensationer och känslor (Mehling et al. 2009), något som i stor utsträckning 

påverkar hur vi upplever träning. Det är dock en annan typ av kroppsmedvetenhet man syftar 

på i Svenska Psykiatriska föreningens rapport och man rekommenderar där Body Awareness 

Scale för att utvärdera kroppsmedvetenheten (Wahlman Laurell 2009 s.74). 

 

Flertal studier har använt sig utav BAQ och styrker hög reliabilitet. Däremot harförfattarna 

inte kunnat hitta några studier som stärker detta påstående. BAQ har även hög konvergent 

samt diskriminativ validitet gör det till ett bra instrument att använda vid mätning av 

kroppsmedvetenhet, vilket borde tyda på att det är en bra enkät för ändamålet. Dess 

psykometriska egenskaper är starka men det är svårt att mäta förändring över tid och den tar 

endast hänsyn till en dimension (Mehling et al, 2009). Det här satt i samband med riktlinjerna 

från Wahlman Laurell (2009, s.74) att jobba med kroppsmedvetenheten och förbättra denna 

gör att författarna upplever att ett annat instrument än BAQ borde ha används i den här 

studien, troligtvis Body Awareness Scale (BAS-skalan). Specifikt för den här gruppen av 

människor är känslan av att kroppen har bytt form och känns främmande och med stor 

sannolikhet är dessa aspekter viktigare att kontrollera för än sömncykler, sjukdomsprocesser 

eller hur kroppen reagerar på mat. Alternativt kroppsliga reaktioner mer specifika för träning. 

 

BAQ är användarvänlig och kan därmed minska bortfallet även om det inte är det optimala 

instrument som man strävar efter och behöver därför utvecklas (Lööf et al, 2012). Endast den 

engelska versionen är testad för faktorladdning inom de olika subkategorierna (Shields, 

Mallory & Simon 1989). När man väl testat den svenska översättningen visade det sig att 

subkategorierna inte är lika bra som helheten (Lööf et al, 2012).  

 

Vid enkätundersökningar finns alltid risken för bias, då den svarande kan svara vad hen tror 

förväntas och inte sanningen. Det är i överlag svårt att mäta kroppsmedvetenhet i dagsläget då 
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det ännu inte finns någon objektiv metod. Fördelen är att kroppsmedvetenhet inte är något 

man pratar om dagligen och det kan vara svårt att gissa sig till om låga eller höga värden är 

positivt laddade. 

 

6.5 Framtida forskning 

Att göra studier i den här patientgruppen är komplicerat. Oavsett vilken studie och målgrupp 

man arbetar med är det viktigt med övertydliga instruktioner till deltagare. Detta för att allt 

ska fungera optimalt och det är bra om man tidigt sätter ihop en igenomtänkt struktur för att 

undvika överraskningar som förvirrar och påverkar insamlingen av data. För den här gruppen 

människor är det extra viktigt då stödet runtomkring spelar en ännu större roll (Lundin & 

Ohlsson 2002 ss.61).  

 

I en träningsintervention är det också fördelaktigt att ha färdigstrukturerade pass så att alla 

hamnar på lika intensitet och deltagare lättare kommer in i rutinen. Vet man att målgruppen 

har svårt att självmant utföra träningen borde det ordnas automatiserade påminnelser innan 

träningspassen för att öka chansen till närvaro. För att de här påminnelserna ska fungera 

optimalt är det viktigt att de inte upplevs som kravfyllda, det viktiga är att inspirera till 

motivation. Vår upplevelse är att deltagarna är så vana att ses som sjuka att varje 

misslyckande förstoras. Genom att få dem att se sina misstag som mänskliga och inte som 

misslyckanden når man en annan nivå hos dem. 

Med största sannolikhet har de som inte har rapporterat träning i viss utsträckning faktiskt 

tränat. Vissa som har deltagit i ledarledda pass har till vår vetskap även tränat själva, men har 

inte rapporterat in denna. Vi rekommenderar regelbundna uppföljningar för att inte missa 

detta.  

 

I slutändan är det värt att investera i något som faktiskt mäter det man vill mäta. För att 

undersöka målgruppens faktiska aktivitetsvanor och öka dessa krävs bra undersöknings-

metoder.  För att dra ett exempel är Fit bit zip egentligen bara en dyrare stegräknare och inte 

en accelerometer. Dessutom kräver den mycket av sin användare. Vi skulle själva valt en 

mätare som kan sitta på dygnet runt och tål vatten, de bör dessutom kunna lagra en större 

mängd data.  
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7. Slutsats 
Slutsatsen är att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan kropps-

medvetenhet och följsamheten till träning. Kroppsmedvetenhet kommer således inte att 

fungera som predikator för träning. Det finns ont om forskning på kroppsmedvetenhet och 

området  behöver utvecklas. Det är viktigt att fortsätta forskning inom området och hoppas att 

denna studie kan inspirera andra speciellt eftersom riktlinjerna för behandling av schizofrena 

rekommenderar en kontroll av kroppsmedvetenhet i samband med träning. Träning påverkar 

psykisk ohälsa och kan motverka flertalet folkhälsosjukdomar, många av de vanligare hos 

personer med psykos (Chuang, Mansell & Patten 2008; Faulkner & Biddel 1999; Brown et al. 

2010). I framtiden hoppas vi på att se fysisk aktivitet som en del utav vårdplanen inom 

sjukvården. Att öka aktivitetsnivåerna hos samtliga grupper i befolkningen kan lindra 

sjukdom och förhindra att vissa sjukdomar uppstår.  
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Bilaga 1. Body Awareness Questionnaire



 

Bilaga 2. Information om deltagande 
 

Förfrågan om deltagande i studien FitForLife 

 

 

Vi undrar om du vill vara med i studien FitForLife som vill ta reda på om funktionsförmågan, 

kroppskännedomen och den kognitiva förmågan (snabbhet och koncentrationsförmåga) ökar 

när man tränar. Vi vill även ta reda på hur blodfetter, blodsocker, vikt och mått kring midjan, 

och bakterieflora i avföring från tarmen påverkas. 

Du tillfrågas för att din behandlare bedömt dig som lämplig att delta. 

 

Vad innebär det att delta? 

Om du vill delta kommer du att delta i olika typer av fysisk träning tre gånger per vecka i 12 

veckor i en träningslokal på Hantverkargatan 2. Varje träningstillfälle är 60 minuter långt och 

kommer att ligga på sen eftermiddagstid. Om så önskas kommer vi även erbjuda morgon och 

lunchpass. Träningen kommer att vara mycket varierande, ibland lättare och ibland mer 

intensiv. Exempel på olika sorters träning är t.ex. stavgång, träningscykling och gruppgympa. 

Träningen kommer att kunna anpassas till din nivå och dina önskemål. Tränarna är utbildade 

på Gymnastik- och Idrottshögskolan.  

 

Innan första träningstillfället kallas du till Midhagens öppenvårdsmottagning där du får träffa 

en forskarassistent för att genomföra ett kort konditionstest på träningscykel och få svara på 

frågor om funktionsnivå och kroppskännedom. Några enklare frågor om dina matvanor, mat-

allergier och användande av antibiotika och några enklare kognitiva test kommer också att 

ingå. Sammanlagt tar detta besök ca en timme.  

 

Du kommer även få lämna blodprover för att mäta blodsocker, blodfetter, inflammation, 

infektion och stress. Du får även ett erbjudande om att hemma lägga avföringsprov i en burk 

för analys av bakteriefloran. 

 

Efter 12 veckor får du göra ett nytt besök hos forskningsassistenten med samma innehåll som 

det första besöket (som är beskrivet ovan). Du kommer givetvis att få veta samtliga resultat 

och ha möjlighet att jämföra resultaten innan träningsperioden med resultaten efter avslutad 

träningsperiod.  

 

Om du skulle må dåligt under träningspassen så finns möjlighet att få kontakt med en 

psykiatriker eller en psykiatrisköterska som finns tillgängliga. 

 

Under den 12 veckors period som du är med i studien så vill vi registrera hur mycket du rör 

på dig (också mellan passen) Därför kommer du under studiens gång att bära ett tunt 

plastarmband (aktivitetsarmband) som registrerar din fysiska aktivitet. Du kan själv följa 

resultaten i en app, om du har en smartphone, eller i en dator. Du kommer att få behålla 

armbandet efter studien. 

 

Finns det några risker med att delta? 

Du kan givetvis, som vid all annan träning, skada dig när du tränar. För att försöka undvika 

onödiga skador kommer träningen att i största möjliga mån anpassas till deltagarnas 

funktionsnivå. Vissa rörelser kommer därför att kunna utföras på olika nivåer. Tränarna är 

dessutom utbildade för att ta hand om enkla träningsskador. Om du upplever att du inte vill 

utföra vissa rörelser kan du alltid be om alternativ, tränarna är vana vid detta. 

Blodprovstagningen innebär ett vanligt stick i armvecket, och görs av en van 



 

psykiatrisjuksköterska på Midhagens öppenvårdsmottagning eller på vårdcentral eller 

provtagningscentral. 

 

Journaluppgifter 

Vi vill även inhämta vissa uppgifter om dig och din sjukdomshistoria från din journal: när du 

insjuknande, diagnos, sjukhusvistelser, vilka läkemedel du tar, om du har några kroppsliga 

sjukdomar och om du är sjukskriven.  

 

Hantering av data, personuppgifter, prover och sekretess 

Dina personuppgifter skyddas och kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen PuL SFS 

1998:2004.  

Vid analys och sammanställningar av laboratoriemätningarna kommer namn och 

personnummer att tas bort och ersättas med ett kodnummer. Dina blodprover förvaras kodade 

vilket innebär att de inte direkt kan härledas till dig som person och inte kan sammanblandas. 

De förvaras i en särskilt upprättad provsamling inom Biobank Karolinska. Hantering av dina 

prover kommer att ske enligt biobankslagen (SFS 2002:297). Endast ansvariga för studien har 

tillgång till listor med förteckning över namn och kodnummer. Samtliga handlingar i studien 

är sekretessbelagda och kommer att hållas inlåsta. Datafiler kommer att vara 

lösenordskyddade. Proverna och personuppgifterna är åtkomliga endast för behöriga personer 

och får endast användas på det sätt som du gett samtycke till. För vissa specialanalyser kan 

kodade prover komma att analyseras av forskare utanför Sverige, i EU-land, USA eller 

Kanada. Mottagarna kommer inte att känna till provets ursprung och dessa prov förstörs eller 

skickas tillbaka efter analys. När data från studien sedan publiceras i vetenskapliga tidskrifter 

och i en rapport på svenska kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Vill du ta del av dina individuella resultat har du rätt att begära ett registerutdrag en gång per 

år. Om du önskar ett utdrag kontakta ansvarig forskare (se kontaktuppgifter). Du kan givetvis 

även få muntligt besked om dina resultat under studiens gång. 

 

Försäkring 

Patientförsäkringen gäller vid deltagande. 

 

Frivillighet och möjlighet att ändra sig 

Deltagande i studien är frivilligt och kommer inte att påverka din vård i övrigt. Du har rätt att 

avbryta ditt deltagande när som helst, utan närmare förklaring. I sådant fall kommer inga 

ytterligare uppgifter om dig att samlas in.  

 

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Norra Stockholms Psykiatri och 

Gymnastik och Idrottshögskolan. Den stöds av RSMH.  

Studieansvariga 

 

Yvonne Forsell, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet 

Yvonne.Forsell@ki.se, Tel 08-12337161 

 

Personuppgiftsansvarig: Karolinska Institutet 

Personuppgiftsombud: Kerstin Bogren, Kerstin.Bogren@admin.ki.se, tel: 08-52488041 

Biobanksansvarig: Catharina Lavebratt, Catharina.Lavebratt@ki.se 
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Bilaga 3. Samtycke 
 

SAMTYCKE 

 

Jag har erhållit information om studien FitForLife och fått tillfälle att ställa frågor och 

samtycker härmed till att delta. 

 

Jag är medveten om att jag när som helst och utan motivering kan avbryta mitt deltagande och 

att detta inte kommer påverka min ordinarie vård. 

 

 

 

 

 

Namnteckning, namnförtydligande och datum 



 

Bilaga 4. Söklista 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett förhållande 

mellan kroppsuppfattning och mängd fysisk aktivitet, samt hur kroppsuppfattningen ändras 

under en 16 veckors träningsstudie med människor som lider av psykos. 

 

Frågeställning 1: Hur kan självskattad kroppsuppfattning inför en tränings intervention 

korrelera med följsamheten till träning i en 16 veckors träningsstudie för människor sjuka i 

första-gångs-psykos? 

 

Frågeställning 2: På vilket sätt påverkas kroppsuppfattningen hos patienter med första-

gångs-psykos som tränat under 16 veckor? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

 schizophrenia, psychosis, physical activity, mental disorder, mental illness, body awareness, 

inactivity, sedentary lifestyle, exercise adherence, prevalence, incidence, negative symptoms, 

positive symptoms, kroppskännedom 

MeSH: exercise, psychotic disorders, body image, adherence, compliance,  
 

 

Var har du sökt? 

Pubmed, Discovery, Google Scholar 

SportDiscus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Pubmed:  

Discovery: Schizophrenia, health + psychosis 

SportDiscus: Body Awareness + Physical Activity + Adherence or Compliance + psychosis 

 
 

 

Kommentarer 

Nästan alla referenserna är framtagna genom genomgång av referenslistorna från artiklar.  

 


