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Abstract 

Aim 

To evaluate if age, gender and previous body treatment in the form of massage have 

importance for self-rated experience of body awareness. 

 

Background 

 

Body awareness is described as awareness of internal body sensations. At present, 

studies have focused at the experience of body awareness in different diseases states, 

but few studies on the experience of body awareness have investigated the influence 

of age, gender and previous body treatment in the form of massage.  

Design 

Pilot study of cross-sectional design. 

Methods 

The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness instrument was used 

to measure body awareness on a normal control population. Data were collected with 

a web survey during spring 2014. Data from 45 subjects, consisting of 3 age groups 

were processed and analyzed using Mann-Whitney U tests. 

Results 

The result in this pilot study did not find any significant differences in the experience 

of body awareness concerning age and gender. There was though a significant 

difference in perception between subjects that had experience versus no experience of 

earlier body treatment in the form of massage. In the survey, perception was a 

subscale with about awareness of uncomfortable, comfortable and neutral body 

sensations.  

Conclusion 

Body treatment in the form of massage can have positive effect on body awareness.  

 

Keywords: Body awareness, age, gender, massage, The Multidimensional 

Assessment of Interoceptive Awareness, perception. 



 

Abstrakt 

Syfte 

Att utvärdera om ålder, kön och tidigare kroppsbehandling i form av massage har 

betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet. 

Bakgrund 

Kroppsmedvetenhet beskrivs som en uppmärksamhet av inre kroppsförnimmelser. 

Det finns idag studier kring kroppsmedvetenhet och olika sjukdomstillstånd men det 

finns få studier om upplevelsen av kroppsmedvetenhet gällande ålder, kön och 

tidigare kroppsbehandling i form av massage. 

Design 

Pilotstudie i tvärsnittsdesign. 

Metod 

För att mäta kroppsmedvetenhet hos en normal population användes instrumentet 

Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness. Data insamlades våren 

2014 genom utskick av webbenkät. Data från 45 personer bestående av 3 

åldersgrupper bearbetades och analyserades med Mann-Whitney U test. 

Resultat 

Resultatet i denna pilotstudie visade ingen signifikant skillnad i upplevelsen av 

kroppsmedvetenhet beträffande ålder och kön. Det fanns dock en signifikant skillnad 

i varseblivning mellan personer som hade erfarenhet respektive inte hade erfarenhet 

av tidigare kroppsbehandling i form av massage. Varseblivning i formuläret handlade 

om frågor som gällde medvetenhet om obehagliga, behagliga och neutrala 

kroppssignaler  

Slutsats 

Kroppsbehandling i form av massage kan ha en positiv effekt på kroppsmedvetenhet. 

  

Nyckelord: Kroppsmedvetenhet, ålder, kön, massage, Multidimensionell 

bedömning av interoceptiv medvetenhet, varseblivning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför behövs denna studie? 

 För att utvärdera om ålder, kön och kroppsbehandling i form av massage har 

betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet. 

Vilka huvudresultat visar studien? 

 Ingen signifikant skillnad i skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet 

beträffande ålder och kön. 

 Individer med tidigare erfarenhet av kroppsbehandling i form av massage 

upplevde signifikant skillnad i varseblivning. 

Hur kan resultatet användas inom praktik, forskning och utbildning? 

 Kroppsbehandling i form av massage är positivt för kroppsmedvetenhet och 

kan därmed inkluderas i interventioner som syftar till att stärka 

kroppsmedvetenheten hos människan. 
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Inledning 

Kroppsmedvetenhet är ett begrepp som beskrivits som en fokuserad medvetenhet av 

inre kroppsförnimmelser vilket påverkas av all inre och yttre stimuli (Mehling et al. 

2009, Ribera et al. 2015). I dagens samhälle sker en fokusering på den yttre kroppen 

medan de inre kroppsförnimmelserna trängs undan (Franzoi et al. 1989). Att 

undertrycka kroppens signaler kan bidra till att människor blir sjuka. I dagsläget ökar 

kroppsterapier vilka har som mål att integrera kropp och själ. Genom att använda 

olika kroppsterapier som exempelvis psykoterapi, mindfulness, TaiChi, yoga och 

massage ökar fokuseringen på kroppens inre signaler och studier har visat att 

individer med olika sjukdomstillstånd förbättrat sin kroppsmedvetenhet (Mehling et 

al. 2011, Daubenmier 2005). Ett flertal studier har utvärderat kroppsmedvetenhet vid 

olika sjukdomstillstånd (Bang & Cho 2016, Landsman-Dijkstra et al. 2004, Olsen & 

Skjaerven 2016, Haugstad et al. 2006, Ribera et al. 2015) men det fattas studier som 

utvärderat kroppsmedvetenhet i relation till grundläggande faktorer som ålder, kön 

och tidigare erfarenheter av kroppsbehandling hos friska personer. 

 

Bakgrund 

Begreppet body awareness eller kroppsmedvetenhet har betydelse för människans 

psykologiska välbefinnande och spelar en stor roll i interaktionen med andra 

individer (Bornemann et al. 2014). Det finns individuella skillnader i upplevelse av 

kroppsmedvetenhet. En del människor fokuserar ofta på inre kroppsförnimmelser 

och är känsliga för fysiologiska förändringar medan andra är mindre uppmärksamma 

på kroppens inre signaler (Bekker et al. 2008). Upplevelsen eller uppfattning av 

kroppen kan upplevas väldigt olika beroende på individens erfarenhet och 

upplevelser. Det psykologiska välbefinnandet i kroppen bygger på den subjektiva 

känslan hos den enskilda individen (Calì et al. 2015, Valenzuela-Moguillansky & 

Reyes-Reyes 2015). När människor blir äldre och lär känna sig själva kan en ökad 

medvetenhet om kroppen utvecklas (Meiner 2011, Liechty et al. 2014). 

Kroppsmedvetenhet och den levda kroppen samverkar genom att människans 

uppmärksamhet om kroppen gör det möjligt att förstå förhållandet mellan kroppsliga 

symtom och tidigare livserfarenhet (Gyllensten et al. 2010). Kroppsmedvetenhet i sin 

tur påverkas av den mentala processen som innehåller uppmärksamhet, 

uppfattningar, värderingar, tankar, övertygelser, minnen och attityder som personen 

har till sig själv (Courtois et al. 2015). Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) myntade 
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begreppet ”den levda kroppen”. Den franske fenomenologiska filosofen menade att 

kroppen inte kan ses som ett separat objekt utan att vi är våra kroppar. Han menade 

att vi möter världen genom våra sinnen det vill säga genom vår kropp. Jaget samt 

tänkandet existerar genom vår kropp, utan kroppen är själen blind (Patricia 2014, 

Carman 2009). Historiskt har samband mellan kroppsmedvetenhet, ångest, 

panikångest och hypokondri varit av intresse. Kroppsmedvetenhet har beskrivits som 

en kognitiv attityd som förstärkte känsel, temperatur och smärta vilket ökade 

grubbleri och katastrofalt tänkande. Tidigare ansåg läkare att en ökad 

kroppsmedvetenhet kunde leda till besatthet och ge upphov till ångest och depression 

(Mehling et al. 2009, Baas et al. 2004). I början av 1990-talet ville psykologerna 

förstå de mekanismer och processer som kunde förklara somatisk tolkning. De kom 

fram till att vissa typer av somatisk uppmärksamhet kunde minska reaktioner på 

fysisk stress eller begränsning. De försökte även förstå meningen av denna 

information hos den enskilde individen (Cioffi 1991). Ett närliggande begrepp till 

kroppsmedvetenhet är interoception. Interoception kan beskrivas som en registrering 

av inre miljö och förmågan att upptäcka känsliga förändringar i kroppens system som 

exempelvis i muskler, hud, leder och inre organ (Dunn et al. 2010, Valenzuela-

Moguillansky & Reyes-Reyes 2015). Interoception och kroppsmedvetenhet är två 

närliggande begrepp som beskrivs vid studier kring kroppsmedvetenhet (Ribera et al. 

2015, Valenzuela-Moguillansky & Reyes-Reyes 2015).  

Ett flertal studier har studerat kroppsmedvetenhet vid specifika sjukdomstillstånd 

(Baas et al. 2004, Haugstad et al. 2006, Dittmann & Freedman 2009, Mehling et al. 

2009, Mehling et al. 2011, Bang & Cho 2016, Olsen & Skjaerven 2016). Studier visar 

att kroppsmedvetenhet påverkas av medicinska tillstånd, såsom kronisk smärta, 

fibromyalgi och depression (Mehling et al. 2011). Träning i ökad kroppsmedvetenhet 

är en viktig del i behandlingen av patienter med till exempel övervikt, kronisk smärta 

och posttraumatisk stressyndrom (Mehling et al. 2009). Forskning visar ett samband 

mellan ökad kroppsmedvetenhet och minskad kronisk smärta. Meningsfulla 

aktiviteter ökar kroppsmedvetenheten och bättre kroppsmedvetenhet hänger ihop 

med förmågan att komma till acceptans med smärta (Ginzburg et al. 2015, Ribera et 

al. 2015). I en studie på kvinnor med kronisk bäckensmärta visade resultatet att deras 

kroppsförnimmelser och kroppsmedvetenhet var försämrad (Haugstad et al. 2006). 

Dittmann och Freedman (2009) studerade kvinnors upplevelse av 

kroppsmedvetenhet vid ätstörningar. Studiens resultat visade att yoga förbättrade 



3 

 

känslan av kroppsmedvetenhet samt underlättade hanteringen av ätstörningen. Att 

utveckla sin kroppsmedvetenhet och finna kontakt med sin egen kropp har visat 

positiva effekter hos patienter med reumatism. Genom gruppterapi fick en grupp 

personer med reumatisk sjukdom utforska kontakten med den egna kroppen och lära 

sig hantera sina kroppsliga förmågor. Detta bidrog till att de fick en mer funktionell 

rörelsekvalitet vilket förbättrade det dagliga livet (Olsen & Skjaerven 2016). Personer 

med medicinskt oförklarliga fysiska och psykiska problem som varat längre än 3 

månader fick genomgå ett program vid namn Body Awareness Program (BAP) med 

fokus på målinriktad gruppträning både mentalt och kroppsligt under en 3-dagars 

period. Tillstånden som behandlades var exempelvis kronisk trötthet, 

stressrelaterade symtom, ospecificerat smärttillstånd, generaliserat orostillstånd och 

utbrändhet. Efter genomgånget program blev deltagarna bättre på att hantera 

störningar i det dagliga livet. Genom ökad kroppsmedvetenhet kunde deltagarna 

hantera stress och psykosomatiska symtom bättre och därmed undvika att hamna i 

liknande tillstånd (Landsman-Dijkstra et al. 2004). I en studie med patienter med 

genomgången hjärt-infarkt/transplantation fann man att ökad kroppsmedvetenhet 

kunde hjälpa personerna att tidigare upptäcka allvarliga symtom på hjärtinfarkt 

(Baas et al. 2004). I en interventionsstudie på patienter med stroke utvärderades 

effekterna av en utbildning inom kroppsmedvetenhet, Body Awareness Training 

(BAT). Interventionsgruppen visade en signifikant förbättring jämfört med 

kontrollgruppen avseende balans och gångförmåga (Bang & Cho 2016). Det finns ett 

flertal studier som visar positiva effekter av kroppsmedvetenhet men få studier som 

diskuterar om en ökad kroppsmedveten kan få negativa konsekvenser. Dock finns 

studier kring psykisk sjukdom, ätstörningar och självobjektifiering där exempelvis 

skev kroppsuppfattning i grunden kan förbättras av att stärka kroppsmedvetenhet 

och därmed förbättra sjukdomstillstånd (Daubenmier 2005, Hedlund et al. 2016, 

Hansell & Mechanic 1991).  

 

Forskning kring ålder och kön med inriktning på kroppsmedvetenhet har en viktig 

roll i det moderna samhället. I en studie med aspekter på psykisk sjukdom och 

kroppsmedvetenhet jämfördes kön. I studien användes instrumentet 

Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) och resultatet 

visade att det fanns skillnad mellan män och kvinnor. Männen skattade högre poäng 
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på känslomässig medvetenhet och kroppslig närvaro och kvinnorna högre poäng på 

varseblivning och kroppsuppmärksamhet (Lyons & Hughes 2015).  

I en annan studie med 40 kvinnor och 40 män fann forskarna att det inte var någon 

skillnad i kroppsmedvetenhet men att det fanns skillnader baserade på 

kroppsuppfattning mellan könen vilket kunde påverka känslan av 

kroppsmedvetenhet (Franzoi et al. 1989).  

 

Massage har länge varit en form av behandling som använts i syfte att förbättra hälsa 

hos människor i olika kulturer (Westman & Blaisdell 2016). En studie visar att 

massage kan ses som en dynamisk process som kan påverka självkänsla, psykologiska 

samt fysiologiska erfarenheter men också kroppsmedvetenhet. Detta har beskrivits 

som en behaglig upplevelse med en ökad kroppsmedvetenhet för människor. 

(Lindgren et al. 2014). Massage kan användas av sjuksköterskor för att förbättra och 

lindra olika sjukdomstillstånd 0ch upplevelsen av massage kan påverka både kropp 

och själ samt göra personen mer medveten om sig själv (Westman & Blaisdell 2016, 

Lindgren et al. 2014). Massage eller beröring kan ses som ett alternativ till 

behandling av patienter istället för mediciner (Bush 2001).  

För att undersöka människors välbefinnande och hälsa är kroppsmedvetenhet en 

viktig faktor att ta hänsyn till (Franzoi et al. 1989). Instrument som mäter 

kroppsmedvetenhet har visat att kroppsmedvetenhet och kroppserfarenhet påverkar 

varandra (Ryding et al. 2004). För att mäta kroppsmedvetenhet har olika instrument 

framtagits och ett av dessa är självskattningsinstrumentet MAIA. Instrumentet 

utvecklades i Amerika under 2012 med syfte att mäta kroppslig medvetenhet 

(Mehling et al. 2012). I en studie jämfördes två grupper med patienter besvärade av 

ländryggssmärta och personal utbildad inom kropp- och själsterapi med 

instrumentet MAIA. Instrumentet visade sig användbart för att mäta 

kroppsmedvetenhet hos patienterna vilket kunde förbättra hantering av smärta 

(Mehling et al. 2013). Andra studier har utvärderat MAIA och funnit att instrumentet 

är bra för att identifiera kroppssignaler. (Bornemann et al. 2014, Calì et al. 2015, 

Brytek-Matera & Kozieł 2015, Valenzuela-Moguillansky & Reyes-Reyes 2015). 

Instrumentet kan också bidra till viktig forskning inom psykiatri genom att lära 

människan uppfatta förändringar i sin kroppsmedvetenhet. Medvetandet hos 

personer kan utvecklas under livet och påverkas av det som personen går igenom 

både kroppsligt och mentalt (Bornemann et al. 2014). 
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I dagens forskning saknas studier som utvärderar ålder, kön och kroppsbehandling i 

form av massage i relation till skattad kroppsmedvetenhet hos friska personer. 

 

Syfte 

Syftet med denna pilotstudie var att utvärdera om ålder, kön och tidigare 

kroppsbehandling i form av massage har betydelse för skattad upplevelse av 

kroppsmedvetenhet. 

 

Studien 

Design  

Föreliggande studie är en pilotstudie med tvärsnittsdesign (Henricson 2012, Björk 

2014, Polit 2009).  

 

Deltagare 

Deltagare i denna pilotstudie bestod av en normalpopulation bestående av 3 

åldersgrupper med totalt 45 deltagare. Rekrytering skedde genom 

bekvämlighetsurval.  

 

Datainsamling 

Utskick gjordes via webbenkät under veckorna 14-16 våren 2014 för en större studie 

där det övergripande syftet vara att validera den svenska översättningen av 

instrumentet MAIA. Materialet baserades på inkomna enkäter och bearbetades under 

våren 2016.  

 

Urval 

167 personer tillfrågades angående den större studien och 57 personer (33,9 %) 

besvarade enkäten. På grund av låg svarsfrekvens i den större studien valdes att göra 

en pilotstudie på en normalpopulation, därför inkluderades även yrkesarbetande 

samt pensionärer. Förfrågan skickades ut till 30 yrkesarbetande vid Umeå 
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Universitet. För att rekrytera pensionärer kostnadsfritt presenterades projektet för 

körmedlemmar med önskemål om att få pensionärer att lämna intresseanmälan. 

Sjutton pensionärer anmälde intresse varav utskick av enkät till dessa gjordes. Detta 

resulterade i enkätsvar från 17 pensionärer, 21 yrkesarbetande och de 20 först 

inkomna svaren från studenterna i den större studien. Personer som drabbats av 

stroke exkluderades då detta kunde påverka kroppsmedvetenhet. Endast 15 

fullständigt ifyllda svar kunde användas från gruppen pensionärer.  

Av totalt 58 enkäter och för att få lika antal deltagare valdes att inkludera de första 15 

först inkomna enkäter i de tre olika åldersgrupperna vilket resulterade i enkäter från 

sammanlagt 45 deltagare. Urvalet baserades därmed på svarsdatum, svarstid och det 

första tillfälle de fyllt i enkäten. 

 

Instrument 

MAIA- multidimensionell bedömning av interoceptiv medvetenhet, används även för 

att mäta kroppsmedvetenhet. Detta amerikanska instrument översattes 2013 till 

svenska enligt ett standardiserat förfaringssätt (Guillemin et al. 1993). Den svenska 

versionen av MAIA instrumentet är språkgranskad, testad i fokusgrupper och dialog 

har förts med författaren (Mehling et al. 2012). MAIA är i dagsläget översatt till 16 

olika språk (Mehling 2016). Instrumentet används för självskattning och berör frågor 

om kroppsmedvetenhet (Mehling et al. 2009, Mehling et al. 2012, Mehling et al. 

2011) men har ännu inte testats i svenskt kontext.  

Instrumentet innehåller 32 frågor. Varje fråga poängsätts från 0 (aldrig) till 5 (alltid). 

För att mäta den totala upplevelsen av kroppsmedvetenhet summerades alla frågor 

och dividerades med antal frågor. Enligt Mehling et al (2012) indelades instrumentet 

även i 8 delskalor där varje delskala bestod av 3-5 frågor. Poängen för delskalorna 

beräknades genom att summera poängen från varje fråga och dividera med antal 

frågor som ingick i delskalan. Poängen kunde därmed variera från 0-5 i varje 

delskala. Höga poäng innebär god inre kroppsmedvetenhet (Mehling et al. 2012) 

(Bilaga 1).  

De åtta olika delskalorna beskriver följande dimensioner av kroppsmedvetenhet; 

(1) Varseblivning: Beskriver medvetenhet om obehagliga, behagliga och neutrala 

kroppsförnimmelser och består av fyra frågor; (2) Icke-distraherande: Tendens att 
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inte ignorera eller distrahera sig själv från känslor av smärta eller obehag, består av 

tre frågor; (3) Icke-oroande: Tendens att inte oroa sig eller uppleva känslomässig 

stress vid förnimmelser av smärta eller obehag, består av tre frågor; (4) Kroppslig 

närvaro: Förmåga att bibehålla och kontrollera uppmärksamhet på kroppssignaler, 

består av sju frågor; (5) Medvetenhet om känslor: Medvetenhet om kopplingen 

mellan kroppsliga signaler och känslomässigt tillstånd, består av fem frågor; (6) 

Självkontroll: Förmåga att reglera stress/obehag genom uppmärksamhet på 

kroppssignaler, består av fyra frågor; (7) Kroppsuppmärksamhet: Aktivt lyssnande 

till kroppen för att komma till insikt, består av tre frågor; (8) Tillit: Uppleva sin kropp 

som trygg och pålitlig, består av tre frågor. 

Webbenkäten innehöll även en öppen fråga om vilken slags massage deltagarna hade 

erfarenhet av men detta redovisas inte i denna studie. 

 

Etiskt tillstånd 

Etiskt godkännande för den större studien erhölls från den etiska kommittén för  

den regionala etikprövningsnämnden (Dnr.2010/734-32 och  

2009/1795-31/3).  

Inför ifyllande av enkäten fick deltagarna skriftlig information om att samtycke till 

deltagande gavs om enkäten besvarades. Dessutom fick deltagarna skriftlig 

information om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan 

förklaring. Deltagarna fick också skriftlig information om möjligheten att få ett 

registerutdrag och deras rätt att få rättelse vid eventuella felaktiga uppgifter enligt 

lagen om PUL (Sverige 2007). Svaren i webbenkäten kodades och behandlades 

konfidentiellt så att inga obehöriga kunde ta del av dem. E-mailadresser och namn 

raderades för avidentifiering. 

Insamlad data bearbetades enligt Helsingforsdeklarationen (Malterud 2014) och 

materialet har endast berörda i denna studie tagit del av. 

 

Dataanalyser 

Analyserna presenterades i median med anledningen av att icke parametriskt 

använts. Skillnader i den totala upplevelsen av kroppsmedvetenhet och de 8 olika 

delskalorna jämfördes mellan ålder, kön och tidigare kroppsbehandling. Deltagarna 
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(studenter, yrkesarbetande och pensionärer) indelades i två åldersgrupper (19-49 

år/50-83 år) baserat på medianen (50 år). För att undersöka om det fanns skillnader 

i skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet i ålder, kön och erfarenheter av tidigare 

kroppsbehandling användes ett icke parametriskt test, Mann-Whitney U (Björk 

2014). Signifikansnivå sattes till 0,05. Samtliga analyser gjordes med IBM SPSS 

mjukvara version 23.  

 

Validering 

Instrumentet MAIA är en enkät som är validerad och reliabilitetstestad enligt 

Cronbach´s alfa (α) både av Mehling et al. (2012) och Borneman et al. (2014). Testet 

visar en god samstämmighet hos skalorna och varierar mellan 0,56 – 0,89 

(Bornemann et al. 2014). Instrumentet visar därmed på god reliabilitet och validitet. 

Studier från Tyskland, Chile och USA har även översatt och testat MAIA som styrker 

detta resultat (Bornemann et al. 2014, Valenzuela-Moguillansky & Reyes-Reyes 2015, 

Calì et al. 2015).  

 

Resultat 

Deltagarnas medelålder var 48,3 år med en åldersfördelning från 19 till 83 år 

(range=64). Av totalt 45 deltagare var 30 kvinnor och 15 män, 13,3 % hade 

grundskoleutbildning, 55,5 % gymnasieutbildning och 31,1 % högskoleutbildning. Av 

de 45 deltagarna hade 77,8 % erfarenhet av tidigare kroppsbehandling i form av 

massage.  

Det fanns ingen signifikant skillnad i den totalt skattade upplevelsen av 

kroppsmedvetenhet mellan yngre (n =22, Md =2,59, range =1,78) och äldre (n=23, 

Md=2,81, range=1,78) deltagare U= 210 p=0,328. Resultatet visar inga signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna i någon av delskalorna i MAIA formuläret (tabell 

1).  
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Tabell 1 Skillnad i median på skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet mellan yngre 

och äldre deltagare. 

 Åldersgrupp 

19-49 år 

 Åldersgrupp 

50-83 år 

  

  n Md Range n Md Range U p 

Delskala 1. Varseblivning. 22 2,87 4,25 23 2,75 4,00 223 0,493 

Delskala 2. Icke 

distraherande. 

22 2,33 4,33 23 2,00 4,33 232,5 0,640 

Delskala 3. Icke oroande.  22 2,33 4,00 23 3,00 3,00 180 0,094 

Delskala 4. Kroppslig 

närvaro. 

22 2,571 3,57 23 2,71 3,00 229,5 0,593 

Delskala 5. Känslomässig 

medvetenhet. 

22 3,30 2,80 23 3,60 3,40 225 0,523 

Delskala 6. Självkontroll. 22 2,375 3,75 23 2,50 3,50 239,5 0,758 

Delskala 7. 

Kroppsuppmärksamhet. 

22 2,00 4,33 23 2,33 5,00 206 0,282 

Delskala 8. Tillit. 22 3,66 4,00 23 4,00 3,67 234,5 0,671 

n= Antal personer, Md= Median, Range= Range, U= Mann-Whitney U, p= p-värde. Gräns för signifikans p<0,05 

 

Mann-Whitney U visade ingen signifikant skillnad i upplevelsen av den totalt 

skattade upplevelsen av kroppsmedvetenhet mellan kvinnor (n=30, Md=2,718, 

range=1,63) och män (n= 15, Md=2,718, range=2,00) U= 214 och p=0,791. Resultatet 

visar ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns skattningar skattning på 

någon av de 8 delskalorna i MAIA formuläret (tabell 2). 

 

Tabell 2 Skillnad i median på skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet mellan 

kvinnor och män. 

n=Antal personer, Md= Median, Range= Range, U= Mann Whitney, p= p-värde. Gräns för signifikans p<0,05 

 Kvinna         Man    

  n Md Range n Md Range U p 

Delskala 1. Varseblivning. 30 2,75 4,25 15 3,75 4,00 185,5 0,339 

Delskala 2. Icke distraherande. 30 2,00 4,33 15 2,33 4,00 186,5 0,351 

Delskala 3. Icke oroande. 30 3,00 4,33 15 3,00 2,67 211 0,734 

Delskala 4. Kroppslig närvaro. 30 2,57 3,00 15 2,71 3,00 209 0,699 

Delskala 5. Känslomässig medvetenhet. 30 3,70 2,80 15 3,40 3,40 170 0,184 

Delskala 6. Självkontroll.  30 2,50 4,25 15 2,25 3,00 213,5 0,781 

Delskala 7. Kroppsuppmärksamhet. 30 2,00 4,00 15 2,00 5,00 201,5 0,569 

Delskala 8. Tillit. 30 3,66 4,00 15 3,66 3,67 223,5 0,971 
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Det fanns ingen signifikant skillnad i den totalt skattade upplevelsen av 

kroppsmedvetenhet för de med erfarenhet (n=35, Md=2,81, range=1,84) respektive 

ingen erfarenhet av kroppsbehandling (n=10, Md =2,42, range =1,56, U= 108,5 och 

p=0,069). Dock fanns en signifikant skillnad i varseblivning (delskala 1) mellan de 

individer som hade erfarenhet respektive inte hade erfarenhet av kroppsbehandling 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i delskala 2-8 mellan grupperna som har 

erfarenhet av kroppsbehandling och de som inte har det (tabell 3). 

 

Tabell 3 Skillnad i median mellan de med erfarenhet av kroppsbehandling respektive 

ingen erfarenhet av kroppsbehandling på skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet. 

  Kroppsbehandling Ej kroppsbehandling  

  n Md Range n Md Range U p 

Delskala 1. Varseblivning. 35 3,50 4,00 10 2,00 2,00 38,5 <0.001 

Delskala 2. Icke distraherande. 35 2,00 4,33 10 3,00 4,33 132,5 0,243 

Delskala 3. Icke oroande. 35 2,66 4,33 10 3,00 2,67 130,5 0,220 

Delskala 4. Kroppslig närvaro. 35 2,71 3,57 10 1,85 2,86 105,5 0,057 

Delskala 5. Känslomässig medvetenhet 35 3,80 3,00 10 3,10 3,40 105 0,055 

Delskala 6. Självkontroll. 35 2,50 4,25 10 2,25 3,00 151,0 0,510 

Delskala 7. Kroppsuppmärksamhet 35 2,00 4,33 10 1,66 5,00 154,5 0,573 

Delskala 8. Tillit. 35 3,66 4,00 10 4,00 3,00 142 0,362 

n= Antal personer, Md= Median, Range= Range, U= Mann Whitney, p= P-värde. Gräns för signifikans p<0,05. 

 

Diskussion  

Resultatet i denna pilotstudie visade ingen signifikant skillnad i skattad upplevelse av 

kroppsmedvetenhet beträffande ålder och kön. Det fanns dock en signifikant skillnad 

i varseblivning som handlar om obehagliga, behagliga och neutrala kroppssignaler, 

mellan personer som hade erfarenhet respektive inte hade erfarenhet av tidigare 

kroppsbehandling i form av massage. Detta stärker kunskapen om att massage har en 

positiv effekt på kroppsmedvetenhet. Studier visar att personer med diabetes, 

njursvikt och ryggsmärta upplevde förbättrade sjukdomstillstånd genom att erhålla 

olika former av massage (Westman & Blaisdell 2016, Mehling et al. 2013). Massage 

har också positiv effekt på både fysisk och mental hälsa genom att minska 

stresshormoner och uppmärksamma kroppssignaler (Westman & Blaisdell 2016). 
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Bush (2001) beskriver i sin studie att närhet och massage som är utförd av 

sjuksköterskor förbättrar hälsa och sjukdom och att massage kan upplevas positivt 

för att främja kommunikation och välbefinnande. Ett gott välbefinnande innefattar 

även kännedom om den inre kroppen och dess signaler. Kroppsmedvetenhet och 

varseblivning såsom exempelvis hjärtslag och temperatur påverkar varandra genom 

att göra människan uppmärksam på kroppens signaler (Ginzburg et al. 2015, Mehling 

et al. 2011). Redan på 1940-talet uttryckte Merleau Ponty att kropp och själ hör ihop 

och påverkar varandra.  Han menade att vår upplevelse i relation till världen har ett 

förhållande och att detta interagerar i vår handling såsom i varseblivning (Carman 

2009, Patricia 2014, Merleau-Ponty 1999). I dagens samhälle är det viktigt att lägga 

fokus på den inre kroppen och ha kännedom om dess beteende för att inte drabbas av 

sjukdom. Synen på kroppen och samhället är starkt beroende av människors 

självförtroende, kroppsimage, sociala förhållande och relationer med ens eget och det 

motsatta könet. Dessa faktorer påverkar människor och dess upplevda 

kroppsmedvetenhet (Davison & McCABE 2006).  

En majoritet av deltagarna i denna studie var kvinnor vilket kan resultera i skillnad 

vad gäller varseblivning mellan gruppen som hade erfarenhet respektive inte hade 

erfarenhet av tidigare kroppsbehandling i form av massage. Lyons & Hughes (2015) 

har beskrivit att kvinnor skattade högre poäng vad gäller varseblivning jämfört med 

män. En annan studie beskrev dock att upplevelsen av kroppsmedvetenhet inte 

påverkas av kön men att vissa faktorer som exempelvis självförtroende kunde 

påverka männens kroppsmedvetenhet. Kvinnor däremot påverkades mer av andra 

omständigheter exempelvis hur de uppfattade sig själva och sina kroppssignaler 

(Franzoi et al. 1989). Det är möjligt att kvinnorna i vår studie i större utsträckning 

har erfarenheter av massage och att det som ses är kvinnors upplevelser som belyses 

men vi har inga resultat som styrker detta.  

En studie på en normalpopulation av äldre människor visade att det inte var någon 

skillnad i ålder beträffande kroppsmedvetenhet (Hansell & Mechanic 1991), vilket 

stödjer resultatet i denna studie. Bornemann et al (2014) använde instrumentet 

MAIA för att utvärdera kroppsmedvetenhet hos personer som utövat meditation och 

fann inte heller någon skillnad beträffande kroppsmedvetenhet och ålder.  
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Begränsningar 

Denna pilotstudie har vissa begränsningar. Materialet som studeras är utförd i 

tvärsnittsmetod och har studerats vid ett tillfälle. Inga före och eftermätningar är 

utförda vilket innebär att det inte finns något material att jämföra med, vilket medför 

att vi inte kan säga om förändringar skett i resultatet (Ejlertsson 2012).  

En webbenkät är enkel att skicka ut men det kräver en viss datorvana för att svara på 

enkäten och reflektera över frågorna vilket kan vara olika hos personerna beroende 

av individuella erfarenheter (Henricson 2012). Detta skulle kunna förklara det 

bortfall vi fick i vår pilotstudie. Ett stort bortfall kan öka riskerna för felaktiga 

generaliseringar och kan orsaka snedvridet resultat (Ejlertsson 2012). Det kan också 

vara svårt för den svarande att förstå innebörden i och användningen av ord i 

enkäter. Ord som är bekanta för en grupp individer kanske inte är det för en annan, 

eller kan ha en annan innebörd (Conrad & Blair 1996) vilket man böra vara medveten 

om vid denna typ av enkätstudie.  

MAIA översattes 2013 från engelska till svenska och denna pilotstudie är den första 

på en svensk normalpopulation. MAIA är ett instrument som används för att mäta 

kroppsmedvetenhet. Instrumentet har en bredd i sina frågor vilket gör att de som 

besvarar enkäten får en förståelse och kan beskriva sin uppfattning om 

kroppsmedvetenhet (Mehling et al. 2009). Instrumentet har studerats på personer 

som utövat yoga, meditation och massage. Resultatet visade att instrumentet var 

användbart vid studier kring kroppsmedvetenhet (Mehling et al. 2012). MAIA har 

översatts till tyska och har visat på god reliabilitet samt validitet och jämförbarhet 

med den engelska versionen (Bornemann et al. 2014). Även andra instrument som 

mäter kroppsmedvetenhet exempelvis ”The Body Awareness Questionnaire” (BAQ) 

har vissa frågor riktade specifikt till ett kön, vilket kan begränsa instrumentet 

(Shields et al. 1989). En annan skala är Body Awareness Scale (BAS) där 

kroppsmedvetenhet mäts i en utåtriktad dimension exempelvis i hållning och en inre 

dimension såsom hur personen ser på sig själv (Ryding et al. 2004). Utifrån 

vetenskaplig evidens och vårt syfte fann vi att MAIA var ett passande instrument för 

att mäta kroppsmedvetenhet på ett multidimensionellt sätt. 

I flera studier där instrumentet MAIA nyttjats har materialet baserats på större urval. 

Resultaten visar på fler signifikanta skillnader i resultatet vilket styrker att ett större 

urval kunnat påvisa fler skillnader (Calì et al. 2015, Bornemann et al. 2014, 
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Valenzuela-Moguillansky & Reyes-Reyes 2015). Ett större antal deltagare hade 

kunnat visa större variation med ett annat resultat som följd (Björk 2014). Vi fann 

ingen signifikant relation mellan ålder, kön och kroppsmedvetenhet. Detta skulle 

kunna bero på att studiegruppen var för liten för att upptäcka en signifikant skillnad. 

Styrkan i denna studie visar att kroppsbehandling i form av massage kan ha en 

positiv effekt för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet. Det är också positivt att 

tre åldersgrupper på ett svenskt normalmaterial studerats vilket kan ligga till grund 

för framtida studier med den svenska översättningen av MAIA på exempelvis olika 

sjukdomstillstånd för att studera skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet. 

 Vi har inte funnit någon studie som visar negativa aspekter på kroppsmedvetenhet. 

Det finns dock studier som antyder samband mellan psykisk sjukdom, anorexia och 

ökad känsla av kroppsmedvetenhet (Hedlund et al 2015, Daubenmier 2005, Simons 

2010, Hansell & Mecchanic 1991) vilket vore en intressant diskussion i framtida 

forskning.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

Massage främjar kommunikation och stärker uppmärksamhet om kroppssignaler och 

kan med fördel ges till människor som drabbats av sjukdom (Westman & Blaisdell 

2016). Kroppsbehandling i form av massage kan vara positivt för kroppsmedvetenhet 

och skulle kunna användas inom hälso- sjukvård i syfte att undersöka och stärka 

kroppsmedvetenhet. 

En ökad medvetenhet om kroppen och varseblivning har visat sig bidra till hälsa och 

välbefinnande. Genom ökad kroppsmedvetenhet får människan bättre kännedom om 

sin kropp och blir mer uppmärksam på förändringar som tyder på sjukdom och 

ohälsa (Lyons & Hughes 2015). God kroppsmedvetenhet har även fördelar vid olika 

sjukdomstillstånd (Mehling et al. 2013, Bang & Cho 2016, Olsen & Skjaerven 2016). 

Sådana effekter kan troligen skattas med instrumentet MAIA och därmed inkluderas 

i interventioner som syftar till att stärka kroppsmedvetenhet hos människan.  
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Slutsats 

Ingen signifikant skillnad kunde ses i skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet 

beträffande ålder och kön. Individer med erfarenhet av tidigare kroppsbehandling i 

form av massage upplevde signifikant skillnad i varseblivning vilket visar att 

kroppsbehandling i form av massage kan ha en positiv effekt på skattad upplevelse av 

kroppsmedvetenhet. Dock behövs vidare studier där effekter av massage och 

kroppsmedvetenhet studeras och utvärderas.  

Finansiering 

Denna uppsats är skriven som en fristående kurs på magisternivå i omvårdnad vid 

Umeå Universitet och är därmed inte finansierad. 
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Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness 

Tillstånd och copyright 
 

MAIA omfattas av copyright men får användas fritt utan skriftligt tillstånd och avgift under 

förutsättning att följande anvisningar/punkter följs: 

 Referera till instrumentet med dess fullständiga namn - – Multidimensional Assessment of 

Interoceptive Awareness – och ange upphovsmakare tillsammans med originalreferensen. 

 Det är tillåtet att göra modifieringar av instrumentet utan skriftligt tillstånd. Dock ska det vid 

publicering tydligt beskrivas vilka modifieringar som gjorts och vem som gjort modifieringen. 

Om modifieringar görs var vänlig meddela ursprungsförfattarna för dokumentation. 

 Det rekommenderas att man använder hela subskalan när man väljer ut enskilda frågområden 

av MAIA för att bibehålla de psykometriska egenskaperna för varje subskala. 

 Om MAIA översätts till ett annat språk, är det önskvärt att en kopia skickas till 

upphovsmännen för dokumentation. 

 Om andra forskare är intresserade av att få tillgång till instrumentet bör de hänvisas till 

ursprungsdokumentet (PLoS-ONE 2012, och www.osher.ucsf.edu/maia/) för att säkerställa att 

de senaste versionerna av skalan och instruktioner för beräkningar erhålls. 

 

Instruktioner för beräkning 

Räkna ut medelvärde för frågorna inom varje subskala/delskala 

Notera: värdena på frågorna 5, 6 och 7 på subskalan ”Ej distraherande” och frågorna 8 och 9 på ”Ej 

orolig” ska reverseras, (dvs högsta värdet 5 räknas för ett svarsalternativ 0 längst till vänster). 

1. Varseblivning: medvetenhet om obehagliga, behagliga, och neutrala kroppssignaler 
F1______ + F2______ + F 3______ + F 4______ / 4 = ___________ 

2. Icke-distraherande: tendens att inte ignorera eller distrahera sig själv från känslor av smärta 

eller obehag 
F 5(reversera)______ + F 6(reversera)______ + F 7(reversera)______ / 3 = ___________ 

3. Icke-oroande: tendens att inte oroa sig eller uppleva känslomässig stress vid förnimmelser av 

smärta eller obehag 
F 8(reversera)______ + F 9(reversera)______ + F 10______ / 3 = ___________ 

4. Kroppslig närvaro: förmåga att bibehålla och kontrollera uppmärksamhet på kroppssignaler 
F 11_____ + F 12_____ + F 13_____ + F 14_____ + F 15_____ + F 16_____ + F 17_____ / 7 = 

________ 

5. Känslomässig medvetenhet: medvetenhet om kopplingen mellan kroppsliga signaler och 
känslomässigt tillstånd 

F 18_____ + F 19_____ + F 20_____ + F 21_____ + F 22_____ / 5 = ___________ 

6. Självkontroll: förmåga att reglera stress/obehag genom uppmärksamhet på kroppssignaler 
F 23_____ + F 24_____ + F 25_____ + F 26_____ / 4= ___________ 

7. Kroppsuppmärksamhet: aktivt lyssnande till kroppen för att komma till insikt 
F 27_____ +  F 28_____ + F 29_____ / 3= ___________ 

8. Tillit: Uppleva sin kropp som trygg och pålitlig 
F 30_____ + F 31_____ + F 32_____ / 3= ___________ 

 

 

http://www.osher.ucsf.edu/maia/
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Nedan finner du ett antal påståenden. Läs varje påstående och ringa in den siffra som bäst 

svarar mot hur det förhåller sig i ditt dagliga liv just nu.  

 Ringa in vald siffra på varje rad 

Aldrig    Alltid 

1. När jag är spänd märker jag var i kroppen 
spänningarna finns. 

0 1 2 3 4 5 

2. Jag lägger märke till var i kroppen det är obehagligt.  0 1 2 3 4 5 

3. Jag lägger märke till var i kroppen det är behagligt. 0 1 2 3 4 5 

4. Jag noterar när min andning förändras, exempelvis 
om den blir långsammare eller snabbare. 

0 1 2 3 4 5 

5. Jag märker inte fysiska spänningar eller obehag i 
min kropp förrän de blir mer påtagliga. 

0 1 2 3 4 

5 

6. Jag avskärmar mig från obehagliga kroppssignaler.  0 1 2 3 4 5 

7. Jag försöker härda ut när jag känner smärta eller 
obehag. 

0 1 2 3 4 5 

8. Jag blir upprörd när jag känner fysisk smärta. 0 1 2 3 4 5 

9. När jag känner fysiskt obehag blir jag orolig att något 
är fel. 

0 1 2 3 4 5 

10. Jag kan lägga märke till obehagliga kroppssignaler 
utan att oroas av det. 

0 1 2 3 4 5 

11. Jag kan vara uppmärksam på min andning utan att 
bli distraherad av vad som händer runt omkring mig. 

0 1 2 3 4 5 

12. Jag kan förbli medveten om hur det känns i min 
kropp även om det händer mycket runt omkring mig.  

0 1 2 3 4 5 

13. När jag samtalar med någon kan jag samtidigt vara 
uppmärksam på min kroppshållning. 

0 1 2 3 4 5 

14. Jag kan återföra uppmärksamheten till kroppen om 
jag blir distraherad av något. 

0 1 2 3 4 5 

15. Jag kan flytta min uppmärksamhet från mina tankar 
till att känna min kropp. 

0 1 2 3 4 5 

16. Jag kan förbli medveten om hela min kropp trots att 
jag känner smärta eller obehag i en viss del av 
kroppen. 

0 1 2 3 4 5 
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Nedan finner du ett antal påståenden. Läs varje påstående och ringa in den siffra som bäst 

svarar mot hur det förhåller sig i ditt dagliga liv just nu.  

 

 

 Ringa in vald siffra på varje rad 

 Aldrig   Alltid 

17. Jag kan medvetet fokusera på hela min kropp. 0 1 2 3 4 5 

18. Jag märker hur min kropp förändras när jag är 
arg. 

0 1 2 3 4 5 

19. Om något är fel i mitt liv kan jag känna det i 
kroppen. 

0 1 2 3 4 5 

20. Jag märker att min kropp känns annorlunda efter 
rofyllda upplevelser. 

0 1 2 3 4 5 

21. Jag märker att min andning blir obesvärad och 
lätt när jag är väl till mods. 

0 1 2 3 4 5 

22. Jag märker hur min kropp förändras när jag 
känner mig lycklig och glad. 

0 1 2 3 4 5 

23. Även om jag känner mig överväldigad kan jag 
finna ett lugn inom mig. 

0 1 2 3 4 5 

24. Om jag riktar min uppmärksamhet på min kropp 
får jag en känsla av lugn. 

0 1 2 3 4 5 

25. Jag kan använda min andning för att minska 
spänningar. 

0 1 2 3 4 5 

26.  Om jag fastnar i tankar kan jag lugna sinnet 
genom att fokusera på min kropp/andning. 

0 1 2 3 4 5 

27. Jag lyssnar på min kropp för att förstå hur jag 
mår känslomässigt. 

0 1 2 3 4 5 

28. Om jag är upprörd tar jag mig tid och känner 
efter hur min kropp känns. 

0 1 2 3 4 5 

29. Jag lyssnar till min kropp för att ta reda på vad 
jag ska göra. 

0 1 2 3 4 5 

30. Jag känner mig hemma i min kropp. 0 1 2 3 4 5 

31. Jag känner mig trygg i min kropp. 0 1 2 3 4 5 

32. Jag litar på mina kroppssignaler. 0 1 2 3 4 5 


