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Sammanfattning 

Bakgrund: Mjuk massage är en komplementär behandlingsmetod som har visat sig ha 

många positiva effekter och som kan användas inom flera olika områden i 

vården. Det är en planerad och strukturerad beröring som ges med lätta tryck 

och mjuka strykningar och där omgivning och förhållningssätt hos massören är 

viktiga aspekter för hur massagen upplevs. Genom ökad kunskap och 

förståelse för hur mjuk massage kan upplevas av patienter skapas 

förutsättningar för att på ett så tillfredställande sätt som möjligt utföra 

behandlingen.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever att få mjuk massage som en 

behandlingsmetod i vården. 

Metod: En litteraturöversikt där tio artiklar har granskats och analyserats av båda 

författarna. Likheter och skillnader identifierades och utifrån detta kunde nya 

teman och subteman skapas. 

Resultat: 
Analysarbetet av artiklarna resulterade i sex olika teman vilka belyser 

patienters upplevelser av mjuk massage i vården. Dessa teman är  en känsla av 

avslappning, att bli bekräftad som människa, att vara i en mellanmänsklig 

relation, en distraktion i tillvaron, fysiska och psykiska förändringar samt 

avsaknad av effekt eller negativa upplevelser. Temat fysiska och psykiska 

förändringar har delats upp i två subteman; en ny syn på kroppen och psykiska 

och själsliga förändringar. 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter med den valda metoden 

som exempelvis att nio av tio resultatartiklar är gjorda av svenska forskare. I 

resultatdiskussionen diskuteras bland annat den stora betydelse 

omkringliggande faktorer såsom omgivningen och vårdrelationen har visat sig 

ha för patienters upplevelse av mjuk massage. Att den mjuka massagen kunde 

användas som en ordlös kommunikation och bidra till att bygga upp och stärka 

vårdrelationen är andra viktiga aspekter som diskuteras. Detta görs i relation 

till Katie Erikssons omvårdnadsteori samt utifrån ytterligare forskning. 



 
 

 
 

 

Nyckelord: Mjuk massage, patientperspektiv, upplevelse, massage, beröring. 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Soft massage is a complementary therapy that has been shown to have many 

positive physical effects and can be used in many different areas of health 

care. It is performed as a planned and structured touch, given with light 

pressure and gentle strokes, and the environment and attitudes of the masseur 

are important aspects of how the massage is experienced. Through increased 

knowledge and understanding of how soft massage can be experienced by 

patients, conditions to perform the treatment as satisfactory as possible are 

created. 

Aim: The aim was to describe how patients experience soft massage as a health 

care treatment. 

Methods: This is a literature review where ten scientific articles were reviewed and 

analyzed by the authors. Similarities and differences in the articles were 

identified to create new themes and subthemes. 

Results: 
The analysis of the articles resulted in six different themes which highlight 

the patients’ experiences of soft massage in health care. The themes are a 

sense of relaxation, being confirmed as a human being, having an 

interpersonal relation, a distraction from daily life, physical and 

psychological changes, and the absence of effect or negative experiences. The 

theme physical and psychological changes have been divided in two sub-

themes: a new approach to one's body and psychological and spiritual 

changes. 

Discussions: In the methodological discussion strengths and weaknesses of the method is 

discussed, for example that nine of ten studies are made by Swedish 

researchers. The results discussion includes a discussion of the importance of 

surrounding factors, such as environment and nurse-patient relations, which 

has shown to have great importance for the patient´s experience of soft 

massage. Other important factors that are being discussed are how the soft 

massage could be used as a non-verbal communication and help to build and 

strengthen the nurse-patient relations. The discussion is performed in relation 



 
 

 
 

 

to the nursing theory of Katie Eriksson and further research. 

Keywords: Soft massage, patient perspective, experience, massage, touch.  

 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

 

INLEDNING ............................................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 

BERÖRING.............................................................................................................................................................. 1 

MASSAGE .............................................................................................................................................................. 2 

Mjuk massage…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

Mjuk massage inom vården .......................................................................................................................... 4 

Patientperspektiv och helhetssyn………………………………………………………………………………………………………………5 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................................... 5 

SYFTE ..................................................................................................................................................... 6 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT............................................................................................................. 6 

METOD .................................................................................................................................................... 7 

DATAINSAMLING …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..7 

DATAANALYS ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................... 9 

RESULTAT.............................................................................................................................................. 9 

EN KÄNSLA AV AVSLAPPNING…………………………………………………………………………………………………………………………………..9 

ATT BLI BEKRÄFTAD SOM MÄNNISKA…………………………………………………………………………………………………………………..……10 

ATT VARA I EN MELLANMÄNSKLIG RELATION………………………………………………………………………………………………………………11 

EN DISTRAKTION I TILLVARON…………………………………………………………………………………………………………………………………12 

UPPLEVELSEN AV FYSISKA OCH PSYKISKA FÖRÄNDRINGAR……………………………………………………………………………………………..13 

En ny syn på kroppen…………………………………………………………………………………………………………………………………13 

Psykiska och själsliga förändringar…………………………………………………………………………………………………………….14 

AVSAKNADEN AV EFFEKT ELLER NEGATIVA UPPLEVELSER AV MJUK MASSAGE……………………………………………………………………..15 

DISKUSSION ........................................................................................................................................ 16 

METODDISKUSSION…………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 

RESULTATDISKUSSION………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 

Välbehag och avslappning………………………………………………………………………………………………………………………..18 

Villkorslös bekräftelse……………………………………………………………………………………………………………………………....19 

Vårdrelationen………………………………………………………………………………………………………………………………………....20 



 
 

 
 

 

Förändringar i kropp och själ…………………………………………………………………………………………………………………….21 

Då mjuk massage har negativ verkan………………………………………………………………………………………………………21 

KLINISKA IMPLIKATIONER …………………………………………………………………………………22 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ......................................................................................... 23 

SLUTSATS ............................................................................................................................................ 23 

REFERENSFÖRTECKNING................................................................................................................. 24 

BILAGA 1, SÖKMATRIS ...................................................................................................................... 27 

BILAGA 2, MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ............................................... 28 



 
 1 (34) 

 

Inledning 

Beröring är en naturlig del av omvårdnaden. Det kan handla om att hjälpa en patient med att 

klä på sig eller att lägga om ett sår. Beröringen kan ske spontant, som en smekning på kinden 

eller en hand på axeln, men kan även vara strukturerad och planerad.  

Utifrån egna erfarenheter i Verksamhetsförlagd utbildning och vårdarbete har vi fått upp 

ögonen för hur betydelsefull denna form av beröring kan vara för många patienter. En äldre 

kvinna med demens blev betydligt lugnare efter en huvudmassage, detsamma gällde en orolig 

blivande mamma på en förlossningssal som fick mjuka strykningar på ryggen. Hur beröringen 

uppfattas kan vara individuellt och beror på vem som mottar den samt hur beröringen utförs. 

Vi tycker att det är intressant hur mycket beröring kan påverka människor, både positivt 

och negativt, och vill med den här litteraturöversikten fördjupa oss i patienternas egna 

upplevelser av den sorts strukturerade och medvetna beröring som betecknas mjuk massage. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs begreppen beröring, massage och mjuk massage för att få en tydlig 

förståelse för vad begreppen innebär och hur de kommer att användas i detta examensarbete. 

Även forskningsfältet inom området samt hur mjuk massage används i dagens vård kommer 

att beröras för att ge en ökad inblick och förståelse om ämnet. 

 

Beröring 

Beröring är ett av människans basala behov från födelse till död. Beröringssinnet är det sinne 

som utvecklas först och som i livets slutskede är ett av de sista att försvinna (Ardeby, 2005, s 

42). Huden är människans största sinnesorgan och med den registrerar vi beröring, smärta, 

värme och kyla som stimulerar receptorer att leda nervimpulser vidare till det centrala 

nervsystemet. Det har länge varit känt att beröring kan verka positivt på människor, och idag 

finns det forskning som kan påvisa kroppsliga effekter av beröring, till exempel sänkt 

blodtryck (Gånemo & Lindholm, 2009). Det finns även belägg för att utvecklingen av 

nervsystemet hos spädbarn är beroende av den hudstimulering barnet får, och föräldrar till 

prematura barn uppmanas ofta att lätt röra vid sina barn (Gånemo & Lindholm, 2009). 

 Redan i det antika Grekland menade Aristoteles att beröring var nödvändig för 

människans överlevnad och under årtusenden har beröring varit ett sätt för människan att 

skapa välbefinnande, exempelvis genom fotmassage som finns dokumenterat i Egypten redan 

från år 2300 f.Kr. I den västerländska kulturen har religionen varit betydelsefull i många 
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århundraden och även det medicinska området har påverkats av religionens värderingar. 

Kristendomen såg människan som kropp, själ och ande där själen sågs som kroppens 

överhöghet och därmed att sjukdomar skulle förstås främst i själsliga, okroppsliga termer, 

vilket innebär att beröringen sågs som någonting mer än bara den fysiska gesten (Ozolins, 

2011, s. 16-18). Under 1700-talet försköts dock den religiösa dimensionen av beröring till att 

bli någonting sexuellt och med det en symbol för något smutsigt och fult. För att beröringen 

återigen skulle kunna uppfattas som ren skapades under 1800-talet en professionell syn på 

beröring inom vården och en objektivisering av patienterna i syfte att minska synen på 

beröring som någonting erotiskt laddat (Ozolins, 2011, s. 19-20).  

Idag finns det i vården en efterfrågan av komplementära behandlingsmetoder där ett mer 

holistiskt synsätt på människan tillämpas och där varje patient bör ses som unik med sina 

unika erfarenheter, i motsats till det mer biomedicinska perspektivet där patienten bara ses 

som en objektiv kropp (Bullington, 2004).  

 

Massage 

Ordet ”massage” har ett flertal olika betydelser, bland annat; beröra, knåda, hantera eller att 

strukturerat beröra i ett specifikt syfte och en mängd olika metoder kan användas beroende på 

massagens syfte och den berörda kroppsdelens egenskaper (Nationalencyklopedin, 2013). 

Massage förekommer i olika former överallt i världen och själva ordet härstämmar 

troligtvis från grekiskans ord massein eller latinets massa som båda har den ungefärliga 

innerbörden att knåda. Det var i det antika Grekland och i Romarriket som man började 

ifrågasätta den då rådande normen om att sjukdomar skulle botas och behandlas med till 

exempel magi och i skrifter från Hippokrates, läkekonstens fader (460-c:a 377 f.Kr.), finns de 

första exemplen på massage som en behandlingsmetod inom medicin (Wigforss Percy, 2006, 

s. 15-16). 

 

Mjuk massage 

Mjuk massage är ett begrepp som inkluderar de sorters massagemetoder där man använder sig 

av mjuka, fasta strykningar och lätta cirkelrörelser. Massagen kan ges som exempelvis hand-, 

fot-, ansikts-, rygg-, mag- eller helkroppsmassage och inkluderat i begreppet är bland annat 

taktil massage, hudmassage, beröringsmassage, efflurage och aromamassage (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] Alert, 2002; Seiger Cronfalk, 2012).  



 
 3 (34) 

 

Mjuk massage är inte den beröring som sker vid omvårdnad som exempelvis att smörja in 

torr hud efter dusch. Det är inte heller en djupgående massage där musklerna knådas. Mjuk 

massage är en blandning av stillhet och strukturerade strykningar och har som syfte ”att med 

omslutande händer med mjuka strykningar och lätta tryck beröra hela eller delar av kroppen” 

(Henricson & Billhult, 2010, s. 9).  

Under behandlingen bör en dialog hållas med patienten så att trycket inte blir för hårt eller 

för löst då detta kan skapa stress, och att trycket med handen ska vara fast och bestämt. 

Vidare är det viktigt att personen som utför behandlingen är närvarande både i tanke och 

handling samt håller fokus på patienten under hela behandlingen. Patienten ska under 

behandlingen vara varm och uppleva välbehag och bäddas därför in i varma handdukar och 

täcken. Detta görs även för patientens integritet ska respekteras, kroppsdelar som inte 

masseras täcks. Patienten ska uppleva trygghet under hela behandlingen och därför ska den 

som utför behandlingen aldrig släppa kontakten med patientens kropp, på så vis vet patienten 

hela tiden var behandlaren är. Vid mjuk massage används med fördel vegetabilisk olja för att 

främja strykningar och friktion (Henricson & Billhult, 2010). Ytterligare en viktig aspekt vid 

mjuk massage och hur den kommer att upplevas av patienten är miljön. Därför är det 

betydelsefullt att personalen planerar för när och var massagen skall ges och det är oftast 

fördelaktigt att detta sker i stillhet utan andra stimuli som kan verka distraherande. 

Massagetiden bör vara en stund av vila och reflektion, men det är dock viktigt att den som ger 

massagen är flexibel, för vissa kan musik eller samtal verka avslappnande (Seiger Cronfalk, 

2012). 

Kerstin Uvnäs Moberg (2000, s. 69, 104, 126, 146) har länge forskat kring hur mjuk 

massage fungerar och om det hon kallar lugn-och-ro-systemet, där oxytocin har den centrala 

rollen. Oxytocin har enligt hennes forskning, bland annat på råttor, många positiva effekter 

som bland annat att sänka blodtryck och puls, höja smärttröskeln, stimulera tillväxt och 

läkning, verka ångestdämpande och öka social kompetens. Då hudens känselreceptorer 

stimuleras av mjuk massage skickas en nervimpuls till hypotalamus där oxytocinet bildas och 

hormonet utsöndras sedan via hypofysen till blodet samt som en signalsubstans via nerver.  

Att det är just oxytocinet som skapar dessa effekter är en teori och forskarnas åsikter går 

isär om detta. Andra teorier är att binjurarna skulle minska utsöndringen av stresshormonet 

kortisol vid mjuk massage och på så vis ge en rogivande och avslappnande känsla eller att den 

smärtlindrande effekten skulle uppkomma genom Grindkontrollteorin där smärtsignaler 

stängs ute i ryggmärgen till förmån för beröringssignaler, vilket ger smärtlindring (Henricson 

& Billhult, 2010). 
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Mjuk massage inom vården  

Inom vården ses mjuk massage som en komplementär metod och ska då inte uppfattas som ett 

substitut eller en variant av exempelvis farmakologisk behandling (Henricson & Billhult, 

2010). Komplementära metoder får endast användas i sjukvården om de är grundade på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialdepartementet [SFS], 2010:659). Hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN, 2001) har gjort en studie angående inställning till att integrera 

komplementära behandlingsmetoder i den traditionella vården, och det visade sig att 77 

procent av Stockholms befolkning var positivt inställda till detta.  

Det var socialstyrelsen som på 90-talet finansierade den första svenska rapporten om mjuk 

massage inom vården. Studien utfördes på ett äldreboende och på personer med diagnosen 

grav senil demens. Deltagarna fick mjuk hand- och fotmassage i samband med 

omvårdnadssituationer, därefter filmades och analyserades deras beteenden och personalens 

upplevelser och iakttagelser dokumenterades. Det beskrevs i studien att flera av de boende 

som fått behandlingen bland annat blev mer vakna och rörliga och att förmågan att 

kommunicera förbättrades, även kontakten mellan vårdare och patient stärktes 

(Socialstyrelsen, 1998, s. 38-39, 47). 

Idag finns det studier som berör de fysiska effekterna av mjuk massage i olika 

sammanhang inom vården, exempelvis en studie som gjorts på intensivvårdspatienter där de 

efter massagebehandling fått lägre blodtryck, puls och bättre blodcirkulation (Henricson, 

Ersson, Määttä, Segesten & Berglund, 2008). Andra studier har kunnat uppvisa positiva 

effekter på patienters egenskattade upplevelse av exempelvis ångest och smärta som har mätts 

med standardiserade skattningsskalor före och efter massageinterventioner (Gagne & Toye, 

1994; Han, Hur, Buckle, Choi & Soo Lee, 2006; Maville, Bowen & Benham, 2008). Inom 

den svenska primärvården har man också forskat i hur mjuk massage kan integreras. I studien 

observerades olika parametrar, exempelvis humör, energi, smärta och sömn, i vilka 

patienterna fick självskatta sig genom frågeformulär före och efter massagebehandling. Det 

visade sig att de flesta av parametrarna förbättrades och att behandlingen bland annat verkar 

smärtlindrande (Andersson, Törnkvist & Wändell, 2009).  

Vårdpersonal beskriver att de genom att ge mjuk massage kan fokusera på patienten som 

person och det upplevs som avstressande att utföra behandlingen. Det understryks dock att en 

förutsättning är att det finns tid samt att det inte ska vara något påtvingande att göra 

(Hovstadius, Styvberg & Wendt, 2005). I en studie av Andersson, Wändell och Törnkvist 

(2007) skildras det att vårdpersonal upplever det som positivt och meningsfullt att utföra 
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massagebehandlingar men att det också kan uppfattas som energikrävande, både fysiskt och 

mentalt. Därför krävs det att den som utför behandlingen är totalt närvarande och har en inre 

balans för att förstå samt kontrollera situationen. För att kunna ge mjuk massage beskrivs att 

man som vårdpersonal måste ha möjlighet att i lugn och ro kunna förbereda sig mentalt och 

uppnå en inre harmoni. Tidsbrist, oförstående arbetskamrater, en stressfylld och oharmonisk 

omgivning samt korta vårdtider beskrivs vara aspekter som kan göra att mjuk massage inte 

praktiseras (Henricson, Berglund, Määttä & Segesten, 2006).  

 

Patientperspektiv och helhetssyn  

En litteraturgenomgång av ämnet mjuk massage visar att studier huvudsakligen fokuserar på 

fysiska effekter, men inom vården är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på begreppen 

människa och hälsa. 

Ett centralt antagande i den vårdvetenskapliga disciplinen är att människan är en enhet 

bestående av flertalet aspekter, såsom kropp, själ, ande och psyke och att dessa aspekter inte 

bör betraktas individuellt utan i sin helhet, det vill säga som begreppet människa. Att vårda en 

människa innebär då att eftersträva en balans och harmoni mellan dessa aspekter och hälsa 

blir någonting mångdimensionellt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, 

s. 17-18). Att se människan som en enhet av flera aspekter innebär att man inte riktar intresset 

mot enbart exempelvis kroppen och hälsan kan således inte förstås som enbart frånvaro av 

sjukdom. Hälsan är beroende av hela människan och skapas genom hennes egna upplevelser 

av välbefinnande, mening och sammanhang. Denna syn på hälsa ingår i ett humanistiskt 

perspektiv och det finns flertalet modeller inom detta perspektiv, såsom den holistiska eller 

existentiella modellen (Willman, 2009). 

Det är patienten som ska vara medelpunkten för vårdandet och det är de som ska förstås 

som experter på sig själva. Målet med vårdande är att stödja och stärka patienternas 

hälsoprocesser och genom att se vården ur patientens perspektiv kan detta lättare uppnås 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s.103).  

 

Problemformulering  

Mjuk massage är en komplementär behandlingsmetod som visat sig ha flera positiva fysiska 

effekter. Som vårdpersonal är det dock viktigt att även känna till patienternas egna 

upplevelser av mjuk massage för att kunna erbjuda ett så personcentrerat vårdande som 

möjligt.  
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Det framkommer att det många gånger tycks vara flera faktorer som spelar in för att den 

mjuka massagen ska upplevas som något positivt, såsom omgivningen och förhållningssättet 

hos den som masserar. Utifrån ovanstående resonemang ter sig en ökad förståelse för 

patienters upplevelse av mjuk massage som viktig för att den som utför behandlingen ska ha 

så goda förutsättningar som möjligt att genom mjuk massage skapa välbefinnande.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever att få mjuk massage som en behandlingsmetod i 

vården. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån delar av Erikssons omvårdnadsteori, där bland annat 

beröring beskrivs som något mycket betydelsefullt i vårdandet och därmed relevant inom 

ämnet mjuk massage. 

I Erikssons omvårdnadsteori är caritas grundmotivet till allt vårdande. Ordet betyder på 

latin ”kärlek som barmhärtighet” och kan skildras som en sammanställning mellan det kristna 

begreppet agape vilket står för kärleken till gud och begreppet eros vilket står för den 

”egoistiska” mänskliga kärleken (Eriksson, 1990, s. 46). Caritas beskrivs av Eriksson (2002) 

som en osjälvisk kärlekstanke där vårdandet sker med kärlek och osjälvisk barmhärtighet och 

förutsättningen för detta är att det finns en vårdgemenskap mellan patient och vårdare. 

Eriksson (1997b, s. 9-10) ser vårdandet som ett naturligt mänskligt beteende men ställer sig 

frågan om den ursprungliga idén om vårdandet delvis har glömts bort i dagens samhälle där 

teknologin tar allt större plats. Hon förespråkar ett återinförande av varm, mjuk, kvalitativ 

vård med ett helhetsperspektiv på människan. 

Enligt Eriksson (1997a, s. 12) är hälsan mångdimensionell och hon menar att hälsa är att 

uppleva sig själv som en hel människa. Vidare menar hon att hälsa byggs upp av ett flertal 

antaganden varav ett är att hälsa är tro, hopp och kärlek, som människan behöver genom hela 

livet för att kunna växa och mogna (Eriksson, 1997a, s. 30). Eriksson (1997a, s. 49-51) menar 

att tron handlar om att man ska ha självförtroende, att man ska våga tro att man räcker till som 

människa. Hoppet ser hon som en förhoppning om framtiden som kan ge styrka och tröst i 

nuet. Kärleken kan ses som grunden för människans hopp och vilja till hälsa. Genom caritas 

kan tro, hopp och kärlek förmedlas till patienterna genom att ansa, leka och lära (Eriksson, 

1990, s. 23, 28). 
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Att ansa beskriver Eriksson (1997b, s. 24) som en konkret kärlekshandling som utgör 

basen i vården och karakteriseras av värme, närhet och beröring. Beröringen är livsnödvändig 

och ska vara kravlös. Syftet med ansningen är att patienten ska känna kroppsligt välbehag, 

njutning och en total tillfredsställelse för att utvecklas, skyddas och för att påverka olika 

kroppsfunktioner samt stimulera till självaktivitet och självidentitet. Den kravlösa ansningen 

ska kunna få en människa att känna sig älskad och accepterad för den hon är, att bli bekräftad 

i sin existens. Vidare beskrivs ansningen som en estetisk handling där man med små medel 

visar att man bryr sig om den andra (Eriksson, 1997b, s.24-26). 

Att leka är något som är naturligt hos människan och beskrivs som ett uttryck för hälsa. 

Inom vården kanske leken framförallt är viktig inom barnsjukvården, men för vuxna patienter 

kan man se den som någonting interaktivt som hör samman med ”småpratet” och skapandet 

av en tillitsfull vårdrelation (Eriksson, 1997b, s. 20, 27). Att lära handlar om att utvecklas och 

förändras och det är sjuksköterskans uppgift att möjliggöra och underlätta lärandet för 

patienterna, vilket enligt Eriksson skulle kunna underlättas genom att till större del integrera 

leken i lärandet. Begreppen ansa, leka, lära är alla viktiga inom vården men har olika stor 

betydelse beroende på vårdsituation (Eriksson, 1997b, s. 26-32). 

 

Metod 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt som har utformats i enlighet med Friberg 

(2012b), vilket innebär att forskning inom ett visst område har granskats och sammanställts 

för att få en översikt över det aktuella kunskapsläget samt uppmärksamma det valda 

problemområdet. Detta görs genom en systematisk litteratursökning där vetenskapliga artiklar 

väljs ut och kvalitetsgranskas för att sedan analyseras och presenteras i litteraturöversiktens 

resultat. Utifrån resultatet presenteras hur den nya datan kan förstås och impliceras i det 

kliniska omvårdnadsarbetet samt vilka kunskapsluckor som har kunnat identifieras (Friberg, 

2012b). 

 

Datainsamling 

Den inledande litteratursökningen startade den 21 augusti 2013 genom att söka på databasen 

Cinahl för att få en överblick om hur mycket forskning det fanns inom området beröring och 

massage och på så vis kunna ringa in och avgränsa syftet till denna litteraturöversikt. När 

syftet hade avgränsats till att behandla patienters egna upplevelser av mjuk massage inom all 

typ av vård började den egentliga litteratursökningen. Databaser som användes var Cinahl, 
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PubMed och SwePub eftersom det finns ett stort utbud av vårdvetenskaplig forskning på 

dessa databaser.  

Sökord som användes var: massage, touch, patient experience, nursing, experience och 

patient.  

Avgränsningar i sökningarna varierade beroende på vilka avgränsningsalternativ som var 

tillgängliga i respektive databas (se bilaga 1), exempelvis valdes refereegranskat i SwePub 

och peer reviewed i Cinahl, vilket garanterar att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift (Östlundh, 2012). I sökningar där ordet massage användes valdes att inte göra några 

begränsningar i när artikeln publicerats då antalet studier var begränsade, dock är endast en 

artikel äldre än tio år (Bredin, 1999). Den sökning som gjordes på begreppet touch är 

avgränsad till att innehålla artiklar skrivna 2002-2013 då detta är ett vidare begrepp som 

kunde avgränsas mer för att få en så aktuell forskning som möjligt, vilket är eftersträvansvärt 

då vetenskapliga artiklar anses vara en färskvara (Östlund, 2012). 

Urval från respektive sökresultat gjordes efter genomläsning av artiklarnas sammanfattning 

och artiklar som motsvarade syftet valdes. Eftersom syftet var att beskriva patienters 

upplevelse blev det huvudsakligen kvalitativa studier. Artiklar som exkluderades var; 

litteraturöversikter, studier med andra perspektiv än patientens (till exempel sjuksköterskans), 

artiklar som belyste effekten av massage och inte huvudsakligen upplevelsen, andra 

massagetyper (till exempel thaimassage), enbart beröring (till exempel upplevelsen av att bli 

duschad eller påklädd) samt artiklar där upplevelsen av mjuk massage inte var ett huvudtema. 

Då sökningarna enbart resulterade i åtta artiklar som uppfyllde kriterierna, gjordes två 

frisökningar på Cinahl utifrån referenser från tidigare artiklar då dessa tycktes relevanta för 

syftet men inte påträffats i tidigare sökningar. Detta i enlighet med Östlundh (2012) som 

menar att denna typ av sekundärsökningar bör tillämpas vid all informationssökning, då man 

annars riskerar att gå miste om relevant information. 

 

Dataanalys  

Artiklarna har analyserats i enlighet med Fribergs (2012a) beskrivning av analys vid 

litteraturstudier. Detta innebar att de valda artiklarna först lästes igenom flera gånger för att få 

en känsla för studiernas essens varefter det i varje enskild studie har identifierats nyckelfynd 

och teman. Studiernas resultat har sedan sammanställts genom att föra över de teman och 

subteman som har kunnat identifieras till ett nytt dokument och varje studies sammanställning 

har relaterats och jämförts med varandra för att finna likheter och skillnader. Dessa steg i 

dataanalysen har utförts individuellt för att sedan gemensamt jämföras och diskuteras mellan 
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författarna för att på så vis säkerställa att författarna har uppfattat studiernas resultat på ett 

liknande sätt och kunna skapa nya, övergripande teman.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 70) ska studier som ingår i en litteraturstudie vara 

godkända av en etisk kommitté, alternativt att grundliga etiska överväganden har gjorts. Av 

studierna som ingår i detta examensarbete har samtliga blivit etiskt godkända. Nio av de tio 

studierna uppger vilken etisk kommitté som gjort godkännandet, medan studien av Bredin 

(1999) inte uppger detta. Uppsatsförfattarna har dock bedömt studien som etiskt försvarbar då 

deltagandet var informerat, frivilligt, anonymt och kunde avbrytas om önskan fanns. Detta i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2011, s. 18, 68) principer om krav på information, samtycke, 

anonymitet och begriplighet som har utvecklats för att urvalet av försökspersoner ska bli 

etiskt försvarbart. 

För att minska den etiska risken att påverka resultatet med egen förförståelse har 

uppsatsförfattarna strävat efter att använda ett så öppet förhållningssätt som möjligt. En annan 

etisk risk är att enbart redovisa de resultat i de valda resultatstudierna som stöder författarnas 

egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013, s. 70) varför alla resultat som berör 

examensarbetets syfte har redovisats. 

 

Resultat 

Examensarbetets syfte var att beskriva hur patienter upplever att få mjuk massage som en 

behandlingsmetod i vården och genom analysarbetet av resultatartiklar har sex teman 

identifierats. Dessa teman är en känsla av avslappning, att bli bekräftad som människa, att 

vara i en mellanmänsklig relation, en distraktion i tillvaron, fysiska och psykiska 

förändringar samt avsaknad av effekt eller negativa upplevelser. Temat fysiska och psykiska 

förändringar har delats upp i två subteman; en ny syn på kroppen och psykiska och själsliga 

förändringar. 

 

En känsla av avslappning 

Majoriteten av studierna visade att patienter upplevde mjuk massage som mycket avslappande 

och lugnande. Kvinnor med svårt illamående kopplat till graviditet (Ågren & Berg, 2006), 

kvinnor under förlossning (Andrén, Störholt & Lundgren, 2005), patienter som behandlades 

med kemoterapi (Billhult, Stener-Victorin & Bergbom, 2007) och patienter med svår ångest 
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(Billhult & Määttä, 2009) beskrev upplevelsen av att få mjuk massage som njutningsfull, 

rogivande och avslappnande då spänningar släpper. För patienter som vårdas palliativt gav 

den mjuka massagen en känsla av ett lugn och en total avslappning som upplevdes både 

kroppsligt och själsligt (Seiger Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009). Det visade 

sig även att välbefinnandet och den avslappnande känslan av stillhet och lugn kunde dröja sig 

kvar även efter det att massagen avslutats hos patienter med förstoppning (Lämås, Graneheim 

& Jacobsson, 2011), intensivvårdspatienter (Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009) 

och hos patienter med ångestproblematik (Billhullt & Määttä, 2009). 

Att få mjuk massage gav en stunds skön vila och flera patienter i olika studier beskrev en 

så djup avslappning att de nästan somnade (Andrén et al., 2005; Axelsson & Määttä, 2007; 

Lämås et al., 2011; Ågren & Berg, 2006). Den mjuka massagen upplevdes även bidra till att 

underlätta nattsömnen (Bredin, 1999; Seiger Cronfalk et al., 2009) samt sömnens kvalitet 

(Axelsson & Määttä, 2007). 

Vid den allra första massagebehandlingen, eller initialt i behandlingen, kunde det dock 

upplevas som svårt att slappna av (Bredin, 1999). Axelsson och Määttäs (2007) studie visar 

att avslappningen kommer successivt samt att det behövs fler än ett massagetillfälle för att 

uppnå avkoppling vilket beskrevs kunna bero på att patienterna hade tankar som försvårade 

avslappningen.  

Den mjuka massagen gav patienterna lugn i kropp och själ och meditativa upplevelser 

beskrevs som en slags sensation av att flyta (Andrén et al., 2005; Seiger Cronfalk et al., 2009, 

Billhult & Määttä, 2009) eller som i studien av Axelsson och Määtä (2007), en upplevelse av 

att befinna sig lång borta. 

 Även omgivningen bidrog till att skapa en avslappnande atmosfär under behandlingen. 

Kombinationen av massage, värme, belysning och musik beskrevs ge rogivande upplevelser 

för patienterna (Billhult & Määttä, 2009; Lämås et al., 2011). I Axelssons och Määttäs (2007) 

studie beskrevs det att förutom musiken och värmen bidrog även den väldoftande oljan som 

användes under massagen samt att britsen bäddades med täcken och kuddar till den 

avslappnande atmosfären.  

  

Att bli bekräftad som människa  

Patienter som fick mjuk massage tog upp betydelsen av att få någons fulla uppmärksamhet 

och flera studier visade att mjuk massage gav patienter känslor av att någon brydde sig om 

dem.  
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I studien av Andrén et al. (2005) beskrevs det till exempel att kvinnor som under 

förlossningen fick mjuk massage upplevde att någon var närvarande, visade omtanke och bara 

ägnade sig åt just henne. Detta beskrevs som att patienterna upplevde sig vara privilegierade. 

Även patienter som genomgått mastektomi beskrev att de genom den mjuka massagen 

upplevde att de var värdefulla som människor och att de blev vårdade på ett villkorslöst och 

omtänksamt sätt trots att de kunde uppleva sina egna kroppar som ”motbjudande” (Bredin, 

1999). Patienter på intensivvårdsavdelning upplevde också denna känsla av att vara speciella, 

viktiga och respekterade och att det inte förväntades att de skulle ge något tillbaka (Henricson 

et al., 2009) och även patienter som led av svår ångest beskrev att mjuk massage 

frambringade känslor av att vara värdefull utan att behöva prestera något själv, i motsats till 

hur samtalsterapi kunde upplevas (Billhult & Määttä, 2009). I samma studie beskrevs en 

känsla av att bli omhändertagen som ett litet barn och att få sjuksköterskans fulla 

uppmärksamhet under massagen. Patienter med anorexia nervosa (Axelsson & Määttä, 2007), 

gravida kvinnor med svårt illamående (Ågren & Berg, 2006) och patienter med cancer som 

fick kemoterapi (Billhult et al., 2007) beskrev också att de genom mjuk massage upplevde att 

de blev omskötta, omhändertagna och bekräftade. 

Patienter som vårdades palliativt beskrev även de att det var viktigt att få denna 

uppmärksamhet och att de kände sig speciella och inkluderade då sjuksköterskan under en 

stund bara riktade sitt fokus och sin omtanke mot dem. Att någon rörde vid dem trots att de 

kände sig motbjudande och ovärdiga på grund av exempelvis sår och illaluktande fötter 

gjorde att de kände sig förstådda och accepterade för den de var (Seiger Cronfalk et al., 2009). 

Att få en stund av omtanke och ovillkorlig uppmärksamhet upplevdes av patienterna som 

lyxigt i deras livssituation (Axelsson & Määttä, 2007; Billhult et al., 2007; Seiger Cronfalk et 

al., 2009).  

 

Att vara i en mellanmänsklig relation 

Ett annat tema som urskildes var att patienterna upplevde att det skapades en speciell tillit och 

relation till vårdaren som utförde behandlingen. I Billhult och Määttäs (2009) studie beskrev 

patienter med ångest att massagen framkallade en känsla av en intensiv närhet till massören. 

Detta gav en känsla av samhörighet vilket också blev tydligt i studien om 

intensivvårdspatienter, där patienterna beskrev att en gemenskap skapades under 

behandlingen vilket ledde till trygghet och ömsesidig tillit. Dessa patienter upplevde det som 

positivt att få vara en stund i avskildhet bara tillsammans med vårdaren som utförde massagen 

(Henricson et al., 2009). I studien av Seiger Cronfalk et al. (2009) tog patienterna som befann 
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sig i livets slutskede också upp det speciella band som skapades genom det ömsesidiga tysta 

samspel som pågick under behandlingen, vilket ledde till en känsla av trygghet och tillit. 

Patienterna som vårdades palliativt kände sig också mindre ensamma när de fick mjuk 

massage. Detta beskrevs även i studien med kvinnor under förlossning (Andrén et al., 2005) 

och i studien med patienter med cancer under kemoterapi (Billhult et al., 2007).  

Ett annat exempel på hur mjuk massage kan bidra till att skapa en vårdrelation mellan 

patient och sjuksköterska återfinns i studien om mastektomerade kvinnor, där det beskrevs att 

det blev lättare att tala om känslor efter behandlingen (Bredin, 1999). Patienter som led av 

förstoppning (Lämås et al., 2011) beskrev att de fick en nära relation till vårdaren som utförde 

massagen och att det ledde till ett förtroende där de upplevde att de blev lyssnade på.  

 

En distraktion i tillvaron  

Den mjuka massagen beskrevs av flera patienter som en distraktrion från någonting som var 

obehagligt eller att de genom massagen kunde vara här och nu och släppa fokus på allting 

annat.  

Patienter som genomgick kemoterapi och fick mjuk massage under behandlingen upplevde 

att de slapp oroa sig och vara rädda för någonting de tyckte var otäckt och frånstötande. Den 

mjuka massagen sågs som en lyx mitt i en katastrof och kunde till och med göra 

behandlingsstunderna till någonting att se fram emot istället för att frukta. Att fokusera på 

massagen gjorde även att de kunde fly från den negativa miljön som sjukhuset och 

behandlingsrummet utgjorde (Billhult et al., 2007) vilket också beskrevs av kvinnor som led 

av illamående under graviditeten och som upplevde att de genom mjuk massage kunde koppla 

bort omgivningen (Ågren och Berg, 2006). Även kvinnor i förlossningens latensfas upplevde 

mjuk massage som ett distraktionsmoment som gjorde att de lättare kunde möta 

förlossningen. De beskrev att massagen gav dem någonting annat att rikta fokus på än 

smärtsamma värkar och genom att släppa tankarna kunde de följa med i stunden istället för att 

fokusera på förlossningsförloppet (Andrén et al., 2005).  

Kvinnor som led av illamående kopplat till graviditet beskrev att tid och rum försvann, 

omgivningen kopplades bort och fokus på illamåendet minskade i och med att de fick mjuk 

massage (Ågren & Berg, 2006). Även för patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning 

beskrevs den mjuka massagen som en stund när tiden stod stilla. De upplevde att de var i 

verkligheten och genom att bara vara här och nu kunde de känna sig bekväma och trygga 

(Henricson et al., 2009). Patienter som vårdades palliativt beskrev att de genom massagen 
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upplevde någonting speciellt som gav en paus från vardagen och att de för en stund kunde 

känna sig fria från sin svaga kropp, sjukdom och nalkande död (Seiger Cronfalk et al., 2009). 

 

Upplevelsen av fysiska och psykiska förändringar 

Flera studier tog upp aspekten på de olika kroppsliga, själsliga och psykiska förändringar som 

den mjuka massagen medförde. 

 

En ny syn på kroppen 

När det gällde kroppsliga förändringar ansåg kvinnor som genomgått mastektomi att de fick 

en ny syn på sin kropp, som de efter operationen ansåg vara oattraktiv och frånstötande. De 

vågade se på och röra vid sina operationsärr och även visa sin kropp för andra efter att ha 

genomgått massagebehandlingen. Kvinnorna upplevde även att den smärta och det 

känselbortfall som de tidigare haft i armarna, vilket är en vanlig komplikation vid 

mastektomi, minskade och att massagen fick dem att åter se sin arm som en del av kroppen 

(Bredin, 1999). Även patienter som led av anorexia nervosa upplevde att massagen kunde 

förändra deras självbild och ge dem en säkrare kroppskänsla; de kunde till exempel känna att 

det faktiskt skulle kunna vara okej att ha lite hull på magen (Axelsson & Määttä, 2007). 

Patienter som fått taktil beröring i samband med att de vårdats på en intensivvårdsavdelning 

beskrev att de upplevde det som att deras svaga kroppar blev levande under 

massagesessionerna och att de blev i harmoni med sin kropp (Henricson et al., 2009) och 

palliativa patienter som fick höga doser kortison och upplevde sina kroppar vara i ett intensivt 

uppror upplevde att detta symtom i och med mjuk massage minskade (Seiger Cronfalk et al., 

2009). Kvinnor som led av graviditetsillamående beskrev att den mjuka massagen fick dem 

att uppleva sina kroppar som hela och att de åter fungerade, kunde känna hunger och fick ny 

energi (Ågren & Berg, 2006). 

Även patienter som fått magmassage som behandling mot konstipation kunde rapportera 

fysiska förändringar såsom en gradvis förbättrad tarmfunktion, minskad magsmärta och en 

mer frekvent och regelbunden tarmtömning. De upplevde sig mer bekväma med sina magar 

och sin tarmfunktion och att de behövde mindre läkemedel i form av laxerande medel (Lämås 

et al., 2011). Också palliativa patienter kunde uppleva massagen som ett värdefullt substitut 

till lugnande läkemedel (Seiger Cronfalk et al., 2009), samt patienter som fick mjuk massage 

efter att ha drabbats av stroke och jämfört med en kontrollgrupp krävde mindre läkemedel 

mot smärta och depression, även om denna skillnad inte kunde påvisas vara statistiskt 

signifikant (Olsson, Rahm & Högberg, 2004).  
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Andra förändringar såsom upplevelser av mindre huvudvärk, svullnad, urinvägsinfektioner 

och nattkissningar rapporterades också samt att patienterna under massagen blev mer 

medvetna om sina kroppar och upptäckte nya kroppsliga förnimmelser (Lämås et al., 2011) 

vilket även rapporterades i studien av Axelsson och Määttä (2007) där patienterna med hjälp 

av massage upplevde nya känslor i kroppen, såsom ett kurrande i magen eller ett lugn som 

spred sig från magen till hela kroppen.  

 

Psykiska och själsliga förändringar 

Den mjuka massagen kunde även leda till att patienterna upptäckte nya sätt att se på sig själva 

och sin omgivning och att de upplevde emotionella, psykiska och själsliga förändringar. 

I studien av Billhult och Määttä (2009) beskrev patienter som led av ångest hur den mjuka 

massagen gjorde att de upplevde en minskad ångest tack vare det inre lugn som skapades i 

kropp och själ och som beskrivs vara en effekt från massagen även i andra studier (Billhult et 

al., 2007; Henricson et al., 2009). Även palliativa patienter upplevde att massagen reducerade 

både ångest och smärta (Seiger Cronfalk et al., 2009). Vidare beskrevs att massagen gav 

patienter med ångest ett ökat självförtroende som gjorde att de kunde fungera bättre i 

vardagen. Vardagliga företeelser som tidigare varit svåra att ta sig för kändes lättare och de 

fann energi att prova sådant de annars inte tog sig för som till exempel att åka buss. Det ökade 

självförtroendet gav ett nytt förhållningssätt där mindre fokus lades på omgivningen och 

patienterna blev mindre självmedvetna, vilket i sin tur minskade oron (Billhult & Määttä, 

2009). Det lugn som massagen uppgavs ge beskrevs ligga till grunden för ett förändrat 

tänkande kring patienternas liv och framtidsplaner och konkret påverka vardagslivet genom 

att det exempelvis blev lättare att stå för sin åsikt eller lyssna lite längre innan man blev arg 

och brusade upp (Axelsson & Määttä, 2007). Med hjälp av massage kunde dagliga problem, 

oro och tankar läggas åt sidan (Seiger Cronfalk et al., 2009) och i studien av Lämås et al. 

(2011) beskrev patienter att massagen påverkade deras humör, både positivt och negativt. 

Den mjuka massagen kunde väcka starka känslor ur det förflutna till liv (Axelsson & 

Määttä, 2007; Lämås et al., 2011) och i en annan studie uppgav patienter att de genom att få 

tillgång till barndomsminnen kunde minnas lyckliga stunder som gav dem tröst (Billhult & 

Määttä, 2009). Patienterna med ångest i Billhult och Määttäs (2009) studie upplevde också att 

de blev bättre på att hantera negativa tankar och känslor vilket även beskrivs i studien av 

Andrén et al. (2005) där kvinnor i förlossningens latensfas med hjälp av mjuk massage bättre 

kunde hantera irritation, oro och trötthet. Även studien med kvinnor som genomgått 
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mastektomi beskriver hur massagen gjorde att kvinnorna kunde öppna sig och konfrontera 

känslor som tidigare varit för privata eller smärtsamma (Bredin, 1999). 

När strokepatienter fick skatta sin upplevda livskvalitet efter behandling med mjuk 

massage kunde signifikanta skillnader påvisas jämfört med en kontrollgrupp. Patienterna som 

fått massage upplevde att livskvaliteten, framförallt gällande energi och smärta, förbättrades 

vid varje mättillfälle medan kontrollgruppen gjorde små eller inga förbättringar (Olsson et al., 

2004). 

 

Avsaknad av effekt eller negativa upplevelser av mjuk massage 

Även om samtliga studier i huvudsak rapporterade positiva upplevelser och effekter av den 

mjuka massagen fanns det aspekter som av några patienter upplevdes som negativa eller att 

massagen helt enkelt inte fungerade så som man hade väntat sig. 

Att inte kunna uppleva välbehag och njutning under eller efter massagestunden beskrevs 

kunna bero på att patienterna blev exponerade för obehagliga eller irriterande stimuli. Detta 

kunde exempelvis vara den lugna musiken som spelades och som av några patienter beskrevs 

som ett hinder att slappna av, något som gav en obehaglig känsla eller upplevdes förflytta 

patienten till en plats där de inte ville vara (Henricson et al., 2009). I ytterligare en studie 

beskrevs att musiken stundtals kunde upplevas som hotande (Axelsson & Määttä, 2007). 

Andra patienter beskrev att de gärna hade lyssnat på musik men att musiken borde anpassas 

till deras egna önskemål (Henricson et al., 2009). Ett annat irriterande stimuli beskrevs vara 

när massagesessionen var slut och vårdpersonalens och omgivningens ljud och oljud tog vid. 

Detta beskrevs bryta förtrollningen och välbehaget som patienterna som vårdades på 

intensivvårdsavdelning gärna hade stannat längre i (Henricson et al., 2009). Det beskrevs 

även av patienter som fick magmassage på grund av förstoppning att den mjuka massagen 

påverkade deras humör, oftast till det positiva, men ibland kunde det även få dem att känna 

sig ledsna (Lämås et al., 2011). 

I andra fall kunde patienternas inställning till massagen påverka hur massagen upplevdes. 

Många patienter berättade att de till en början varit tveksamma vilket kunde medföra att det 

tog längre tid att släppa taget och uppnå avkoppling. De beskrev att de ville hålla en temporär 

distans och tvivlade på effekten av massage (Billhult & Määttäs, 2009; Bredin, 1999; Lämås 

et al., 2011; Ågren & Berg, 2006). Några patienter tvivlade på lämpligheten av mjuk massage 

och påpekade att det behövdes en närhet som gjorde att massagen inte var passande för alla 

människor (Lämås et al., 2011). De kunde även uppleva en rädsla över att bli övergivna när 

massagen var slut (Henricson et al., 2009; Lämås et al., 2011).  
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Patienter som fått mjuk massage på intensivvårdsavdelning beskrev att de kände sig 

ensamma när massagesessionen var slut och att kroppen åter blev stel. De upplevde att 

välbehaget blev till ett obehag och att de gick från att vara priviligierade till att känna sig 

ensamma och bara vara en bland alla andra (Henricson et al., 2009). Det rapporterades även 

om att patienter upplevde att den mjuka massagen vid vissa tillfällen inte hade hjälpt då de 

känt sig alltför deprimerade för stunden (Axelsson & Määttä, 2007) eller som i studien med 

mastektomerade kvinnor, att de upplevt en period av att känna sig nere i samband med 

massagetillfällena (Bredin, 1999). 

I studien av Lämås et al. (2011) beskrev patienterna som led av konstipation att de kände 

sig sårbara när massageterapin var avslutad. Tarmfunktionen minskade åter när de inte längre 

fick massage och de blev lätt påverkade av smärta och stress. Detta innebar att några patienter 

lärde sig att ge sig själva massage och med detta upplevdes ett oberoende medan andra tyckte 

att det var svårt att fortsätta själva, främst beroende på motivationsbrist, lathet eller att de inte 

fann tid för detta. Det fanns även de bland patienterna med förstoppning som upplevde att den 

mjuka massagen inte hade de fysiska effekter som hade förväntats då de fortfarande upplevde 

avföringen som ett problem och lika hård som förut (Lämås et al., 2011).  

Ytterligare en aspekt som togs upp som någonting som skulle kunna upplevas negativt var 

könet på den som gav massage. I studien av Lämås et al. (2011) ansåg kvinnliga patienter att 

könet på massören spelade roll och att de inte hade velat bli masserade av en man. 

 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion i två delar; en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras vald metod samt styrkor och svagheter i litteraturstudien. I 

resultatdiskussionen diskuteras viktiga delar av resultatet relaterat till Katie Erikssons 

omvårdnadsteori samt till ytterligare vetenskapliga artiklar. 

 

Metoddiskussion  

Examensarbetet har utformats i enlighet med vad Friberg (2012b) beskriver som en allmän 

litteraturöversikt och är baserad på tio studier som har bearbetats och analyserats systematiskt 

för att få en beskrivande översikt av vald forskningsfråga.  

Eftersom examensarbetets syfte var att belysa patienters upplevelse av mjuk massage anser 

vi det vara positivt att majoriteten av studierna (nio av tio) var kvalitativa då den sortens 

studier fokuserar just på patienters upplevelser. Detta var dock inte ett inklusionskriterie i 

artikelurvalet och det är möjligt att fler kvantitativa studier hade kunnat styrka resultaten från 
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de kvalitativa studierna. Eftersom de kvalitativa studierna belyser människors upplevelser går 

det inte att generalisera och säga att mjuk massage upplevs på ett visst sätt för alla, utan man 

bör beakta att varje patientberättelse är unik. Att de flesta studier är kvalitativa innebär även 

att antalet deltagare i respektive studie är relativt få, vilket är en annan faktor som gör att 

resultatet ej ska ses som generaliserbart. I efterhand har vi kunnat konstatera att fler 

kvantitativa artiklar som till viss del belyser patientupplevelsen genom självskattningsskalor 

hade kunnat inkluderas i sökresultaten om sökordet ”experience” ej hade använts. Vi har även 

varit medvetna om att det finns en större risk att överanalysera och tolka resultatet i 

kvalitativa studier och har därför strävat efter att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt.  

De artiklar som valdes hade en bred spridning av användningsområden för mjuk massage, 

vilket inte var vad vi från början hade tänkt oss. Tanken var att studien skulle riktas in på ett 

särskilt område, såsom upplevelsen av mjuk massage hos patienter som lider av ångest, men 

då den inledande litteratursökningen tydde på att det skulle bli svårt att hitta tillräckligt stor 

forskning kring ämnet valde vi att vidga studiens syfte. Detta upplevdes till viss del försvåra 

resultatsammanställningen, då det blev viktigt att tydliggöra vilka resultat som hörde till vilka 

studier. Utifrån ovanstående resonemang kan det bli svårare att dra generella slutsatser men 

samtidigt ses den stora spridningen som positiv då resultaten, trots olika vårdkontexter, ofta 

liknade varandra vilket kan påvisa ett brett användningsområde för mjuk massage i vården.  

Då mjuk massage är ett samlingsnamn för flera liknande metoder påträffades tidigt vissa 

svårigheter eftersom studier har olika beteckningar på samma eller liknande 

behandlingsmetod. Problemet tas även upp av Strang (2010) som menar att mjuk massage kan 

vara svårdefinierbart och betecknas i olika studier som exempelvis Touch, Therapetic Touch, 

Aromatherapy, TactileTouch, Effleurage, Massage och Soft Tissue Massage. Detta kan ha 

inneburit att vi har missat relevanta studier och hade vi inledningsvis haft större kunskap om 

mjuk massage och de olika beteckningar som innefattas i begreppet så hade vi antagligen valt 

att göra fler artikelsökningar. 

Ytterligare en aspekt som vi anser utgör både en svaghet och styrka i detta examensarbete 

är att nio av de tio resultatstudierna är gjorda av svenska forskare. Ovanstående var någonting 

som vi själva ifrågasatte, varför vi valde att göra om artikelsökningarna för att säkerställa att 

vi inte omedvetet hade valt svenska artiklar och exkluderat studier från andra länder. 

Resultatet blev dock detsamma, nio av tio av artiklarna var svenska baserat på de 

urvalskriterier vi hade. Detta kan ses som negativt främst ur den aspekten att flera författare 

återfinns i mer än en studie, vilket kan ha påverkat att resultaten många gånger liknade 

varandra. Man kan även ställa sig frågan om andra länders syn på mjuk massage hade kunnat 
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tillföra någonting nytt till resultatet i detta examensarbete, men vi anser ändå att just svenska 

studier innebär vissa fördelar då de kan tänkas vara mer relevanta och applicerbara för oss i 

Sverige än studier från länder med andra levnadvillkor eller annan kultur.  

Att fyra av studierna enbart belyser kvinnors upplevelser skulle kunna ses som en svaghet 

då det är möjligt att fler manliga patienter skulle ha givit ett annorlunda resultat. Det tycks 

dock svårt att få en jämn könsfördelning då forskningsfältet inte är så stort och alla studier 

som varit relevanta för syftet har tagits med. Att majoriteten av patienterna är kvinnor är 

således inte ett medvetet val. Man måste även ha i åtanke att de patienter som har ställt upp i 

studierna är öppna för att prova mjuk massage och att resultaten skulle kunna bli annorlunda 

om så ej var fallet.  

Vidare har vi varit medvetna om att det finns risk för feltolkning då innehållet i studierna 

översätts från ett språk till ett annat och därför har lexikon använts för att minska denna risk.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur patienter upplever att få mjuk massage i vården. 

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån de teman som framkommit i resultatet och nedan 

diskuteras viktiga likheter och gemensamma nämnare som framkommit i patientberättelserna.  

 

Välbehag och avslappning 

Resultatet visade att de flesta patienterna upplevde välbehag, välbefinnande och avslappning 

under massagen.  Detta kan ses som nära sammankopplat med hur Eriksson (1997b, s. 24-26) 

beskriver begreppet ansa, som hon menar karaktäriseras av värme, närhet och beröring och 

som syftar till att ge ett kroppsligt välbehag. 

När det gäller omgivningens betydelse för att kunna slappna av framgår det i bakgrunden 

att flera faktorer, som exempelvis musik och belysning, kan bidra till att skapa en 

avslappnande atmosfär. I och med detta kan man ställa sig frågan huruvida det är den mjuka 

massagen i sig som ger avslappning eller om patienter skulle känna sig lika avslappnade av 

enbart en annan faktor som till exempel musik. En studie som gjorts på agiterade äldre 

personer med demens visade att patienter som fick mjuk massage blev betydligt mindre 

agiterade jämfört med en kontrollgrupp, men att detta även gällde patienter som fick lyssna på 

lugnande musik och patienter som fick både massage och musik (Remington, 2002). 

Skillnaden i de tre behandlingsgrupperna var minimal vilket talar för att det finns flera andra 

interventioner som, beroende på situation, kan ge likvärdiga effekter som mjuk massage.  
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Villkorslös bekräftelse  

För patienterna som fick mjuk massage var ett tydligt tema att det uppstod känslor av att de 

blev bekräftade som människor. Begreppet bekräftelse innebär att bli sedd och bejakad i sin 

existens och det är viktigt för människans identitetsutveckling. Bekräftelse har också bland 

annat en viktig roll då relationer byggs upp (Halvarsson & Johansson, 2000). 

Även Eriksson (1997b) tar upp betydelsen av att bekräfta patienten i sin omvårdnadsteori 

då hon beskriver ansningen som ”en konkret kärlekshandling och ett sätt att bekräfta den 

andres existens” (s. 24). Genom ansning, i detta fall i form av mjuk massage, kan man med 

små handlingar visa att man bryr sig om någon och visa att man vill den andre väl (Eriksson, 

1997b, s. 26). Vidare, enligt Erikssons (1997b, s. 24) tankegångar, ska ansningen vara 

kravlös, vilket också framkom i resultatet där patienter beskrev den mjuka massagen som 

positiv då de bara behövde koncentrera sig på att ta emot utan förväntningar på att ge något 

tillbaka. Man skulle även kunna se mjuk massage som ett uttryck för den barmhärtiga, 

osjälviska kärlek som caritas står för, och genom en utveckling av hur Eriksson använder 

detta begrepp skulle omvårdnadsåtgärden kunna ses som en handling som visar en patient 

eller medmänniska en djup omtanke som berör i olika dimensioner. Mjuk massage skulle 

kunna ses som en metod att på ett professionellt sätt visa kärlek, känslighet och 

omtänksamhet mot den utsatta situation som patienter kan befinna sig i.  

 Genom att utföra mjuk massage är sjuksköterskan närvarande hos patienten både genom 

tanke och handling och det är detta vi tror skapar de känslor av att få någons fulla 

uppmärksamhet och omtanke samt ger den trygghet, som beskrivs i resultatet. Detta bekräftas 

i en studie utförd inom palliativ vård där patienter kunde lindras i sin oro och ångest då de 

blev fysiskt berörda genom mjuk massage och att någon fanns där för just henne eller honom 

(Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson & Langius, 2003). 

Andra upplevelser som patienterna beskrev och som bör tas upp i diskussion är deras 

beskrivningar om att mjuk massage skapade känslor av att vara utvalda, speciella och 

priviligierade. Det kan ses som intressant att patienter ska behöva bli ”specialbehandlade” och 

få någonting utöver standardvård för att uppleva detta och det skulle kunna tolkas som en 

indikation till hur lite tid sjukvårdspersonalen har att ägna sig åt varje enskild patient. Detta 

kan ses i relation till den stress och tidsbrist som är ständigt närvarande för många 

sjuksköterskor (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011; Teng, Hsiao & Chou, 2010).  
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Vårdrelationen 

Mjuk massage kan utifrån resultatet ses som en ordlös kommunikation mellan patient och 

vårdare som kan skapa starka band. Detta styrks även av Chang, Wang och Chen (2002) som 

beskriver att genom mjuk massage kan trygghet, närhet och uppmuntran förmedlas som 

stärker vårdrelationen. Vårdpersonal tar även upp att behandlingen syftar till att skapa en 

förtroendefull relation till patienten (Henricson et al., 2006) och som ett komplement till att 

tala med patienter som är inåtvända eller fåordiga (Alexandersson, Dehlén, Johansson, 

Petersson & Langius, 2003). I samma studie beskriver vårdpersonal att vissa patienter som i 

vanliga fall har svårt att öppna sig kunde under behandlingen dela med sig av innersta tankar. 

Det beskrevs också av patienterna i resultatanalysen att de genom behandlingen kom i 

kontakt med starka känslor. I samband med avslappningen kan mjuk massage framkalla 

emotionella upplevelser hos patienter vilket kan leda till att känslor som sorg uttrycks. Som 

vårdare är det viktigt att vara förberedd på att detta kan förekomma. Att känslor kommer upp 

till ytan är även en aspekt som skulle kunna tänkas göra den mjuka massagen till ett väl 

fungerande komplement till samtalsterapi då det i resultatet framkom att det finns patienter 

som upplever att det är svårt att ”prestera” i den sortens terapi. Detta skildras även av 

patienter som vårdades palliativt då de i en studie beskrev att massagebehandlingen upplevdes 

som en form av samtalsterapi då de fritt kunde tala om allt, även tankar och bekymmer som 

inte direkt rörde deras sjukdom (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002).  

I Erikssons (1990, s. 28) omvårdnadsteori beskrivs vårdgemenskapen vara grunden och en 

förutsättning för allt vårdande då relationen mellan människor är fundamental. För att en 

vårdrelation ska kunna skapas menar Eriksson (1997b, s. 51-52) att man ska se patienten som 

en hel människa, med en kropp, själ och ande. Genom att ha detta förhållningssätt när den 

mjuka massagen utförs, samt vara respektfull, accepterande, öppen och ödmjuk mot patienten 

tror vi att man kan bidra till att en vårdrelation skapas. Patienterna beskrev i resultaten att det 

under massagebehandlingarna byggdes upp ett förtroende och de kände en tillit till 

sjuksköterskan som grundades i den gemenskap som skapats mellan dem. Eriksson (1997b, s. 

9) menar att vårdande innebär att genom olika typer av ansning, lekande och lärande bland 

annat uppnå tillit och kroppsligt välbehag med syfte att stödja patienters hälsoprocesser. 

Vidare menar hon att det i den yrkesmässiga vården borde finnas mer utrymme för caritas – 

vårdpersonal borde våga visa mer spontanitet, värme och kärlek (Eriksson, 1997b, s. 26).  
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Förändringar i kropp och själ 

I resultatet framkommer att den mjuka massagen kunde få patienterna att se sig själva på nya 

sätt och att de blev mer tillfreds med sina kroppar. Det beskrevs att massagen kunde få dem 

att se sina kroppar som hela och att de upplevde kropp och själ nära sammankopplade. Detta 

kan ses i relation till det välbefinnande och kroppsligt välbehag som Eriksson (1997b, s. 25-

26) menar att ansningen skapar och som har en helande effekt på människan.  

I och med att patienterna upplevde både fysiska och psykiska aspekter av sig själva på nya 

sätt, beskrev de bland annat hur detta kunde förbättra deras självbild och självförtroende, 

vilket kan relateras till vad Eriksson (1997a, s. 49) menar med begreppet tro. Tro innebär 

enligt Eriksson tron på att man räcker till som människa, både för sig själv och för andra 

personer. Det handlar om att ha självförtroende som i sin tur öppnar upp för nya möjligheter 

att våga och prova sådant som med nedsatt självförtroende skulle kunna tyckas skrämmande 

(Eriksson 1997a, s. 49). Tron förmedlas enligt Eriksson (1990, s. 23, 28) genom att på ett 

osjälviskt och kärleksfullt sätt ansa, leka eller lära och i detta examensarbete blir det den 

mjuka massagen som kan ses som en form av ansning. Detta tankesätt stämmer väl överens 

med hur patienter beskrev att massagen gav dem ett ökat självförtroende som gjorde att de 

lättare kunde klara av vardagen och våga prova nya saker.  

Att man kan stärka patienters kroppsuppfattning genom att ge mjuk massage är även 

någonting som styrks av Socialstyrelsen (1998, s. 25) som menar att genom att kroppsdelar 

masseras kan patienter känna eller acceptera delar av kroppen som exempelvis är förlamade 

eller på andra sätt mindre funktionsdugliga. 

 

Då mjuk massage har negativ verkan  

I resultatet ses att hur mjuk massage upplevs beror på av vem och hur den utförs. Eriksson 

(1997b) beskriver att ”den grundläggande substansen förskönas och fulländas i mästarens 

hand likaväl som den tillintetgörs av en okänslig hand” (s. 72). Patienter anser att 

sjuksköterskor är den grupp i sjukvårdpersonalen som har en outtalad tillåtelse att fysiskt 

beröra patienten, då deras roll är att ge omvårdnad blir beröring en naturlig del. Det är dock 

viktigt att belysa att trots patienters förtroende inte ta något för givet utan att det krävs en 

dialog och känslighet hos sjuksköterskan (Vortherms, 1991). Även i bakgrunden beskrivs att 

en dialog bör föras under behandlingen för att trycket under massagen inte ska bli för hårt 

eller löst och för att kontrollera hur patienten upplever beröringen. Då mjuk massage kan 

uppfattas som något intimt är det viktigt att respektera patientens integritet och visa hänsyn 

genom att inte blotta kroppsdelar under massagen. Den som utför massagen bör även vara 
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lyhörd samt kunna känna igen tecken på att behandlingen uppfattas som obehaglig eller att 

patienten vill vara ifred. 

Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns kvinnliga patienter som inte kunde tänka 

sig att en manlig sjuksköterska utförde den mjuka massagen då det beskrevs som att det skulle 

vara obekvämt och skapa känslor av förlägenhet. Detta tycks kunna vara ömsesidiga känslor 

hos både patient och vårdpersonal och kan ställas i relation till en studie av Harding, North 

och Perkins (2008) där manliga sjuksköterskor beskriver dessa känslor av förlägenhet att 

beröra kvinnor. Anledningen till detta beskrivs vara en rädsla för att beröringen skulle 

missförstås som något sexuellt. Även Gleeson och Higgins (2009) beskriver att manliga 

sjuksköterskor undviker att fysiskt beröra kvinnliga patienter, speciellt i avskildhet, då de är 

rädda att det kan uppfattas som sexuella närmanden. Dock ska denna sorts antaganden inte 

göras utan att vårdpersonalen är medveten om varje enskild individs önskemål, och vikten av 

dialog och lyhördhet bör därför återigen understrykas. 

Inte helt oväntat visade resultatet i huvudsak att patienters upplevelser kring att få mjuk 

massage är positiv. Men resultaten visade också att behandlingen inte passar alla patienter och 

det är en aspekt som vi vill förtydliga. 

 

Kliniska implikationer  

Mjuk massage kan användas som ett relativt enkelt verktyg att ge avslappning till patienter 

med syfte att exempelvis lindra oro och ångest. Metoden skulle också kunna användas som ett 

komplement inom vården för att skapa kontakt och förbättra kommunikationen med patienter. 

Den mjuka massagen kan stärka relationen mellan vårdpersonal och patient, men den kan 

även vara ett sätt att involvera närstående som annars kan känna sig hjälplösa och utanför 

(Chang, Wang och Chen, 2002). Då mjuk massage utförs skulle även tillfälle kunna skapas 

för vårdpersonalen att observera status på patienten, som exempelvis kall hud eller sår. 

Att lära sig grunderna för att ge mjuk massage är något som kan göras på en endagarskurs 

och en god idé kan därför vara att låta en hel personalstyrka gå en kurs i mjuk massage för att 

öka kunskapen och förståelsen om massagens effekter på en hel vårdavdelning (Seiger 

Cronfalk, 2012). Då vårdpersonal beskriver att den primära omvårdnaden går i första hand 

kan man genom att göra mjuk massage till en tidsplanerad omvårdnadsåtgärd integrera 

metoden i den vanliga omvårdnaden (Alexandersson et al., 2003). 
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Förslag till fortsatt forskning 

Mjuk massage som behandlingsmetod har bevisade effekter men den vetenskapliga evidensen 

är tunn (Strang, 2010) och därför är flertalet studier inom området önskvärda.  

Sökningar i litteraturen och det kliniska vårdfältet tyder på att mjuk massage främst tycks 

användas inom förlossningsvård, spädbarnsvård, cancervård, demensvård och palliativ vård 

och det skulle därför vara intressant med ytterligare forskning som berör en större variation av 

vårdkontexter. Det är även svårt att få en överblick om i vilken utsträckning mjuk massage 

faktiskt praktiseras inom vården, varför studier som visar i vilken grad detta sker inom den 

svenska vården vore önskansvärda. 

Att det är en klar majoritet av kvinnliga patienter som ingår i de studier som finns om mjuk 

massage är ytterligare en intressant aspekt som öppnar upp för diskussion och vidare 

forskning kring huruvida kvinnor är mer öppna för komplementära behandlingsmetoder 

såsom mjuk massage. 

 

Slutsats 

Mjuk massage är en komplementär behandlingsmetod som kan användas inom många olika 

områden i vården. Forskning visar att mjuk massage kan ha flera positiva effekter, såsom att 

skapa välbefinnande och ge patienter bekräftelse och ökat självförtroende. Massagen kan även 

dämpa oro och smärta samt ge positiva fysiska effekter såsom sänkt blodtryck och förbättrad 

blodcirkulation och tarmfunktion för att nämna några exempel.  

För att den mjuka massagen ska kunna bli en positiv upplevelse har omgivningen och 

förhållningssättet hos den som masserar ofta stor betydelse. Hur patienten själv förhåller sig 

till att få mjuk massage är dock den viktigaste faktorn och därför ska massage alltid ske i 

dialog och samtycke med patienten. Mjuk massage, eller beröring överhuvudtaget, är inte 

någonting som tas emot väl av alla, men då patienten är mottaglig för detta kan mjuk massage 

tillföra välbefinnande och öka livskvaliteten för människor. Genom mjuk massage kan 

trygghet och delaktighet förmedlas och vårdrelationen mellan patient och sjukvårdspersonal 

kan stärkas.  
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phase of labour 
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upplevelse av taktil massage 
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förlossningsavdelning. 
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Määtä, S. 

 

Tactile touch as 

treatment for 

youths suffering 
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nervosa. 
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analyserades genom kvalitativ 
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Resultatet delas in i tre teman: Att slappna av, 
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fick en bättre kroppskännedom och att olika 

kroppsdelar påverkades olika av massagen. 
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upplevde mera känslor i vardagen samt att 

kontrollera dessa känslor, som exempelvis 
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Billhult, A., & 

Määtä, S. 

 

Light pressure 

massage for 

patients with 

severe anxiety 

2009, Sverige, 

Complementary 

Therapies in Clinical 

Practise 

Att beskriva hur patienter 

med diagnoserna generell 

eller svår ångest upplever att 

få mjuk massage. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. Åtta 

patienter som alla varit 

inskrivna på psykiatrisk klinik 

på grund av ångestproblematik. 

Deltagarna fick två gånger i 

veckan helkroppsmassage och 

intervjuades därefter  

 

Patienterna delade upp upplevelserna i två 

delar, då massagen pågick och efter. Under 

massagen blev två teman tydliga: En 

upplevelse av ett inre lugn i både kropp och 

själ samt att få ovillkorlig uppmärksamhet. 

Efter massagen upplevde deltagarna att 
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Billhult, A., 

Stener-Victorin, 

E., & Bergbom, I. 

 The experience 

of massage during 

chemotherapy 

treatment in 

breast cancer 

patients. 

2007, Sverige, Clinical 

Nursing Research 

Att beskriva upplevelsen av 

att få massage under 

cellgiftsbehandling hos 

patienter med bröstcancer. 

Kvalitativ studie med ett 

fenomenologiskt ramverk. Tio 

kvinnor med bröstcancer som 

fått effleurage under sina 

cellgiftsbehandlingar 

intervjuades. Datan bearbetades 

enligt Giorgi med en deskriptiv 

och fenomenologisk ansats och 

analyserades i tre steg; helhet-

del-helhet. 

Deltagarna upplevde en distraktion från den 

skrämmande upplevelse som kemoterapin 

annars ansågs vara och med massagen hade 

de något att se fram emot och upplevde inte 

enbart negativa känslor när de skulle få 

behandling. De upplevde en avslappnande 

känsla i kontrast till den inre spänning som 

associerades med kemoterapi samt en känsla 

av att någon brydde sig om dem och 

vågade/ville vårda och beröra dem trots att de 

kände sig sjuka och fula. Slutligen beskrev de 

även en känsla av att bara må bra och få njuta 

av någonting lyxigt. 

Bredin, M. Mastectomy, 

body image and 

therapeutic 

massage: a 

qualitative study 

of women's 

experience. 

1999, Storbritanien, 

Journal of Advanced 

nursing 

Utforska kvinnors 

kroppsuppfattning efter en 

genomförd mastektomi och 

om terapetisk massage kan 

påverka deras upplevda 

självbild.  

En kvalitativ studie med tre 

kvinnor som efter att 

genomgått mastektomi har 

problem med 

kroppsuppfattningen. Sex 

interventioner med terapeutisk 

massage och semistrukturerade 

djupintervjuer med fokus på 

kvinnornas självbild.  

 

Alla deltagarna upplevde den terapeutiska 

massagen som positiv, avslappnande och som 

ett hjälpmedel att lättare uttrycka sina känslor 

och hitta copingstrategier att förbättra 

kroppsuppfattningen samt acceptans till den 

förändrade kroppen. 

Henricson, M., 

Segesten, K., 

Berglund, A.-L., & 

Määttä, S. 

 

Enjoying tactile 

touch and gaining 

hope when being 

cared for in 

intensive care – a 

phenomenological 

hermeneutical 

study. 

2009, Sverige, Intensive 

and Critical Care 

Nursing 

Att belysa meningen med att 

få taktil beröring när man blir 

vårdad på en 

intensivvårdsavdelning. 

En fenomenologisk 

hermeneutisk studie baserad på 

intervjuer med sex vuxna 

patienter som fått taktil 

beröring när de vårdats på 

intensivvårdsavdelning. Datan 

analyserades i tre faser; genom 

en naiv förståelse, en 

strukturerad analys och en 

omfattande förståelse. 

Resultatet delades in i två huvudkategorier: 

att vara i kontakt med sig själv och vara 

oförmögen att upprätthålla njutningen. 

Patienterna upplevde att de var ett med sin 

kropp och själ under sessionerna, att de kände 

sig levande och var i harmoni, att tiden stod 

stilla och att de hade en relation med trygghet 

och förtroende med beröringsterapisten. De 

upplevde att de var i ett imaginärt rum under 

sessionerna men att detta positiva tillstånd lätt 

försvann när sessionerna var slut och de 

utsattes av en omgivning fylld med oljud och 

övrig vårdpersonal. Några tyckte även att 

musiken under sessionerna var ett störande 

moment. 

Lämås, K., Experiences of 2011, Sverige, Journal Att belysa patienters En kvalitativ deskriptiv studie  Resultatet delades in i fyra huvudkategorier: 
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Graneheim,  

U. H., & 

Jacobsson, C. 

 

abdominal  

massage for 

constipation. 

 

of Clinical Nursing upplevelse av att få 

magmassage vid 

förstoppning. 

baserad på individuella 

intervjuer med nio vuxna. 

Intervjuerna var semi-

strukturerade och datan 

analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

att vara på sin vakt, bli omfamnad av trygga 

händer, bli berörd fysiskt och emotionellt 

samt att känna sig sårbar. Patienterna kände 

sig till en början skeptiska till massagen men 

upplevde sen en långsam förbättring av 

magens funktion, och även andra kroppsliga 

förändringar såsom mindre huvudvärk samt 

en ändrad syn på sin kropp. De kände sig 

trygga med massageterapisten och att de 

befann sig i en lugn och helande atmosfär 

under sessionerna. Förutom kroppsliga 

förändringar upplevde de även att massagen 

kunde påverka deras humör och att de 

upplevde en känsla av helhet. De upplevde 

även en oro och osäkerhet över att bli 

beroende av massagen och hur det skulle gå 

när massagesessionerna slutade. 

Olsson, O., Rahm, 

V-A., & Högberg, 

H. 

Taktil massage 

vid stroke och 

livskvalitet. 

2004, Sverige, Vård I 

Norden. 

Att undersöka den taktila 

massagens betydelse för 

återhämtning och 

välbefinnande hos patienter 

med stroke. 

En prospektiv fall-kontroll 

studie med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 35 patienter 

på stroke-enhet inom geriatrik. 

18 patienter delades in i 

fallgrupp med interventioner i 

form av massage och 17 

patienter delades in i 

kontrollgrupp. Patienternas 

upplevda livskvalitet mättes 

genom frågeformuläret NHP 

vilka analyserades med 

variationsanalys för upprepade 

mätningar. 

Läkemedelsförbrukningen 

dokumenterades samt ADL 

förmåga mättes genom Sunnaas 

ADL-index. Data mellan 

grupperna jämfördes med chi2-

test med Yates 

korrelationsfaktor 

Livskvalitetsmätningarna visade en 

förbättring efter varje mättillfälle hos 

fallgruppen till skillnad från kontrollgruppen 

som knappt upplevde förbättringar. 

Skillnaden mellan grupperna var signifikant, 

p-värde 0,025. Delskalorna smärta och energi 

mätt med NHP visade störst skillnad mellan 

grupperna.  

Läkemedelsförbrukningen per vårddag var i 

medeltal lägre hos kontrollgruppen än hos 

fallgruppen. 

De patienter som fått taktil massage hade vid 

den sista ADL-bedömningen gjort stora 

förbättringar i främst kontinens, förflyttning 

inomhus och hygien. Kontrollgruppen hade 

marginella förbättringar.  

Seiger Cronfalk, The existential 2009, Sverige, Support Att beskriva hur patienter i En kvalitativ studie med Helheten av resultatet tolkades till begreppet 
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B., Strang, P., 

Ternestedt, B-M., 

Friedrichsen, M. 

experiences of 

receiving soft 

tissue massage in 

palliative home 

care – an 

intervention. 

Care Cancer palliativ hemsjukvård 

upplever fysisk beröring i 

form av mjukmassage under 

livets slutskede 

hermeneutisk ansats.  

22 svensktalande patienter 

mellan 41-76 år (14 kvinnor 

och 8 män) med diagnosen 

svår, avancerad cancer, 

hemmaboende med 

hemsjukvård deltog. Öppna 

intervjuer genomfördes som 

sedan analyserades genom naiv 

förståelse, strukturerad analys 

och slutligen en tolkning för en 

omfattande förståelse. 

 

”en stund av existentiell mening” vilket 

beskrevs bestå av två teman: ”upplevelse av 

omtänksam uppmärksamhet” och ”känsla av 

fullständig vila”. 

Ågren, A., & 

Berg, M. 

Tactile massage 

and severe nausea 

and vomiting 

during pregnancy-

-women's 

experiences  

2006, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Att beskriva sjukhusinlagda 

kvinnors erfarenheter av 

allvarligt illamående och 

kräkningar under graviditeten 

och deras erfarenheter av 

taktil massage. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod som 

inkluderade ett 

livsvärldsperspektiv. 10 

sjukhusinlagda kvinnor 

intervjuades om sina 

erfarenheter av illamående och 

kräkningar samt om den taktila 

massage de fått. Datan 

analyserades enligt Giorgis 

fenomenologiska metod. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde sina 

kroppar som hypersensitiva och kraftlösa. 

Illamåendet styrde hela deras liv vilket gjorde 

att de upplevde en hopplöshet, maktlöshet och 

oro. Att bli inlagd på sjukhus upplevdes som 

en lättnad då de kunde släppa allt ansvar. 

Den taktila massagen upplevdes som en 

lugnande avkoppling och gav känslor av 

njutning och välbefinnande. Kvinnornas 

fokus på illamåendet försvann och istället 

skapades en tillit till att allt skulle ordna sig. 

Tid och rum försvann och de kunde åter 

uppleva sina kroppar som hela och 

fungerande under sessionerna.  
      

 

 


