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Sammanfattning 

I omvårdnaden använder sjuksköterskan beröringen dagligen vilken blir en central del 

för både patienten och sjuksköterskan. Vid sjukdom kan behovet av beröring komma 

till att öka, därmed får sjuksköterskans beröring större betydelse. Då mjuk massage är 

ett komplement kan den tillgodose detta behov. Mjuk massage är ett samlingsbegrepp 

för olika men liknande tekniker, bland annat taktil massage, taktil stimulering, mjuk 

vävnads massage och beröringsmassage. Syftet med studien var att ur mottagarens 

perspektiv undersöka betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden. En allmän 

litteraturstudie gjordes baserad på nio vetenskapliga artiklar. Vid analysen av 

artiklarna framkom två kategorier och sju underkategorier som var: Trygghet: 

Massageterapeutens betydelse, Att känna sig sedd samt Att känna samhörighet. Vila: 

Omgivningens betydelse, Att uppleva kroppen som en helhet, Att uppleva lindring av 

lidande samt Att uppleva kroppslig energi. Resultatet visade att flera olika faktorer 

påverkade upplevelsen av den mjuka massagen och blev en hjälp i olika situationer. 

Med ytterligare forskning utifrån mottagarens perspektiv kan det leda till ökad 

förståelse och ett ökat intresse för hur den på bästa sätt kan användas i vården.
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Abstract 

In the daily care of the patient, touch is used as an intervention. Therefore, the touch 

becomes a central part for both the patient and the nurse. In case of illness, the need of 

touch may increase, and the nurse's touch becomes more important. When soft 

massage is a complement, it can satisfy this need. Soft massage is a collective term 

for different but similar techniques, among other tactile massage, tactile stimulation, 

soft tissue massage and touch massage. The aim of the study was to find out the 

importance of soft massage in nursing from the recipient's perspective. A general 

literature study was made based on nine scientific articles. The analysis of the articles 

emerged two categories and seven subcategories that were: Safety: The importance of 

the massage therapist, feelings of being seen, and feeling togetherness. Rest: The 

importance of the surroundings, Experience the body as a whole, To experience relief 

from suffering, as well as to experience bodily energy. The result showed that several 

factors influenced the experience of the soft massage and helped in different 

situations. With further research, based on the recipient's perspective, it can lead to 

increased understanding and increased interest in how the soft massage can be used in 

the best possible way in the daily care.
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Inledning 

I samband med en föreläsning om beröring väcktes intresset för att ta reda på mer om 

ämnet. Beröring finns i alla kulturer och kan ske på olika sätt. Den kan ske som en 

spontan handling, en klapp på kinden en kram eller ett handslag (Birkenstad, 2004). 

Beröringen är viktig för alla från det nyfödda barnet till den åldrande människan. 

Beröring är något som alla människor dagligen kommer i kontakt med men som inte 

alltid reflekteras om. Beröringen är människans grundläggande behov och kan komma 

att öka när vi blir sjuka eller skadar oss (Henricson & Billhult, 2010). Vid sjukdom 

kan den uteblivna beröringen ges tillbaka genom att sjuksköterskan använder sig av 

den mjuka massagen i omvårdnaden (Birkenstad, 2004). Mjuk massagen är ett 

samlingsbegrepp för olika men liknande rörelser som bland annat är taktil massage, 

taktil stimulering, mjuk vävnads massage och beröringsmassage (SBU Alert, 2002). 

Den kan används inom olika omvårdnadsområden, främst inom vård av barn, palliativ 

vård, demensvård, cancervård och inom intensivvård (Ozolins, 2011). Mjuk massage 

kan ses som ett komplement som har till syfte att höja kvaliteten på omvårdnaden 

(Henricson & Billhult, 2010). I examensarbetet kommer begreppet mjuk massage att 

användas för samtliga massagetekniker. 

Den medicinska och tekniska kunskapen utvecklas i sjukvården och bidrar till en allt 

mer effektiv vård där en komplementär metod som mjuk massage inte är helt självklar 

(Sveriges kommuner och landsting, 2009). För att den mjuka massagen ska kunna 

används i sjukvården bör sjuksköterskor och annan vårdpersonal vara medvetna om 

beröringens betydelse för patienten (O'lynn & Krautscheid, 2011). I examensarbetet 

kommer begreppet mottagare att användas för den som tar emot mjuk massage och 

massageterapeut för den som ger den mjuka massagen. 

Bakgrund 

Kroppen 

Kroppen upplevs olika beroende på vilket sammanhang människan befinner sig i. 

Erfarenheterna genom livet har betydelse för hur vi upplever omgivningen. 

Medvetenheten om kroppen ökar vid obehag som oro och sjukdom och kroppen talar 

ofta om när något avviker från det normala genom signaler och tecken. Vid sjukdom 

kan kroppen komma att hamna i centrum och upplevas som ett objekt då den beskådas 

av okända människor i en främmande miljö (Lindwall, 2012). 

Människan är bunden till sin kropp oavsett om den är frisk eller sjuk. Man arbetar 

ständigt med att behålla makten över kroppen då det ger en positiv känsla. 

Övergivenhet och maktlöshet är upplevelser som kan förekomma vid sjukdom, där 

kroppen upplevs som splittrad då sjukdomen tagit över kroppen. Detta skapar en 

längtan från patienten att bli omhändertagen och ett hopp om att kroppen skall bli hel 

igen (Lindwall, 2012). 
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Sjuksköterskan möter patienter som upplever skam över sin kropp då den sjuka 

kroppen inte gör som man förväntar sig. För att olika åtgärder skall kunna utföras kan 

kroppen behövas kläs av och i de sambandet kan patienten känna sig blottad vilket i 

sin tur kan medföra oro och rädsla. Patienten lämnar i ett vårdsammanhang över 

kroppen i vårdarens händer. Dessa kan upplevas både goda och varma eller hårda och 

kalla (Lindwall, 2004). Händerna är ett redskap i vårdandet (Lindwall, 2012) och har 

som syfte att förmedla en känsla av säkerhet, trygghet, kärlek och värme (Lindwall, 

2004). Då huden fungerar som en kontaktbrygga till omgivningen (Wigforss, 2006) 

blir händernas beröring en länk där kommunikationen sker genom en tyst väg 

(Lindwall, 2004). Det biologiska systemet har en betydelse för kroppens hälsa, det är 

viktigt att det fungerar och det finns harmoni mellan rörelse och vila (Lindwall, 

2012). 

Beröring 

Beröringen har en betydelse för människans hälsa och välbefinnande från födelsen då 

den bidrar till en normal utveckling och kan bidra till att minska risken för 

hälsoproblem (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Att bli berörd innebär att man som människa blir mottagen av någon annan människa 

på ett nära sätt. Beröringen sker i ett samspel mellan vårdare och patient och det är 

viktigt att balansen mellan närhet och distans beaktas (Ardeby, 2005). Öppenhet och 

tillit har betydelse för den som blir berörd då den ger en känsla av närhet och 

uppmärksamhet som stärker vårdrelationen och ger en ömsesidig förståelse. När man 

vistas på sjukhus eller boende kan känslor av ensamhet, rädsla och övergivenhet 

uppkomma. Beröring kan i det sammanhang bidra till ett lugn (Ozolins, 2011).  

Det är viktigt för sjuksköterskan att veta att upplevelsen av att bli berörd kan uppfattas 

både positivt och negativt beroende på hur situationen ser ut samt hur beröringen 

utförs. Det som påverkar upplevelsen av beröring kan vara tidigare erfarenheter i 

livet, attityden till beröring och känselsinnets funktion. Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska vid varje ny situation ha med sig att beröringen ska förmedla en positiv 

känsla. Detta eftersom beröringen ska leda till en höjning av kvalitéten i omvårdanden 

och ge patienten en ökad livskvalité under vårdtiden (Borch & Hillervik, 2005). 

Mjuk massage 

Massage beskrivs i Nationalencyklopedin (2017) som strukturerad beröring i ett 

bestämt syfte. Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för olika men liknande tekniker 

som taktil massage, taktil stimulering, aromaterapi massage, mjuk vävnadsmassage, 

beröringsmassage och effleurage (SBU Alert, 2002). De olika metoderna används 

beroende på vad som skall uppnås och oavsett namn på metoden är det själva 

beröringen i sig och det som händer i kroppen som är det viktiga (Wigforss, 2006). 

Gemensamt för de olika massageteknikerna är att de utförs med lätta strykningar och 
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ett lätt tryck på huden med eller utan vegetabilisk olja eller utanpå kläder. Den kan 

även användas på hela kroppen eller bara på en kroppsdel som en hand eller en fot. 

De lätta och mjuka strykningarna stimulerar beröringsreceptorerna i huden och inte 

musklerna som vid en djupare massage (Airosa, Falkenberg, Öhlén & Arman, 2016b). 

Strykningarna följer ett visst mönster för att vara igenkännbar och för att skapa 

säkerhet och trygghet (Wigforss, 2006). 

Samtycke från mottagaren är en förutsättning för att massageterapeuten ska kunna 

påbörja den mjuka massagen. Tiden varierar utifrån situation, mottagarens önskan och 

syfte. Tiden för massagen varierar från 10–15 minuter upp till 45–60 minuter. 

Kroppen bäddas in och omsluts omsorgsfullt med handdukar eller täcken för att ge 

värme och välbehag och för att bevara och respektera mottagarens integritet. Genom 

den mjuka massagen kan man enkelt pausa, lyssna till mottagarens önskemål samt 

närma sig på ett respektfullt sätt vilket leder till att denne involveras i vården. Det är 

också viktigt att kontinuerligt informera om vad som planeras att göra då mottagaren 

tryggt kan säga ifrån om något skulle kännas obekvämt (Henricson, Berglund, Määttä 

& Segersten, 2006). Genom den mjuka massagen skapas ett mer personligt band 

mellan massageterapeut och mottagare då de knyter an i ett avslappnat moment 

(Airosa et al., 2016b). Under behandlingen är det också viktigt att massageterapeuten 

är observant på mottagarens reaktioner både de fysiologiska och psykologiska som 

kan uppstå. Det är därmed viktiga kunskaper för massageterapeuten att inneha. Vid 

vissa tillstånd eller sjukdomar som neurologiska sjukdomar och trauma mot huvudet 

är känsligheten större (Henricson & Billhult, 2010). Huden består av olika receptorer 

som bland annat registrerar beröring, tryck, kyla och värme. Desto fler receptorer 

inom samma yta desto större känslighet (Wigforss, 2006). 

Den mjuka massagen i omvårdnaden utförs av utbildade massageterapeuter som kan 

vara privat aktörer eller befintlig vårdpersonal som genomgått en utbildning i någon 

av de olika massageteknikerna. Utbildningens längd varierar från några dagar upp till 

flera månader (Wigforss, 2006). Vid användning av någon av massageteknikerna bör 

goda kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi finnas samt kunskap om 

sjukdomen som berörd patient lider av (Henricson & Billhult, 2010). 

I rollen som sjuksköterska är relationen med patienten ojämlik. Genom att då gå in i 

rollen som massageterapeut ges en möjlighet att skapa en jämlik relation (Henricson 

et al., 2006). Massageterapeuter som arbetar inom hälso- och sjukvården omfattas av 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). I 

Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten och denne ska visas omtanke och 

respekt (SFS 1998:531). 
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Problemformulering 

Beröring är en betydande del av sjuksköterskans patientnära arbete och kan vid 

sjukdom eller skada få en ökad betydelse för patienten. Med den snabba utvecklingen 

av medicinska och tekniska kunskaper kan beröringens betydelse förloras. Det är 

därför av vikt att undersöka hur mottagaren upplever mjuk massage i omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet var att ur mottagarens perspektiv undersöka betydelsen av mjuk massage i 

omvårdnaden. 

Metod  

Design 

Examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2013) för att på ett systematiskt sätt utforska valt ämnesområde. 

Datainsamling  

Litteratursökningen inleddes med en informationssökning genom att söka i olika 

databaser som rörde omvårdnad. Detta gjordes för att få kunskap i ämnet, en 

överblick av tillgänglig forskning och hjälp att identifiera relevanta databaser och 

sökord utifrån syftet. Därefter utfördes en målanpassad och systematisk 

informationssökning (Östlundh, 2012). 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO identifierades som mest relevanta 

eftersom de innehöll vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad. Sökning med 

ämnesord gjordes inledande i samtliga valda databaser. Sökningen gav emellertid inte 

relevanta träffar därför valdes en systematisk fritextsökning att göras med de 

identifierade sökorden touch massage, tactile massage, soft massage, tactile 

stimulation och tactile touch. 

Då fler relevanta sökord identifierades under arbetets gång valdes en kompletterande 

sökning att göras för att inte gå miste om forskning inom området. De identifierade 

sökorden var soft tissue massage, effleurage och aromatherapy massage. Vid den 

kompletterande sökningen adderades de nya sökorden till de redan befintliga 

sökorden. Sökningen gjordes systematiskt i de valda databaserna och resulterade i 1 

ny artikel som motsvarade syftet (bilaga B, tabell 2). 

De valda sökorden skrevs inom citattecken för att utesluta artiklar som inte var 

relevanta för studien utifrån syftet. Sökorden kombinerades med den booleska 

operatorn OR i samtliga valda databaser samt den booleska operatorn AND 

tillsammans med experienc med trunkering (experienc*) för att få med alla böjningar 

av experience. Sökorden redovisas i bilaga A, tabell 1. För att bestämma vilka artiklar 
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som skulle ingå i studien användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att den vetenskapliga artikeln skulle vara vetenskapligt 

granskad (peer-reviewed), skriven på engelska, publicerad 2006–2017 och enbart 

inkludera vuxna personer. I databasen PsycINFO valdes begränsningen peer-reviewed 

att göras i anslutning till sökorden då detta begränsade träffarna ytterligare. I Cinahl 

gjordes först sökningen utan begränsningen peer-reviewed för att därefter läggas till i 

sökningen. I PubMed var inte denna begränsning möjlig. Artiklar som berörde hälso- 

och sjukvårds personalens perspektiv på mjuk massage exkluderades. Sökhistoriken 

redovisas i bilaga B, tabell 2. 

Litteratursökning i Cinahl 

Den första sökningen valdes att göras i Cinahl. Sökningen resulterade i 68 träffar. 

Samtliga titlar lästes och 33 artiklar som inte motsvarade syftet eller 

inklusionskriterierna exkluderades och därefter lästes 35 abstract. Av dessa lästes 8 

artiklar i fulltext och 27 artiklar som inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna 

valdes bort. Detta resulterade i 7 artiklar som valdes ut för granskning enligt Carlson 

& Eimans (2003) bedömningsmall där alla var av Grad I. Samtliga 7 artiklar användes 

till resultatet. Den kompletterande sökningen i Cinahl gav 87 träffar varav 6 var 

dubbletter från tidigare sökning i Cinahl. Samtliga titlar lästes och 52 som inte 

motsvarade syftet eller inklusionskriterierna valdes att exkluderas. Därefter lästes 29 

abstract och denna sökning resulterade inte i att några nya artiklar inkluderades. 

Litteratursökning i PubMed 

Den andra sökningen gjordes i PubMed. Sökningen resulterade i 63 träffar varav 3 var 

dubbletter från tidigare sökning i Cinahl. Samtliga titlar lästes och 29 artiklar som inte 

motsvarade syftet eller inklusionskriterierna exkluderades. Därefter lästes 31 abstract 

och av dessa lästes 3 artiklar i fulltext, 26 artiklar som inte motsvarade syftet eller 

inklusionskriterierna valdes bort. Detta resulterade i 1 artikel som valdes ut för 

granskning enligt Carlson & Eimans (2003) bedömningsmall som motsvarade Grad I 

och inkluderades i resultatet. Den kompletterande sökningen i PubMed gav 69 träffar 

varav 6 var dubbletter från tidigare sökning. Av dessa var 5 från Cinahl och 1 från 

PubMed. Samtliga titlar lästes och 57 som inte motsvarade syftet eller 

inklusionskriterna valdes att exkluderas och därefter lästes 6 abstract. Av dessa lästes 

2 artiklar i fulltext och 4 artiklar som inte motsvarade syftet eller inklusionskritererna 

valdes bort. Detta resulterade i 1 artikel som valdes ut för granskning enligt Carlson & 

Eimans (2003) bedömningsmall som motsvarade Grad I och inkluderades i resultatet. 

Litteratursökning i PsycINFO 

Den tredje sökningen gjordes i PsycINFO. Sökningen resulterade i 304 träffar varav 3 

var dubbletter från tidigare sökning i Cinahl. Samtliga titlar lästes och 270 artiklar 

som inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna exkluderades och därefter lästes 

31 abstract. Av dessa lästes 3 artikel i fulltext och 28 artiklar som inte motsvarade 
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syftet eller inklusionskriterierna valdes bort. Sökningen resulterade inte i några nya 

artiklar. Den kompletterande sökningen i PsycINFO gav 315 träffar varav 5 dubbletter 

från tidigare sökning i Cinahl. Samtliga titlar lästes och 305 som inte motsvarade 

syftet eller inklusionskriterierna valdes att exkluderas och därefter lästes 5 abstract. 

Sökningen resulterade inte i några nya artiklar. 

Urval vid sökning 

Samtliga titlar lästes och om titeln passade studiens syfte lästes abstract. Utifrån detta 

valdes nio artiklar. Dessa motsvarade syftet och inklusions- och exklusionskriterier 

och lästes i sin helhet för att därefter ta ställning till om artikeln skulle granskas för att 

eventuellt inkluderas i resultatet. En av de vetenskapliga artiklarna fanns inte 

tillgänglig i fulltext och beställdes från Halmstad Högskolas bibliotek. 

Urval vid granskning 

Urvalskriterier för resultatartiklarna var att de var godkända av en etisk kommitté eller 

att det framkom tydligt att det gjorts noggranna etiska överväganden. 

Resultatartiklarna skulle även motsvara Grad I eller Grad II utifrån Carlsson & 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. Mallen graderas I, II och III där 

I stod för 80 - 100%, grad II 70 - 79% och grad III 60 - 69%. De valda nio artiklarna 

som granskades motsvarade Grad I och inkluderades i resultatet. 

Databearbetning 

Bearbetningen av resultatartiklarna gjordes genom en innehållsanalys inspirerad av 

Forsberg och Wengströms (2013) metod. De valda artiklarna lästes flera gånger av 

båda författarna för att få en djupare förståelse och helhetsbild av resultatets innehåll 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att skapa en överblick över materialet och en 

överskådlig presentation för läsaren gjordes en artikelöversikt (bilaga C). 

Meningsenheter som motsvarade syftet identifierades och markerades. Därefter 

klipptes dessa ut och en diskussion fördes för att bestämma gemensamma 

meningsenheter. De valda meningsenheterna färgkodades utifrån likheter och 

skillnader för att se ett tydligt mönster. Dessa utmynnade i sju subkategorier och två 

kategorier som presenterades i examensarbetets resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör forskningsetiska övervägande göras inför-

och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Samtliga nio resultatartiklar har 

blivit godkända av en etisk kommitté. I de valda resultatartiklarna framgick det att 

deltagarna behandlats på ett etiskt korrekt sätt enligt Belmontrapportens tre principer; 

respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 
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Etikprövningslagen av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har till syfte 

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

Deltagare i en studie skall informeras om syftet med forskningen, att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. I de valda 

resultatartiklarna framgick det att deltagarna har behandlats i enlighet med 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460). 

Resultat 

Av examensarbetets resultat framkom två kategorier och sju underkategorier som var 

Trygghet: Massageterapeutens betydelse, Att känna sig sedd samt Att känna 

samhörighet. Vila: Omgivningens betydelse, Att uppleva kroppen som en helhet, Att 

uppleva lindring av lidande samt Att uppleva kroppslig energi. 

De valda resultat artiklarna är studier genomförda inom olika patientgrupper. Det är 

patienter på intensivvårdsavdelning (Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009), 

friska personer (Lindgren, Jacobsson & Lämås, 2014) patienter med olika grader av 

demens (Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 2007), patienter som varit med om en 

motorfordonsolycka (Airosa, Arman, Sundberg, Öhlen & Falkenberg, 2016a), gravida 

kvinnor med allvarligt graviditetsillamående (Ågren & Berg, 2006), patienter inom 

palliativ hemsjukvård (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009), närstående vars 

familjemedlem gått bort i den palliativa cancer vården (Cronfalk, Ternestedt & 

Strang, 2010; Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009b) och närstående 

som vårdade anhörig inom den palliativa hemsjukvården (Cronfalk, Strang & 

Ternestedt, 2009a).  

Trygghet 

Massageterapeutens betydelse 

Massageterapeutens kunskap om kroppen, dess gränser och sjukdomssituation var 

betydande för upplevelsen av den mjuka massagen (Airosa et al., 2016a; Cronfalk et 

al., 2009a; Cronfalk et al., 2009b). En känsla av säkerhet infann sig då 

massageterapeuten visade känslighet och ett utvecklat sinne för den mänskliga 

kroppen då beröring kan ske på olika sätt (Cronfalk et al., 2009a). Det var efter att 

känslan av säkerhet infann sig som mottagaren tryggt kunde lämna över ansvaret i 

massageterapeutens händer (Beck et al., 2009; Airosa et al, 2016a). Blandade känslor 

och tvekan över att visa sin kropp upplevdes av mottagarna då kroppsliga faktorer 

som svett, sår eller vårtor inte gick att dölja. Därmed blev det viktigt att 

massageterapeuten visade acceptans och medkänsla under den mjuka massagen 

(Cronfalk et al., 2009b). En trygghet i from av att mottagarna visste vad som skulle 

hända vid massagetillfället visade sig vara viktigt. Genom att massageterapeuten 

använde sig av liknande rörelser var de förberedda på vad som skulle komma vilket 

gav en ökad kontroll över situationen (Lindgren et al., 2014; Skovdahl et al., 2007). 

Massageterapeutens sinnesstämning var också viktig för upplevelsen av den mjuka 
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massagen. Om massageterapeuten var lugn blev mottagarna lugna. Om 

massageterapeuten däremot var stressad minskade känslan av lugn hos mottagarna 

(Lindgren et al., 2014). 

Att känna samhörighet  

Genom den mjuka massagen skapades en speciell relation och samhörighet mellan 

mottagare och massageterapeut (Airosa et al., 2016a; Henricson et al., 2009; Cronfalk 

et al., 2009b; Skovdahl et al., 2006) som gav en trygghet och ett ömsesidigt förtroende 

(Henricson et al., 2009). Relationen växte fram genom den fysiska närheten och 

massageterapeutens engagemang (Cronfalk et al., 2009b). Även kommunikationen 

stärktes av den nära och varma relationen (Skovdahl et al., 2007). Den 

uppmärksamhet som massageterapeuten gav beskrevs av mottagarna som att de blev 

omhändertagna utan något krav på att ge något tillbaka (Henricson et al., 2009).  

Att känna sig sedd 

Att känna sig sedd, prioriterad och omhändertagen var gemensamma upplevelser för 

flera av mottagarna (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009a; Cronfalk et al., 2009b; 

Lindgren et al., 2014). Genom den mjuka massagen blev mottagaren sedd som en 

speciell person och inte som en sjukdom då massageterapeuten såg mottagaren på ett 

annorlunda sätt än den övriga vårdpersonalen (Beck et al., 2009). Den mjuka 

massagen gav trygghet till de personer som varit med om ett trauma men som snabbt 

blev hemskickade. I samband med hemkomsten upplevdes otrygghet och ensamhet. 

Genom den mjuka massagen kände de sig omhändertagna och sedda (Airosa et al., 

2016a). För de som fick den mjuka massagen utförd i hemmet upplevdes känslor av 

att vara värdefull och speciell då någon tog sin tid att komma hem till just dem 

(Cronfalk et al., 2009a; Cronfalk et al., 2009b). Den extra tiden som gavs genom den 

mjuka massagen uppskattades då sjuksköterskans tid ibland upplevdes inte räcka till 

(Beck et al., 2009). Den mjuka massagen blev även en kompensation för utebliven 

fysisk beröring vid svåra situationer i livet (Lindgren et al., 2014). Till följd av det 

fanns det även de som upplevde att tryggheteten ersattes med känslor av övergivenhet 

och ensamhet då perioden av den mjuka massagen var över (Henricson et al., 2009). 

Vila 

Omgivningens betydelse  

Starka färger, stökig miljö (Henricson et al., 2009; Lindgren et al., 2014) och musik 

som inte uppskattades påverkade avslappningen negativt (Henricson et al., 2009), 

medan en lugn atmosfär och musik som uppskattades gav en ökad avslappning 

(Henricson et al., 2009; Lindgren et al., 2014). Musik framkallade under massagen 

positiva minnen. När samma musik hördes igen vid ett annat tillfälle upplevdes den 

positiva känslan igen (Henricson et al., 2009). Vid sjukdomssymtom som illamående 

kunde känsligheten för ljud öka. I samband med den mjuka massagen stängdes 

omgivningen av och ljud som en gång upplevdes störande försvann (Ågren & Berg, 
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2006). De som fick den mjuka massagen hemma beskrev hemmiljön som lugnande då 

fokuset inte låg på omgivningen (Cronfalk et al., 2009a). I demensvården kunde 

omgivningen i form av en tavla distrahera mottagarens avslappning då fokus fanns 

någon annanstans (Skovdahl et al., 2007). 

Att uppleva kroppen som en helhet 

Den mjuka massagen bidrog till en starkare relation mellan kropp och själ (Lindgren 

et al., 2014; Cronfalk et al., 2009a; Airosa et al, 2016a) samt gav ett ökat 

kroppsmedvetande, både fysiskt och psykiskt. Gränsen mellan kroppen och 

omgivningen blev mer tydlig och kroppen kändes mer närvarande. Den psykiska 

medvetenheten visade sig genom en minskad mental kontroll som i sin tur gav en 

avslappning och ett inre lugn (Lindgren et al., 2014). Kvinnor som led av allvarlig 

graviditetsillamående beskrev att den mjuka massagen hjälpte till att flytta fokus från 

illamåendet till kroppens andra behov vilket gav en lättnad och avslappning då 

illamåendet hade en stor påverkan på vardagen. Före den mjuka massagen upplevdes 

tankar och kropp splittrade (Ågren & Berg, 2006; Airosa et al., 2016a). Den mjuka 

massagen förde samman de splittrade bitarna till en fungerande kropp som väcktes till 

liv och gav ett nytt självförtroende (Ågren & Berg, 2006; Airosa et al., 2016a). Vid 

cancersjukdom och höga doser av kortison med flera smärtsamma symtom, gav den 

mjuka massagen återigen kontrollen över kroppen. Symtomen upplevdes minska både 

under- och efter massagetillfället. Den mjuka massagen resulterade här i en total 

avkoppling i både kropp och själ (Cronfalk et al., 2009b). 

Att uppleva lindring av lidande 

Olika former av mjuk massage visade sig lindra fysiska och psykiska besvär så som 

smärta, stress, oro och ångest. Lindringen av besvären gjorde det enklare att slappna 

av och finna vila (Henricson et al., 2009; Lindgren et al., 2014; Cronfalk et al., 2009b; 

Airosa et al., 2016a; Ågren & Berg, 2006; Cronfalk et al., 2010). Smärtan kunde i 

vissa lägen försvinna helt (Airosa et al., 2016a; Ågren & Berg, 2006; Cronfalk et al., 

2009b) och i andra lägen blev den enklare att handskas med. Smärtan fanns kvar i 

kroppen men den blev mer hanterbar (Lindgren et al., 2014; Henricson et al., 2009). 

Smärtan påverkade sömnen negativt och utebliven sömn gjorde kroppen svag (Airosa 

et al., 2016a). Den mjuka massagen gjorde det enklare att slappna av och somna 

eftersom smärtan försvann (Cronfalk et al., 2009b). Oron över att man inom en snar 

framtid skulle komma att lämna sin familj då man befann sig i livets slutskede av en 

obotlig cancer (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009b) samt oron över att mista sin 

anhörig (Cronfalk et al., 2009a) var svåra känslor att handskas med. Den mjuka 

massagen bidrog med att minska de tunga tankarna och en stund av vila upplevdes 

(Beck et al., 2009). Det gavs en möjlighet att slappna av och lämna de dagliga 

bekymmer, problem och oro bakom sig (Cronfalk et al., 2009a; Cronfalk et al., 

2009b).  
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Att uppleva kroppslig energi 

Under en svår period i livet, som exempelvis sjukdom eller sorg, kunde kroppen 

upplevas tömd på energi (Henricson et al., 2009; Cronfalk et al., 2010; Cronfalk et al., 

2009a; Ågren & Berg, 2006; Cronfalk et al., 2009b; Beck et al., 2009). Då gav den 

mjuka massagen ett lugn eftersom kroppen fick möjlighet till vila och återhämtning 

(Cronfalk et al., 2009b). Kalla fötter och händer fick en ökad känslighet och en ökad 

blodcirkulation (Skovdahl et al., 2007). Hos kvinnor som led av allvarligt graviditets 

illamående upplevdes kroppen få normal funktion igen vilket bland annat märkes av 

att hungern kom tillbaka (Ågren & Berg, 2006). Detta gav kroppen ny energi och nytt 

liv (Henricson et al., 2009; Ågren & Berg, 2006) samt ork att ta sig igenom dagen 

(Lindgren et al., 2014; Cronfalk et al., 2010). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Utifrån problemformulering och syfte gjordes en inledande sökning för att identifiera 

relevanta sökord. Avsikten var att trovärdigheten skulle stärkas i litteraturstudien då 

sökord ska motsvara syftet (Karlsson, 2012). Först gjordes en ämnesordsökning 

vilken gav ett begränsat resultat. En fritextsökning valdes att göras vilket kan stärka 

trovärdigheten och pålitligheten då risken att gå miste om artiklar som berörde 

fenomenet minskade (Willman & Stoltz, 2002). Den booleska operatorn OR användes 

för att koppla samman de identifierade sökorden då detta ökade sensitiviteten i 

sökningen. Den booleska operatorn AND användes för att göra sökningen mer 

specifik utifrån mottagarens perspektiv (Karlsson, 2012). 

De tre databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO valdes till den systematiska 

sökningen då de innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet. Genom 

att söka i flera databaser inom samma område stärks trovärdigheten då möjligheterna 

att hitta fler relevanta artiklar utifrån syftet ökade (Henricsson, 2012). Engelska var ett 

inklusionskriterie då det är huvudspråket för vetenskapliga artiklar. Eftersom det inte 

är författarnas modersmål så kan det minska pålitligheten i arbetet då risken finns att 

missförstånd gjorts. För att minimera detta har artiklarna diskuterats och ord som inte 

förståtts har slagits upp i engelskt lexikon. Studier publicerade mellan 2006 och 2017 

valdes, dels för att få med aktuell forskning, dels då artiklar inom området var 

begränsad. En artikel som motsvarade syftet men som inte var tillgänglig i fulltext 

beställdes från Halmstad Högskolas bibliotek. Detta stärker litteraturstudiens 

trovärdighet och pålitlighet då alla relevanta artiklar inkluderas. Att inte samtliga 

abstract valdes att läsas kan vara en svaghet. Risken för att relevanta artiklar missas 

då titeln kunde vara missvisande. De titlar som framkom i sökträffarna kunde 

emellertid identifieras om de motsvarade syftet eller inte. 

Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet bedömdes ha mycket god vetenskaplig 

kvalitet utifrån Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall vilket höjer kvalitén på 
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examensarbetet. Vetenskapliga artiklar valdes i enlighet med Halmstad Högskolas 

Riktlinjer för att kvalitetssäkra examensarbetet (Wallengren & Henricsson 2012). 

I databasen Cinahl inkluderades endast de artiklar som var kritiskt granskade (peer-

reviewed). Därefter gjordes även en granskning av de valda artiklarna med hjälp av 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall vilket kan tyda på god trovärdighet då 

artiklarna granskades på samma sätt (Wallgren & Henricson, 2012). I databasen 

PubMed var det ej möjligt att väja denna begränsning och därför kontrollerades de 

respektive tidskrifterna om de tillämpade peer-reviewed. Sedan gjordes en 

kvalitetsgranskning av de valda artiklarna med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall, vilket kan stärka trovärdigheten. 

Samtliga resultatartiklar var vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod med ett 

undantag av mixad metod som innebär att en studie använt sig av både kvalitativa och 

kvantitativa data. Av denna valdes endast den kvalitativa delen av studien att 

analyseras. Kvalitativ metod ger en fördjupad förståelse för upplevelser (Friberg, 

2012). I jämförelse med ett kvantitativt metodval förefaller det vara ett lämpligt val 

eftersom det var betydelsen av mjuk massage som eftersöktes. Varje enskild kvalitativ 

forskningsstudie bär med sig ett kunskapsvärde och genom att sammanställa olika 

forskningsresultat ökar detta (Friberg, 2012). Artikelförfattarna hade en god inblick i 

fenomenet mjuk massage vilket kan vara en svaghet då de hade en förförståelse av 

fenomenet (Wallengren & Henricsson, 2012). Det kan också ses som en styrka då 

fenomenet är bekant. Artikelförfattarna diskuterade dock förförståelsen för att inte 

låta denna dominera analysen. Förförståelsen för författarna till detta examensarbete 

utmanades också då regelbundna handledningstillfällen i grupp genomfördes. Arbetet 

kvalitetsgranskades av studiekamrater och handledare vilket kan öka trovärdigheten 

och pålitligheten. Fler kunniga inom skrivprocessen gav synpunkter på förbättringar 

för att ytterligare höja kvalitén på examensarbetet (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Samtliga artiklar var genomförda i Sverige och i olika miljöer och vårdsammanhang. 

Detta kan ses som en styrka då studiens resultat kan vara överförbart till liknande 

sammanhang i Sverige (Henricsson, 2012). En svaghet kan vara att artiklar från olika 

länder skulle kunna höja trovärdigheten samt stärka överförbarheten då det skulle gett 

ett mer internationellt perspektiv. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att ur mottagarens perspektiv undersöka betydelsen av 

mjuk massage i omvårdnaden. Studiens resultat stämde överens med syftet då den 

mjuka massagens betydelse undersöktes och resulterade i två kategorier och sju 

underkategorier. 

Resultatet av examensarbetet visar att massageterapeuten har en viktig roll för 

upplevelsen av den mjuka massagen då det professionella förhållningssättet gentemot 
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mottagaren skapar en tillit (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009a; Airosa et al., 

2016a; Cronfalk., 2009b; Skovdahl et al., 2007; Lindgren et al., 2014). Detta bekräftas 

även av Lämås, Graneheim & Jacobsson (2011) som menar att tilliten till 

massageterapeuten är viktig eftersom den ger en känsla av säkerhet och att vara i 

trygga händer. Det uttrycker även Lindwall (2004) då sjuksköterskan genom sina 

händer kan skapa säkerhet och trygghet för mottagaren som lämnar över sin kropp i 

sjuksköterskans händer. Det framkommer även av examensarbetets resultat att 

massageterapeutens sinnesstämning smittar av sig vilket påverkar upplevelsen av den 

mjuka massagen (Lindgren et al., 2014). Detta stärks av Garnett (2003) som menar att 

vårdpersonalens beteende har en betydande del för mottagarens upplevelse. En viktig 

del i massageterapeutens förberedelse inför den mjuka massagen är bland annat inre 

balans. För att kunna hjälpa mottagaren att slappna av är det nödvändigt att som 

massageterapeut själv vara avslappnad när massagen utförs (Henricson et al., 2006). 

Resultatet av examensarbetet visar även att den mjuka massagen stärker relationen 

mellan massageterapeut och mottagare (Henricson et al., 2009; Cronfalk et al., 2009b; 

Skovdahl et al., 2007). Detta beskrivs även i tidigare forskning av Henricson et al. 

(2006); Ariosa, Falkenberg, Öhlen & Arman (2016b). Henricson et al. (2006) menar 

att genom att gå in i rollen som massageterapeut skapas en mer jämlik relation 

gentemot mottagaren då relationen i rollen som sjuksköterska är ojämlik. Detta ger 

mottagaren möjlighet att känna tillit till massageterapeut. Beröringen är alltså en 

central del i vårdandet som både kan bekräfta och stärka relationen (Ozolins, 2011). 

Det är även viktigt att som massageterapeut beakta balansen mellan närhet och distans 

då beröringen sker i ett samspel (Ardeby, 2005). Genom beröring sker en tyst 

kommunikation (Lindwall, 2004) då huden fungerar som en kontaktbrygga till 

omgivningen (Wigforss, 2006). Som sjuksköterska bör man vara medveten om att 

beröring både kan skapa närhet och distans. Genom att närma sig mottagaren på ett 

respektfullt sätt ökar chansen att beröringen leder till en god relation. 

Ytterligare resultat av examensarbetet är att känna sig sedd, prioriterad och 

omhändertagen (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2010; Cronfalk et al., 2009a). Det 

överensstämmer med Ariosa et al. (2016b) där den mjuka massagen bidrar till att mer 

tid ges till mottagaren utöver omvårdnadsarbetet. Detta kan även kopplas till 

Henricsson et al. (2006) där massageterapeuten, för att bekräfta mottagaren, i början 

av massagetillfället frågar om dennes tillåtelse. Genom att förklara hur den mjuka 

massagen ska gå till och att vara lyhörd för önskemål kan mottagaren tryggt säga ifrån 

vid obehag. Vidare beskriver Borch (2005) att mottagaren upplever vårdpersonalens 

bemötande som obehagligt. De beskriver även en rädsla för att beröringen ska orsaka 

skada. Författarna till examensarbetet menar att anledningen till obehaget kan vara att 

vårdpersonalen inte informerar och involverar mottagaren vid beröringstillfället. 

Massageterapeuten poängterade vidare i studien att de inte gav mjuk massage vid 

situationer där de inte kände full respekt för mottagarens integritet (Henricsson et al., 
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2006). Hälso- och sjukvårdslagen belyser vikten av att omvårdnadsarbetet ska ske 

genom att både autonomi och integritet respekteras (SFS 1982:763). 

Av examensarbetets resultat framkommer det att den mjuka massagen har en 

smärtlindrande effekt (Henricson et al., 2009; Lindgren et al., 2014; Cronfalk et al., 

2009b; Airosa et al, 2016; Ågren & Berg, 2006; Cronfalk et al., 2010). Detta stärks av 

Robinson och Smiths (2016) studie av cancerpatienter som i samband med 

kemoterapi eller bioterapi får mjuk massage. Där visas en signifikant sänkning av 

bland annat smärta och i detta samband får den mjuka massagen en betydelsefull del i 

mottagarnas vård. Borch (2005) beskriver däremot att smärta upplevs i samband med 

beröring i vården. De beskriver att beröringen upplevs som hårdhänt av den stressade 

vårdpersonalen. Författarna till examensarbetet menar att anledningen till att resultatet 

skiljer sig åt kan bero på att mottagarna i de olika studierna fick beröring under skilda 

omständigheter. Enligt Socialstyrelsen (2016) visar en analys, av kostnader för 

läkemedel, en ökning på hela 7,9 procent de senaste 3 åren i Sverige. Ett utav de 

vanligaste läkemedlen som hämtas ut är paracetamol som bland annat används i 

smärtstillande syfte (Socialstyrelsen, 2016). Författarna till examensarbetet hävdar att 

den mjuka massagen som i studiens resultat visar en smärtlindrande effekt kan bidra 

till att minska de höga läkemedelskostnaderna. Den mjuka massagen skulle kunna 

användas som ett komplement till smärtstillande läkemedel som exempelvis 

paracetamol. Ardeby (2003) visar att genom användandet av mjuk massage kan även 

läkemedel som insomningstabletter och ångestdämpande minska. Biverkningar från 

läkemedel som morfin kan undvikas om den mjuka massagen används som ett 

komplement. 

I resultatet av uppsatsen framkommer det att den mjuka massagen kan dämpa oro och 

ångest (Lindgren et al., 2014; Cronfalk et al., 2009a; Cronfalk et al., 2009b; Cronfalk 

et al., 2010). Detta beskrivs även i tidigare forskning av Axelsson & Määtä (2007); 

Dreyer et al. (2015); Lämås et al. (2011). Axelsson och Määtä (2007) visar att 

magproblem som förstoppning gjorde personerna oroliga. Den mjuka massagen 

verkade lindrande och de oroliga tankarna minskade. Detta uttrycker även Ardeby 

(2003) då man som patient kan stå inför ångestfulla situationer där den mjuka 

massagen kan bidra till att självkänslan stärks. En utav sjuksköterskans primära 

uppgifter är att lindra lidande vilket den mjuka massagen kan bidra till. 

Konklusion och implikation 

Av examensarbetets resultat framkom det att trygghet och vila var betydande delar för 

helhetsupplevelsen av den mjuka massagen. Mottagarnas upplevelse visade sig vara 

övergripande positivt. När de gäller faktorer som påverkade betydelsen av den mjuka 

massagen hade massageterapeuten en betydande roll för tryggheten. När denna hade 

uppnåtts var det möjligt för mottagarna att slappna av och smärta, oro- och ångest, 

illamående samt andra sjukdomssymtom kunde lindras. 
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Examensarbetet visar att mer utbildning och kunskap behövs om mjuk massage i 

omvårdnaden. Genom att studera mottagarens perspektiv får massageterapeutens 

kunskap om hur den mjuka massagen på bästa sätt kan ges genom ett befintligt och 

lättillgängligt redskap. Den mjuka massagen kan utföras vid behov och i mån av tid 

vilket kan öka välbefinnande vid sjukdom eller andra svåra situationer. Utifrån de 

resultat som examensarbetet visar kan den mjuka massagen lindra lidande hos olika 

patientgrupper. För att öka kunskapen behövs mer forskning. En sådan kan vara att 

undersöka hur den mjuka massagen verkar på specifika områden som smärta. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed PsykInfo 

Beröringsmassage ”touch massage” ”touch massage” ”touch massage” 

Taktil massage ”tactile massage” ”tactile massage” ”tactile massage” 

Mjuk massage ”soft massage” ”soft massage” ”soft massage” 

Taktil stimulering ”tactile stimulation” ”tactile stimulation” ”tactile stimulation” 

Taktil beröring ”tactile touch” ”tactile touch” ”tactile touch” 

Mjuk vävnads 

massage 
”soft tissue massage” ”soft tissue massage” ”soft tissue massage” 

Effleurage ”effleurage” ”effleurage” ”effleurage” 

Aromaterapi massage ”aroma therapy massage” ”aroma therapy massage” ”aroma therapy massage” 

Upplevelse experienc* experienc* experienc* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Tidigare lästa abstract och dubbletter redovisas inom parentesen 

** Kompletterande sökning

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

210317 Cinahl 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” AND 

experienc* 

Limits: research article, 2006-

2017, all adult. 68 35 7 7 

210317 PubMed 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” AND 

experienc* 

Limits: 2006-2017, 19 + years  63 (3)* 31 1 1 

210317 PsycINFO 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” AND 

experienc* 

Limits: , peer reviewed, 2006-

2017, 18+ years. 

304  

(3)* 31 0 0 

050417** Cinahl 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” OR “soft tissue 

massage” OR “effleurage” OR 

“aroma therapy massage” AND 

experienc* 

Limits: research article, 2006-

2017, all adult. 87 (6)*  29 0 0 

050417** PubMed 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” OR “soft tissue 

massage” OR “effleurage” OR 

“aroma therapy massage” AND 

experienc* 

Limits: 2006-2017, 19 + years  69 (6)*  6 1 1 

050417** PsycINFO 

Fritext: ”touch massage” OR 

”tactile massage” OR ”soft 

massage” OR ”tactile stimulation” 

OR ”tactile touch” OR “soft tissue 

massage” OR “effleurage” OR 

“aroma therapy massage” AND 

experienc* 

 Limits: , peer reviewed, 2006-

2017, 18+ years. 315(5)* 5 0 0 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Airosa, F., Arman, M., Sundberg, T., Öhlén, G., & Falkenberg, T. (2016). Caring touch as a 

bodily anchor for patients after sustaining a motor vehicle accident with minor or no physical 

injuries-a mixed methods study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1), 106. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka patienternas subjektiva erfarenheter och perspektiv på smärta och andra faktorer 

som har betydelse för en tidig omvårdnadsåtgärd som består av ”taktil massage och healing 

touch”. 

Metod:  

Design 

Mixed metod 

Kvantitativ och kvalitativ design 

Urval 41 patienter valde att delta i studien. 27 deltagare fullföljde uppföljningen efter 6 månader där det 

även hade fått sammanlagt 8 behandlingar med taktil massage eller healing touch. 

Datainsamling Data samlades in i form av intervjuer i ett rum på sjukhuset. Intervjuerna pågick upp till 60 

minuter och genomfördes på svenska. Undertiden skedde en digital inspelning och all information 

transkriberades ordagrant av författaren. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor. Data samlades 

in från september 2012 till maj 2014. Data samlades även in med hjälp av VAS där patienterna 

själva skattade sin nuvarande smärta under första besöket samt efter varje behandlingstillfälle. 

Dataanalys Intervjufrågorna analyserades med hjälp av Systematisk Text Kondens. Första steget var att göra 

en översikt av all data och sedan gjordes en noggrann läsning av intervjun samtidigt som grupper 

togs fram för att få en helhetssyn. Därefter gjordes en systematisk genomgång av intervjuerna för 

att identifiera och sortera i syfte att belysa frågeställningen det vill säga från teman till koder. Till 

sist gjorde båda författarna en preliminär läsning och diskuterade sedan innebörden av texten. 

Data från VAS överfördes från papper till en elektronisk databas där resultaten analyserades 

statistiskt.  

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Personer som upplevt ett motorfordonstrauma, med inga eller lindriga fysiska skador som blev 

direkt hemskickade efter läkarundersökningen, upplevde att den mjuka massagen gav ett andrum 

och en vila från negativa tankar och smärtan. Deltagarna upplevde att kroppen och själen var 

splittrad efter traumat men blev hel igen av den mjuka massagen. Den mjuka massagen gav ett 

ökat kroppsmedvetande där ”hela” kroppen upplevdes som en helhet. Massageterapeutens säkra 

händer upplevdes skapa en tillit vilket upplevdes ge avslappning och vila där ansvaret tryggt 

kunde lämnas över.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 87% 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Beck, I., Runeson, I., & Blomqvist, K. (2009). To find inner peace: soft massage as an established 

and integrated part of palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 15(11). 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att utforska hur mjuk massage, given som en etablerad och integrerad del av den palliativa 

hemvården, upplevdes av patienter med obotlig cancer. 

Metod:  

Design 

Fenomenologisk metod 

Kvalitativ design 

Urval Konsekutivt urval där 5 kvinnor och 3 män mellan 48 och 82 år deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna varade i 40 minuter och inleddes med en 

öppen fråga och genomfördes av huvudförfattaren som hade arbetat där ett år tidigare men hade ej 

träffat patienterna innan. Intervjuerna spelades även in och skrevs ner ord för ord. 

Dataanalys Data analyserades i flera steg där man först gjorde en genomgång av de transkriberade 

intervjuerna som kategoriserades i tre teman. Sedan sorterades informationerna i kategorierna 

beroende på om den mjuka massagen påverkade nuet eller framtiden. Slutligen formulerades 

underkategorier i kategorierna. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Svårt sjuka personer i cancer upplevde att den mjuka massagen gav en vila genom ett inre lugn, de 

kände en värdighet genom tiden som gavs till just dem. Tunga tankar, på sin osäkra sjukdom och 

på att kanske snart inte leva längre, skingrades och gav en frihetskänsla som gav ett hopp. 

Illamåendet som annars ständigt var närvarande försvann under den mjuka massagen, det gav en 

vila och återhämtning blev möjlig. Minnena av de tidigare massagetillfällena gjorde vardagens 

psykiska och fysiska problem lite lättare och gav hopp för framtiden. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Cronfalk, B. S., Strang, P., & Ternestedt, B. M. (2009). Inner power, physical strength and 

existential well‐being in daily life: relatives’ experiences of receiving soft tissue massage in 

palliative home care. Journal of Clinical Nursing, 18(15), 2225-2233. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att undersöka anhörigas upplevelse av att ta emot mjuk vävnads massage som ett tillägg av stöd 

undertiden som de tar hand om en döende familjemedlem hemma. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design 

Urval 21 personer mellan 27 och 77 år deltog i studien. 

Datainsamling En till två veckor efter massagen samlades data in genom intervjuer som varade i cirka 60 minuter. 

Deltagaren fick fritt berätta om upplevelsen där författarna även tog hjälp av öppna följd. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

Intervjuerna lästes först igenom för att få en känsla för helheten och sedan lästes intervjuerna 

grundligt för att identifiera meningsdelar. Meningsdelarna delades in i koder där koderna 

jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Fem underkategorier granskades och jämfördes för 

att finna centrala delar som sedan blev till tre kategorier. Slutligen genom tolkning av koder, 

underkategorier och kategorier framkom ett övergripande tema. 

Bortfall 2 av 21 personer. På grund av familjemedlems tidigare död och brist på tid. 

Slutsats De anhörigas upplevelse av den mjuka vävnads massagen var övervägande positiv. Att känna sig 

uppskattad och bekräftad genom att bli omhändertagen för en stund. Tillit till massageterapeuten 

beskrevs som viktig för att känna sig säker och trygg. Trots oro för sin anhöriga, den 

gemensamma situationen och trötthet så gav den mjuka vävnadsmassagen inre styrka och 

välmående. Känslan av att kropp och själ förenades gav en vila. Känsla av att vara helt utvilad 

som efter en god natts sömn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 90%  



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

Referens Cronfalk, B. S., Strang, P., Ternestedt, B. M., & Friedrichsen, M. (2009). The existential 

experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care—an intervention. Supportive 

Care in Cancer, 17(9), 1203-1211. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka hur patienter i palliativ hemsjukvård uppfattar fysisk beröring i form av 

mjukvävnads massage. 

Metod:  

Design 

Hermeneutisk metod 
Kvalitativ design 

Urval 22 cancerpatienter som var palliativa men vårdades i hemmet. Patienterna som deltog bestod av 14 

kvinnor och åtta män i åldrarna från 41 till 76 år. 

Datainsamling Data samlades in i form av intervjufrågor. Frågorna som ställdes var bland annat ”Kan du berätta 

om din upplevelse av att få mjuk massage”. För att få mer detaljerad information ställdes mer 

öppna frågor som: ”Vill du berätta mer?”  eller ”Vill du förklara hur det kändes då?”. Intervjuerna 

varade i cirka 60 minuter och ägde rum hemma där patienterna vårdades. All information spelades 

även in.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord. Texten lästes sedan igenom där författarna antecknade 

kontinuerligt. Vid eventuella avvikelser diskuterades det gemensamt. Detta gjordes i följd utifrån 

en strukturerad analys, som analyserade dem olika delarna i förhållande till helheten.  

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Patienterna beskrev vikten av att massageterapeuten skulle vara respektfull och flexibel samt ha 

insikt i mottagarens sjukdomssituation. Detta eftersom det bidrog till tillit, säkerhet samt total 

avslappning i både kropp och själ för patienterna. Denna avslappning gav även en paus från 

sjukdomen och den nära inpå stående döden. Att få någons totala uppmärksamhet gav en känsla av 

att vara speciell även en kontroll över den fysiska kroppen infann sig undertiden massagen gavs. 

Smärtlindring och lindring av andra sjukdomssymtom upplevdes. Den mjuka massagen bidrog 

med kraft att klara dagen på ett bättre sätt då kroppen var tömd på energi.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 92% 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Cronfalk, B. S., Ternestedt, B. M., & Strang, P. (2010). Soft tissue massage: early intervention for 

relatives whose family members died in palliative cancer care. Journal of Clinical 

Nursing, 19(7‐8), 1040-1048. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att undersöka upplevelsen av tidig intervention av mjuk vävnads massage hos de som förlorat en 

familjemedlem i cancer.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design 

Urval 14 kvinnor och 4 män mellan 34 och 78 år deltog i studien. 14 av de 18 anhöriga i studien 

kontaktade själva forskarna redan en vecka efter de mist sin anhöriga för att uttala sin önskan att 

vara med i studien. 

Datainsamling Studien pågick 8 månader. Data samlades in med hjälp av intervjuer där man fritt fick berätta om 

sina erfarenheter att ta emot mjuk vävnads massage. För att få mer detaljer ställdes ytterligare 

frågor som:” Vill du berätta mer om det?” eller ”Vad gjorde du då?”. Uppföljningsfrågorna 

ställdes utifrån svaren på frågorna. Slutlig skedde en uppföljning sex till åtta månader efter 

intervjuerna. Det gjordes genom telefonintervjuer där huvudfrågan var: ”Hur mår du idag?”. Detta 

för att uppmuntra de anhöriga att prata och reflektera över sitt nuvarande liv.  

Dataanalys De tre författarna analyserade intervjuerna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalysmetod av 

Graneheim och Lundman (2004). Denna metod innehåller bland annat olika nivåer av tolkning. 

Utifrån texten försökte man sedan hitta kategorier för att verkligen förstå vad som sades.  

Bortfall 7 var ej intresserade av att delta eller så bodde de för långt bort. 

Slutsats Personer som sörjde en nära anhörigs bortgång efter en tid i den palliativa cancervården upplevde 

den mjuka massagen som ett stöd i en svår tid. Något att se fram emot trots sorgen, en stund att 

kunna sörja intensivt blev en vila från smärtsamma känslor och ångest. Att inte behöva prata om 

sina känslor gav en vila och en hjälp att sortera tankarna som upptogs av praktiska ting som var 

framför dem. Tankarna blev lugnare och klarare och kropp och sinne upplevdes hel. Kontinuitet i 

form av upprepade massagetillfällen och samma massageterapeut, som en gång hade behandlat 

den anhöriga, gav en trygghet men även en hjälp att skapa nya rutiner där ny energi och kraft 

återkom till kroppen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

Referens Henricson, M., Segesten, K., Berglund, A. L., & Määttä, S. (2009). Enjoying tactile touch and 

gaining hope when being cared for in intensive care—A phenomenological hermeneutical 

study. Intensive and Critical Care Nursing, 25(6), 323–331. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att belysa betydelsen av att ta emot taktil beröring när man vårdades på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design: 

Fenomenologisk Hermeneutisk  

Kvalitativ design 

Urval Studien var en del av ett större projekt där 44 personer deltog varav 21 i interventionsgruppen och 

23 i kontrollgruppen. Patienterna som deltog i studien hade antingen hjärtsjukdomar, hade gjort 

någon form av hjärtkirurgi eller tarmkirurgi. Deltagarna i studien var mellan 54 och 78 år. 

Datainsamling Data samlades in i form av öppna intervjufrågor. Patienterna fick själva välja var intervjuerna 

skulle äga rum. En del patienter valde en gemensam plats att bli intervjuer och andra föredrog att 

bli intervjuad hemma. Patienterna kontaktades för en intervju tre till fyra månader efter 

utskrivningen. Intervjuerna ägde rum mellan april 2006 och mars 2007. Deltagarna berättade om 

upplevelsen av att få taktil beröring. Följdfrågor ställdes i form av: ”Kan du berätta mer?”. 

Intervjuerna varade mellan 45 till 60 minuter. 

Dataanalys Intervjufrågorna analyserades med hjälp av Ricoeurs filosofi där författarna genomgår tre 

metodologiska steg för bästa analys. Först gjordes en naiv förståelse av texten genom att läsa den 

initialt. Sedan gjordes en strukturerad analys. Sista stege handlar om att tolka helheten genom att 

ta hänsyn till den naiva förståelsen, strukturanalysen och forskarnas förförståelse.  

Bortfall 11 avlidna, 3 mindes inte, 1 ville inte delta i intervjuerna. 

Slutsats Tre kvinnor och tre män som var svårt sjuka upplevde att den taktila beröringen på 

intensivvårdsavdelningen gav välbefinnande för både kropp och själ. I den vanligtvis stressiga 

miljön gav den taktila beröringen ett lugn och en vila från denna. Patienterna kände tillit till 

massageterapeuten som gav en trygghet och var en viktig del för hur upplevelsen blev. En 

kravlöshet där inget förväntades i gengäld upplevdes ge en vila. Kroppen upplevdes få nytt liv och 

kraft då smärtan lindrades vilket gav ett hopp och en längtan efter att den taktila beröringen skulle 

fortsätta men upplevdes också som en ensamhet efteråt. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 90% 



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lindgren, L., Jacobsson, M., & Lämås, K. (2014). Touch massage, a rewarding experience. 

Journal of Holistic Nursing, 0898010114531855. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva och analysera friska individers uttryckta erfarenheter av beröringsmassage. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design 

Urval I studien deltog 15 friska personer där 2 av dem var män och 15 kvinnor. Alla deltagarna var 

mellan 24 och 65 år.  

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer som varade i 20 minuter. Intervjufrågorna styrdes utifrån 4 

huvudfrågor som inkluderade: upplevelse, förväntningar, påverkan och effekt. All data 

registrerades av två författare som var närvarade vid intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes 

efter den andra och sista givna massagen så deltagarna skulle ha mer att berätta om. 

Dataanalys I studien användes en narrativ analysmetod där man utgick från Polkinghorne (1988, 1995) som 

menar på att upplevelser även är historier eller sagor. Analysen gjordes genom att studera hur 

deltagarna upplevde att få beröringsmassage. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Deltagarna upplevde att massageterapeutens sinnesstämning smittade av sig och påverkade 

avslappningen både positivt och negativt. Kontinuitet i form av flera massagetillfällen var 

uppskattade eftersom det lättare gick att slappna av då de redan visste hur massagen skulle gå till. 

En ökad kroppsmedvetenhet upplevdes, kroppen kändes mer närvarande, vilket bidrog till 

minskad mental kontroll som i sin tur gav en vila från dagliga bekymmer och problem. Vilan och 

avslappningen gav en energi som gav ork till vardagens sysslor. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

Referens Skovdahl, K., Sörlie, V., & Kihlgren, M. (2007). Tactile stimulation associated with nursing care 

to individuals with dementia showing aggressive or restless tendencies: an intervention study in 

dementia care. International Journal of Older People Nursing, 2(3), 162–170. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva vårdgivarens samt vårdtagarens erfarenheter av att taktil stimulering.  

Metod:  

Design 
 

Kvalitativ design  

Urval I studien deltog 45 personer från fyra olika avdelningar: för personer med måttlig demens, ett 

somatiskt vårdhem, en enhet för personer med demens och BPSD samt en enhet för personer med 

svår demens. 

Datainsamling Den första författaren hade utarbetat en speciell blankett med rubriker där vårdgivaren skrev ner 

all viktig information om deras iakttagelser samt erfarenheter efter varje taktil stimulering. 

Dataanalys Dokumentationen bestod av cirka 60 A4 sidor som analyserades med hjälp av en innehållsanalys 

som syftade till att erhålla en systematisk beskrivning av kvalitativt och kvantitativt innehåll i 

texten. Informationen sammanfattades och delades in i kategorier utifrån likheter och skillnader. 

Sedan skrevs texter utifrån varje individ och vårdgivarens upplevelse. 

Bortfall Ej angivet i studien. 

Slutsats Det var viktigt med kontinuitet i form av liknande rutiner och upprepade behandlingar. De första 

två gångerna var mottagarna lite misstänksamma och visste inte riktigt vad som var på gång trots 

att det hade förklarats flera gånger. Att vara redo och fokuserad på den mjuka massagen var viktigt 

för att avslappningen och vilan skulle infinna sig. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 85% 



 BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

Referens Ågren, A., & Berg, M. (2006). Tactile massage and severe nausea and vomiting during 

pregnancy–women's experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20(2), 169–176. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva sjukhusinlagda kvinnors erfarenhet av allvarligt graviditetsillamående och taktil 

massage. 

Metod:  

Design 

Fenomenologisk metod 

Kvalitativ design 

Urval 11 kvinnor i ålder 23 till 38 år deltog i studien. Kvinnorna var inneliggande för allvarligt 

graviditetsillamående. Alla var gravida i 7:e till 13:e veckan. 

Datainsamling Efter tredje och sista massagetillfället intervjuades kvinnorna i ett ostört rum. Intervjuerna varade 

mellan 12 och 25 minuter. Två öppna frågor ställdes: ”Kan du berätta om din upplevelse av 

välmående och kräkningar under graviditeten?” och ”Hur upplevde du den taktila massagen?”. En 

ytterligare fråga som ställdes för att undvika en eventuell negativ aspekt var: ”Upplevde du något 

negativt under eller efter massagen?”. Intervjuerna spelades även in. 

Dataanalys Data analyserades efter Giorgi´s fenomenologiska metod av båda författarna (AA & MB). 

Intervjuerna skrevs först ner exakt ord för ord och sedan lästes texten få en känsla för helheten.  

Texten lästes en andra gång och meningar plockades ut som svarade an på syftet. Fler än 200 

meningsdelar plockades ut och slutligen framträdde en huvudsaklig struktur av fenomenet. 

Bortfall En person som tackat ja till att delta i studien blev utskriven då hon mådde bättre. Hon hann få 

massage vid ett tillfälle. 

Slutsats Kvinnor som led av allvarligt graviditets illamående upplevde att den mjuka massagen gav ett 

andrum och en vila från illamåendet som annars styrde livet. Den mjuka massagen flyttade även 

fokuset från illamåendet till kroppens andra behov som hunger. Efter en tid med svårt illamående 

och kräkningar var kroppen tömd på energi, den taktila massagen gav ny kraft och ny energi. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I: 90% 
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