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Abstrakt 
Bakgrund: Beröring är nödvändig för hälsan och välmående. Beröringssinnet är det 

sinne som utvecklas först och som lämnar kroppen sist i livet. Mjuk massage är en 

etablerad metod inom delar av sjukvården sedan början av 1990-talet. Syfte: Syftet 

med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser och effekter av mjuk 

massage. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på fem kvalitativa och elva 

kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet visade att mjuk massage upplevdes som en 

stunds avkoppling där patienterna drömde sig bort till en tidlös plats. De negativa 

tankarna försvann och de kände ett inre lugn. Patienterna kände sig bekräftade och 

självförtroendet ökade. Symtom som smärta och ångest minskade, sömnkvaliteten och 

rörligheten förbättrades. Diskussion: Trots att effekten av mjuk massage inte sitter i 

så länge så är det en positiv upplevelse för patienten. Avslappning är en stor effekt 

som ger följdeffekter och påverkar andra delar av kroppen positivt. Många patienter 

behöver flera behandlingar för att det ska ha någon effekt. Det har påvisats att tids-

brist kan vara en orsak till att mjuk massage inte används. Slutsats: Resultatet visar 

att mjuk massage ger positiva effekter under den period massagebehandlingen pågår 

och även under en viss tid efteråt. 

 

Nyckelord: beröring, komplementär, patient, taktil massage. 
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BAKGRUND 
 

Historik 

Massage har använts som behandling i alla tider och under artonhundratalet var det 

många som ville studera effekterna av massage i Europa. Under den här tidsperioden 

skapade och införde Per-Henrik Ling sin massageform som är en typ av klassisk mas-

sage och som utanför Sverige kallas för Swedish massage (Norrbrink & Lundeberg, 

2010, s.109). Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för behandlingar som taktil stimu-

lering, taktil massage, aromaterapimassage, hudmassage, beröringsmassage och effle-

urage
1
. Massage ges till patienter som komplement till annan omvårdnad och behand-

ling som en del i vårdarbetet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2002). Taktil massage är en metod som har skapats i Sverige och de senaste åren har 

det funnits ett växande intresse hos vårdpersonal att ge taktil massage som behandling 

till olika patientgrupper. Sedan de första utbildningarna satte igång i början på 1990-

talet har taktil massage använts inom flera områden i svensk hälso- och sjukvård. Ar-

deby (2005, ss.74-79) skriver att taktil massage används inom psykiatrisk vård, vid 

livets slutskede och vid demens. SBU (2002) skriver i sin rapport att de som utbildar 

sig inom taktil massage är sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetstera-

peuter och sjukgymnaster från både kommuner och landsting (SBU, 2002). Det har 

forskats mycket om mjuk massage under 2000-talet, bland annat vill forskarna veta 

mer om hur mjuk massage påverkar smärta, trötthet, oro, illamående och depression 

(Cassileth & Vickers, 2004). Intresset för att forska om beröringens effekter på patien-

ter har funnits länge. Rowlands, (1984) undersökte under 1980-talet om mjuk massa-

ge kunde minska depression och lindra smärta och Samarel (1992) studerade patien-

ters upplevelse av mjuk massage under 1990-talet. 

 

Beröring 

Den första känslan från omvärlden som ett nyfött barn får är genom beröring (Ardeby, 

2005, s.42). Beröringssinnet är det sinne som utvecklas först. Så tidigt som i sjunde 

fosterveckan visar fostret reaktioner vid beröring. Ett litet barn kan klara sig utan hör-

sel, syn, smak- och luktsinne men utan beröring överlever inte barnet. Enligt Uvnäs 

                                                        
1 Lätta strykningar över huden i jämn rytm 
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Moberg (2000, s.129) får barnen bättre hälsa av beröring och tillväxten påverkas posi-

tivt. Ardeby (2005, ss.42-43) anser att beröring behövs i hela livet för att vi ska kunna 

få kroppsuppfattning, en bra balans i nervsystemet och för att stärka kommunikatio-

nen. Beröringssinnet är det sinne som finns kvar längst i livet. Vid livets slutskede när 

inget annat sinne fungerar så kan hudkontakt med någon annan nå medvetandet. När 

det inte heller finns ord så är en hand mot en annan hand mer än ord (Ardeby, 2005, 

s.39). Sansone och Schmitt (2000) menar att beröring är en omtänksam handling som 

är riktad till hela människan, det vill säga fysiskt, holistiskt och sociokulturellt. 

 

Taktil massage 

Taktil massage påverkar beröringssinnet, de taktila receptorerna i huden aktiveras 

(Ardeby, 2007). Metoden innebär mjuka men bestämda strykningar i ett lugnt tempo 

och med en jämn rytm. Viktigt är att täcka för de delar av kroppen som inte masseras 

för värmens och kroppsuppfattningens skull (Ardeby, 2007, s.85, Birkestad, 1995, s.4, 

Birkestad, 1999, s.27). Strykningarna följer ett visst mönster för att stärka kroppsupp-

fattningen och samtidigt stimulera receptorerna menar Birkestad (1999, s.28). Ardeby 

(2007, ss.87-93) anger att taktil massage kan ges i olika omfattning och på olika sätt 

beroende på vilken sjukdom patienten har. Inom intensivvården är det bra att stärka 

kroppsuppfattningen och vid palliativ vård är strävan att försöka lindra symtom. Tak-

til massage kan ges överallt på kroppen. På ett hospice med patienter som vårdas pal-

liativt redovisas att de flesta får taktil massage på ben, fot och hand (Alexandersson, 

Dehlén, Johansson, Petersson & Langius, 2003). Det kan förekomma kontraindikatio-

ner vid behandling med taktil massage som sjuksköterskan måste vara uppmärksam 

på, till exempel smärtande områden, infektioner i kroppen, sår, blåsor eller ärr (Hen-

ricsson & Billhullt, 2010, ss.115-116). 

 

Det är flera funktioner i kroppen som forskarna tror blir påverkade av mjuk massage, 

till exempel att de limbiska strukturerna som styr känslor och minnen påverkas (Hen-

ricsson & Billhult, 2010, ss.22-24) och att stresshormonet kortisol minskar (Field, 

Hernandez-Rief & Diego, 2005). Grind kontroll teorin, som Melzack och Wall (1965) 

introducerade under mitten av 1960-talet, kan förklara den tänkbara smärtlindrande 

effekten av massage. Enligt teorin så konkurrerar beröringssignalerna ut smärtsigna-

lerna och så kallade grindar i ryggmärgens bakhorn stänger ut smärtsignalerna. De 
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menar att smärtan hämmas på det sättet och inte når hjärnan i samma utsträckning. 

Forskarna tror att det lugnande hormonet oxytocin utsöndras vid mjuk massage men 

det är ännu oklart eftersom det inte har gått att bevisa genom studier (Henricson, 

Berglund, Määttä, Ekman och Segesten 2008; Wikström, Gunnarsson & Nordin, 

2003). En teori är också att det sympatiska nervsystemet som sätter igång kamp- och 

flyktbeteendet dämpas medan det parasympatiska nervsystemet, som aktiveras när 

kroppen är i vila, får större plats. Även här behövs fler studier för att klargöra om det 

finns ett samband med mjuk massage (Field, 1998; Moyer, Rounds & Hannum, 

2004).  

 

I Kari Martinsens omvårdnadsteori har begreppet omsorg en central del och ses som 

grunden för all omvårdnad. Martinsen menar att vi människor är beroende av var-

andra vilket kommer fram ännu mer när vi drabbas av sjukdom och lidande. Hon me-

nar att omsorg innebär utförande av konkreta handlingar som baseras på en förståelse 

av vad som kan vara till nytta för den andra personen beroende på vilken situation 

personen befinner sig i (Kirkevold, 2000, ss.197-198). 

 

Problemformulering 

I Sverige finns patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som reglerar vem som får utfö-

ra komplementära och alternativa behandlingar inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

Legitimerad personal får utföra vissa komplementära behandlingar inom sjukvården 

men sjuksköterskan är skyldig att utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrel-

sen, 2005) ska sjuksköterskan uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupple-

velse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. 

Sjuksköterskan ska också inspirera till dialog om införande av ny kunskap och verka 

för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Intres-

set har ökat hos vårdpersonal att ge taktil massage som en del i omvårdnaden och an-

vänds inom bland annat intensivvård, vård i livets slutskede och vård av dementa. 

Författarna vill därför belysa upplevelser och vilken verkan mjuk massage kan ha hos 

patienter som sjuksköterskan kan möta i sitt arbete och därmed öka kunskapen hos 

sjuksköterskor om mjuk massage. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser och effekter av 

mjuk massage. 

METOD 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt. Friberg (2012, s.133) menar att en litteratur-

översikt visar på det aktuella forskningsläget inom ett område som är av intresse för 

sjuksköterskans arbete.  

 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Vedertagna sök-

ord som användes var massage, touch, pain, sleep och ej vedertagna sökord var tactile 

massage, tactile touch, soft massage, soft tissue massage, aromatherapy massage. I 

Cinahl användes nyckelord vid sökningen för att begränsa en del av sökningarna. Lit-

teratursökningarna gjordes i fritext. Tolv artiklar söktes fram via databaserna (se ta-

bell 1) och fyra artiklar hittades genom manuell sökning från andra vetenskapliga rap-

porter. Avgränsningar vid sökningarna var vuxna över 18 år, human, english, swedish. 

Litteraturöversiktens inklusionskriterier var refereegranskade vetenskapliga artiklar. 

Exklusionskriterier var artiklar som berör obstetrik och djurförsök samt studier med 

friska människor. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar utförda 2013-01-28–02-25. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

PubMed 

13-01-28 

”Soft tissue 

massage” 

English, swe-

dish, human 

22 16* 

2** 

2*** 

2 

PubMed 

13-02-16 

Massage 

AND touch 

AND pain 

English, swe-

dish, human 

78 68* 

6** 

2*** 

1**** 

1 

PubMed 

13-02-02 

Massage 

AND sleep 

English, swe-

dish, human, 

19+ 

59 51* 

4** 

2*** 

2 

PubMed 

13-02-01 

Aromatherapy 

AND sleep 

English, swe-

dish, human 

36 35* 1 

Cinahl 

13-02-22 

Tactile mas-

sage 

 8 4* 

1*** 

3 

Cinahl 

13-02-22 

Soft massage  2 1* 1 

Cinahl 

13-02-22 

”Tactile 

touch” 

 10 8* 2 

*Efter att ha läst titel ** Efter att ha läst abstrakt ***Efter att ha läst artikeln ****Ej 

vetenskaplig 

 

Urval och granskning 

Artiklarna som kom fram i sökningarna har lästs igenom flera gånger för att se att de 

stämde in på syftet och att det var rätt typ av massage. Därefter genomfördes en kvali-

tetsgranskning med hjälp av bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studi-

er. Bedömningsmallarna är tagna från Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 2 och 3. 

En fråga om vilka patienterna är justerades så att de passar in på patienterna i denna 

studie. Bedömningsmallarna består av frågor om artiklarnas olika delar som poäng-

sätts mellan 0 och 3 poäng. Den sammanlagda poängen gjordes sedan om till procent 

som visar vilken kvalitet artikeln har. 60-70 % är grad III, 70-80 % är grad II och 80-

100 % är grad I. För att författarna inte skulle bli påverkade av varandra så genomför-

des kvalitetsgranskningen var för sig. De artiklar som hade lägre kvalitet än grad III 

sorterades bort. Tretton artiklar har grad I, två artiklar har grad II och en artikel har 

grad III. En sammanställning av artiklarna finns i en översiktstabell. Se bilaga 1. 
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Analys 

Med analys menas att dela något i mindre bitar. En analys bearbetas vetenskapligt när 

det som studeras delas upp i mindre bitar och undersöks enskilt. När delarna sätts ihop 

till en helhet igen kallas det för syntes. Arbetet med analysen innebär alltså att efter att 

helheten är uppdelad så sätts delarna ihop igen på ett nytt sätt (Forsberg och Wengst-

röm, 2013, s.166). Steg ett av analysen innebar att båda författarna läste igenom artik-

larna flera gånger för att få ett sammanhang av resultaten och förstå helheten. I andra 

steget identifierades och analyserades likheter och skillnader. Litteraturöversiktens 

syfte var av stor betydelse vid identifieringen. De kvalitativa studierna analyserades 

genom att markera de känslor som patienterna upplevde och därefter flytta över dem 

till olika kolumner i ytterligare en tabell. När samtliga upplevelser markerats och flyt-

tats över från alla studier fick författarna en överblick över helheten och kunde då se 

att det framkom ett mönster genom att likadana upplevelser var återkommande i flera 

studier. De kvantitativa studierna analyserades genom att de variabler som ingick i 

artikelns studie markerades oavsett om värdena var icke signifikanta, signifikanta 

eller inte visade någon förändring alls. Samtliga variabler fördes över till en tabell där 

varje variabel fick en rubrik, till exempel sömn eller smärta. På det viset skapades en 

översikt som visade hur många studier som hade likadana variabler. I tredje steget 

skapades en färgkodning. De delar i respektive kolumn där betydelsen var lika identi-

fierades. De markerades med en färg. I det här skedet av analysen hade författarna 

utifrån den nya helheten kommit fram till två teman och nio subteman. Steg fyra in-

nebar att författarna genom diskussion kritiskt granskade resultatet för att se att upp-

levelser och effekter hade placerats under rätt subtema. Några omförflyttningar fick 

genomföras innan författarna var nöjda. Resultat från kvantitativa studier redovisades 

först under varje subtema därefter resultat från kvalitativa studier. Färgkodningen 

styrde i vilken ordning likheter och skillnader presenterades. Likheter redovisades 

först och därefter skillnader. 

Etiska överväganden 

Av de artiklar som har använts i litteraturöversikten är det bara en som inte har redo-

visat godkännande av etisk kommitté. Samtliga artiklar är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Muntligt och skriftligt medgivande har redovisats i alla artiklar. Artiklar-

nas resultat har återgetts i litteraturöversiktens resultatdel utan påverkan av författar-

nas åsikter (Jmf. Forsberg & Wengström, 2013, ss.69-70).   
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RESULTAT 

Sammanlagt inkluderades fem kvalitativa och elva kvantitativa artiklar till litteratur-

studien. Ur dessa artiklar framkom två teman och nio subteman som sammanfattar 

artiklarnas resultat. Se tabell 2.  

 

Tabell 2.  Resultatöversikt. 

Tema Subtema 

 

Upplevelser av mjuk massage Känslan av frihet 

Bekräftelse och värdighet 

Längtan till nästa massage 

Avslappning 

Effekter av mjuk massage Smärtlindring 

Ångestlindring  

Sömnkvalitet 

Rörlighet 

Puls och blodtryck 

 

 

Upplevelser av mjuk massage 

Känslan av frihet 

 

Något som återkommer i flera studier är känslan av harmoni som uppkommer efter en 

stunds mjuk massage (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009; Bergsten, Petersson & Ar-

vidsson, 2005; Billhult & Määttä, 2009; Henricsson, Segesten, Berglund & Määttä, 

2009; Seiger Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009). Att försvinna iväg 

till en fantasivärld är också en vanlig känsla (Beck et al., 2009; Bergsten et al., 2005; 

Billhult & Määttä, 2009). Patienterna beskriver att de befinner sig i paradiset eller på 

ett ställe med frid och tidlöshet vilket ger en möjlighet att ge sig av men ändå vara 

hemma i sig själv, att släppa ansvaret för en stund (Beck et al., 2009). Någon får en 

känsla av att flyga runt på en magisk matta (Bergsten et al., 2005) eller att ligga på en 

strand med solen som värmer och ljudet av vatten i närheten (Billhult & Määttä, 
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2009). En del upplever en stund för sig själv där tiden står stilla och de blir mer 

mottagliga för massagen (Henricsson et al., 2009). De var i ett utrymme bortanför och 

utanför deras nuvarande situation, bortom deras faktiska lidande. De fick en känsla av 

tidlöshet, som att flyta på moln. En patient känner sig lycklig och det är underbart runt 

omkring henne. En del känner det som ett tidlöst tillstånd, att de är i nuet, där tiden 

har förlorat sitt syfte (Seiger Cronfalk et al., 2009). De tunga tankar och spänningar 

som uppstår i vardagslivet lättar och istället kommer positiva tankar och det känns bra 

i själen. De får en stunds befrielse från det fysiska lidandet (Beck et al., 2009; Berg-

sten et al., 2005; Billhult & Määttä, 2009; Henricsson, Ersson, Määttä, Segesten & 

Berglund, 2008; Seiger Cronfalk et al., 2009). De positiva effekterna av mjuk massa-

ge gör det lättare att klara av att leva med sin sjukdom och ger känslor av frihet och 

hopp (Beck et al., 2009). Under massagen upplever vissa patienter fina och ljusa min-

nen från tiden innan sjukdomen (Billhult & Määttä, 2009; Henricsson et al., 2009).  

Bekräftelse och värdighet 

Massagestunden ger en känsla av att någon bryr sig om och vill dem väl. De känner 

att de får uppmärksamhet och inte behöver ge något tillbaka till den som ger massa-

gen (Beck et al., 2009; Billhult & Määttä, 2009; Seiger Cronfalk et al., 2009), de kän-

ner sig bekräftade och deras existens erkänns (Seiger Cronfalk et al., 2009). Flera 

känner trygghet under massagestunden (Beck et al., 2009; Bergsten et al., 2005) och 

känslor av närhet och samhörighet uppstår (Billhult & Määttä, 2009; Henricsson et 

al., 2009; Seiger Cronfalk et al., 2009). Mänsklig kontakt och fysisk närhet är något 

magiskt, det har en djup och helande funktion. En patient säger att det betyder mycket 

att någon visar medkänsla (Seiger Cronfalk et al., 2009). I Mok och Woos (2004) re-

sultat framgår det att patienterna tycker att vårdpersonalen bör röra mer vid patienter-

na än bara vid rutinarbetet och att massage är ett bra sätt för vårdpersonalen att visa 

att de bryr sig om. 

Längtan till nästa massagetillfälle 

Henricsson et al. (2009) och Beck et al. (2009) beskriver att patienterna vill ha fler 

massagetillfällen eftersom det ger dem styrka att leva med sin sjukdom och hopp om 

fler bra stunder. Efter studien förklarar en del av patienterna att de känner sig ensam-

ma och övergivna. En patient som bytte avdelning uttryckte att massagebehandlingen 

skulle följa med patienten till den nya avdelningen (Henricson et al., 2009). Om de 
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hade fått välja så skulle de vilja ha mjuk massage varje kväll (Seiger Cronfalk et al., 

2009). 

Avslappning 

Många känner total avslappning både i kroppen och i sinnet redan vid första massage-

tillfället (Andersson, Wändell & Törnkvist, 2004; Beck et al., 2009; Bergsten et al., 

2005; Billhult & Määttä, 2009; Mok & Woo, 2004; Henricsson et al., 2009; Seiger 

Cronfalk et al., 2009). En del slappnar av så mycket att de slutar bry sig om vad som 

händer runt omkring dem, några nickar till eller somnar (Billhult & Määttä, 2009). 

För vissa är det svårt att slappna av i början, avslappningen kommer först efter flera 

behandlingar (Bergsten et al., 2005; Billhult & Määttä, 2009; Mok & Woo, 2004). De 

beskriver att det blir lättare att slappna av när kroppen känner igen behandlingen 

(Billhult & Määttä, 2009). Den mjuka massagen gör att den sjuka kroppen känns mer 

levande. De upplever att de blir mer medvetna om sin kropp, att de är i kontakt med 

kropp och sinne, som en helhet (Bergsten et al., 2005; Henricsson et al., 2009). De 

återfår också kontrollen över kroppen när symtomen lättar, både under massagen och 

ett tag efter (Seiger Cronfalk et al., 2009). En person beskriver att smärtan gör att 

kroppen känns större än vad den är men mjuk massage hjälper till att känna vart krop-

pen verkligen slutar (Bergsten et al., 2005). Det intensiva tumultet i kroppen som 

kommer sig av stora mängder kortison minskar (Seiger Cronfalk et al., 2009). Käns-

lan av avslappning gör att de får ökad energi och styrka (Andersson et al., 2004; 

Bergsten et al., 2005; Billhult & Määttä, 2009; Seiger Cronfalk et al., 2009). Av-

slappningen gör att det känns bra i själen. De upplever att spänningar och stress släp-

per och istället infinner sig en känsla av inre lugn och frid (Bergsten et al., 2005; Hen-

ricsson et al., 2009; Billhult & Määttä, 2009; Seiger Cronfalk et al., 2009). Vid svar 

på en öppen fråga i en studie visar det sig att de känner sig avslappnade och fulla av 

energi efter mjuk massage men frågeformuläret patienterna fick svara på vid samma 

tillfälle visade att livssituationen ändå inte hade förbättrats (Andersson et al., 2004).  

Effekter av mjuk massage 

Smärtlindring 

Flertalet av de artiklar som studerar smärta visar en signifikant minskning av smärta 

(Andersson, Törnkvist & Wändell, 2009; Field et al., 2011; Jane et al., 2011; Mok & 

Woo, 2004; Soden, Vincent, Craske, Lucas & Ashley, 2004; Olsson, Rahm & Hög-
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berg, 2004; Van den Dolder & Roberts, 2003). I Beck et al. (2009) uppger patienterna 

att ett av de fysiska symtom som försvinner under massagen var smärta. Olsson et al. 

(2004) redovisar att smärtstillande läkemedel minskar under perioden patienterna får 

mjuk massage. En patient tycker att mjuk massage är effektivare än paracetamol ef-

tersom massagen når ut i hela kroppen (Bergsten et al., 2005). Mjuk massage sågs 

som ett sätt att få tillbaka sin fysiska kropp eftersom smärtan inte härskade under och 

strax efter massagen. En patient med svår återkommande smärta anser att smärtan 

minskar vid varje massagetillfälle (Seiger Cronfalk et al., 2009). 

Ångestlindring 

Tre olika studier med mjuk massage visar en signifikant minskning av ångest och oro 

(Field, Diego, Delgado, Garcia & Funk, 2011; Henricsson et al., 2008; Mok & Woo, 

2004). Billhult och Määttä (2009) kom fram till att oro och ångest minskar hos patien-

ter med generaliserat ångestsyndrom vilket ger dem mer kapacitet och energi att göra 

saker som de inte har orkat med tidigare. Nya möjligheter öppnar sig och det som 

tidigare var svårt upplevs nu som lätt. De hanterar negativa tankar bättre och självför-

troendet ökar. Några av patienterna anser att effekten av massagen kan kvarstå i flera 

dagar efteråt. I sitt normala tillstånd känner de som har stark ångest sig aldrig lugna 

men mjuk massage hjälper dem att hitta en inre ro (Billhult & Määttä, 2009). En pati-

ent med kraftig dödsångest och återkommande smärta får en minskning av dessa sym-

tom varje gång massagen tillhandahålls. En annan patient tycker att massage är ett 

alternativ till lugnande medicin (Seiger Cronfalk et al., 2009).  

Sömnkvalitet 

I Harris, Culpepper Richards & Grando (2012) visas en signifikant förbättring av 

sömnen efter mjuk massage. Detta styrks av Andersson et al. (2009) och Soden et al. 

(2004) som kommer fram till samma resultat. Jane et al. (2011) och Field et al. (2011) 

rapporterar också en förbättring av sömnen men som inte når signifikans. En patient 

säger att massagen ger avslappning vilket medför att hon får en bättre sömn än vad 

hon har haft på flera veckor (Mok & Woo, 2004). Seiger Cronfalk et al. (2009) redo-

visar att lugnet efter den mjuka massagen hjälper patienterna att somna på kvällen. En 

patient säger att när oron släpper så kan kroppen slappna av och somna. 
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Rörlighet 

Andersson et al. (2009) och van den Dolder och Roberts (2003) kommer fram till att 

rörligheten ökar signifikant. Bergsten et al., (2005) och Seiger Cronfalk et al. (2009) 

beskriver att kroppen blir mer rörlig och smidig av mjuk massage. När massagen är 

över menar en patient att kroppen blir stel och orörlig igen (Henricsson et al., 2009). I 

en studie rapporteras att ADL-förmågan förbättras av mjuk massage vilket höjer livs-

kvaliteten signifikant. Förflyttning inomhus och förmågan att utföra daglig hygien är 

de två punkterna där rörligheten ökar mest (Olsson et al., 2004).  

Puls och blodtryck 

Billhult, Lindholm, Gunnarsson och Stener-Victorin (2009) visar en signifikant 

minskning av det systoliska blodtrycket, det diastoliska minskar också men det är ej 

signifikant. Henricsson et al. (2008) kommer fram till att det systoliska inte minskar 

men det diastoliska minskar signifikant. I studien av Mok och Woo (2004) minskar 

både det systoliska och diastoliska blodtrycket signifikant. Däremot visar Andersson 

et al. (2004) att det systoliska och diastoliska blodtrycket ökar något vid mjuk massa-

ge. I flera studier där hjärtfrekvens mäts visas en signifikant minskning (Billhult et al., 

2009; Mok & Woo, 2004) men i studien av Henricsson et al. (2008) minskar den inte 

alls. Pulsen minskar signifikant av mjuk massage i Andersson et als. (2004) studie. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har valt att studera den typ av massage som är tillåten att användas inom svensk 

hälso- och sjukvård. I Sverige kallas den taktil massage. Vid forskning används be-

greppet taktil massage av många svenska forskare men ser man till länder utanför 

Sverige så finns det en mängd andra begrepp som används för samma typ av massage. 

Då tillgången på artiklar till att börja med var dålig eftersom begreppen var oklara 

kom vi fram till att vi skulle använda begreppet mjuk massage som ett samlingsnamn 

för den massage vi ville undersöka. För att få med så många relevanta artiklar som 

möjligt i sökningarna så har även andra vanliga benämningar på mjuk massage an-

vänts som sökord, till exempel taktil massage, taktil stimulering och aromaterapimas-

sage enligt SBU (2002). Med dessa sökord gick det att hitta fler artiklar där massagen 

var så lik taktil massage som möjligt. I svenska MeSH finns det ingen term för taktil 

massage eller mjuk massage. Däremot finns taktil stimulering vilket översatt till eng-

elska blir therapeutic touch. Therapeutic touch är också en benämning på healing vil-

ket gör att huvuddelen av träffarna på sökningen handlade om fel ämne. Det kan fin-

nas fler begrepp för mjuk massage som vi inte har hittat och det medför också att alla 

relevanta artiklar kanske inte heller har blivit funna. Efter diskussion i slutfasen av 

arbetet ansåg vi dock att fler artiklar inte skulle tillföra några nya upptäckter om upp-

levelser och effekter av mjuk massage. Vi har valt att använda begreppen upplevelse 

och effekt i vårt syfte. Med upplevelse menas en subjektiv upplevelse, det vill säga att 

det är individuellt hur en situation uppfattas. Med effekt menar vi resultatet av en på-

verkan, till exempel en fysiologisk effekt som är ett resultat på vävnader och organ 

efter en viss påverkan. Innan studier inkluderades i litteraturöversikten kontrollerades 

det noga att massagen som användes i interventioner skulle vara av samma typ som 

taktil massage, det vill säga lätta strykningar i jämn rytm över huden. Vi har valt att 

inte ha några begränsningar för hur gamla artiklarna får vara eftersom de tror att även 

tidig forskning kan tillföra arbetet något. En av studierna som är inkluderad i littera-

turöversikten är av låg kvalitet (grad III) men vi anser att studien är utförd på ett ve-

tenskapligt sätt med ett tillförlitligt resultat och att den kan tillföra kunskap som stär-

ker litteraturöversiktens resultat. Kvalitetsbedömningen av artiklarna genomfördes var 

för sig men vi kom ändå fram till liknande omdömen. Vi har diskuterat om skillna-

derna i sättet att ge mjuk massage och om mängden och längden på mjuk massage kan 
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ha påverkat resultatet. Fem av studierna använder taktil beröring i sin intervention. 

Övriga studier använder olika typer av strykningar som aktiverar de taktila recepto-

rerna. Vi tolkar att dessa metoder av mjuk massage ger samma verkan som taktil mas-

sage och därför inte har påverkat resultatet. De flesta studier redovisar att patienterna 

har fått mjuk massage under en längre period, det vill säga i snitt två massagebehand-

lingar i veckan under 2-3 veckor och behandling har varat i 15-60 minuter. De som 

avviker är en studie där mjuk massage har gett i 3 minuter under två kvällar för att se 

om sömnkvaliteten förbättras och en annan studie där patienterna har behandlats vid 

ett tillfälle under 45 minuter för att studera vilken effekt massagen har på blodtryck 

och hjärtfrekvens. Både artikeln som studerar sömn och artikeln som mäter blodtryck 

och hjärtfrekvens kan ha visat ett avvikande resultat men det är svårt att bedöma. En 

svaghet med denna litteraturöversikt är att de patientgrupper som mjuk massage utförs 

på är olika och därför kan inga slutsatser dras. Mjuk massage ger vissa positiva resul-

tat men det går inte att generalisera på enskilda patientgrupper. Det som inte fram-

kommer i studierna och som kan uppfattas som en svaghet är om det är den mjuka 

massagen eller den masserande sjuksköterskans närvaro som påverkar resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten visar resultatet från både kvalitativa och kvantitativa studier vil-

ket ger ett brett perspektiv på upplevelser och effekter av mjuk massage. Vi kom fram 

till att patienterna fick positiva upplevelser av mjuk massage. Resultatet visar att pati-

enterna får en stunds avslappning och drömmer sig bort till en fantasivärld. När sym-

tomen lättar får de styrka och energi. 

 

Patienternas känsla av frihet uppfattas som en dominerande upplevelse och återkom-

mer i flera kvalitativa studier. Denna känsla kan upplevas som en kort frist i deras 

sjukdom, en stunds befrielse från vardagen. Patienter med sjukdomar som ger stort 

lidande och där läkemedel inte ger full symtomlindring kan bli hjälpta för stunden 

med mjuk massage genom att de bland annat drömmer sig bort. Endast ett fåtal studi-

er visar att effekten av mjuk massage är långsiktig men vår åsikt är att den positiva 

verkan som har visat sig i resultatet ändå bör ha stor betydelse för att mjuk massage 

ska anses vara en effektiv metod oavsett hur länge verkan håller i sig. Det framkom 

även i resultatet att den fysiska beröringen i sig är viktig för att patienten ska känna 
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sig bekräftad. De upplever att de får full uppmärksamhet en stund och en samhörig-

hetskänsla uppstår mellan patienten och den som ger mjuk massage. Enligt Kari Mar-

tinsens omvårdnadsteori är relationer är grundläggande i människans liv precis som 

behovet av gemenskap och att denna ömsesidighet ligger till grund för omvårdnaden 

som ett omsorgsyrke (Kirkewold, 2009, s.198). 

 

I dagens sjukvård är det mycket besparingar och sjuksköterskan har inte alltid tid att 

sitta ner och prata med patienten. I resultatdelen är det några patienter som uppmärk-

sammar vårdpersonalens brist på tid och ett införande av massage i vården kan göra 

att patienten får en annan slags beröring än den vid rutinarbetet och som gör att välbe-

finnandet ökar och att kontakten med vårdpersonalen främjas. Henricson, Berglund, 

Määttä och Segesten (2006) berättar att i den stressiga miljön på en intensivvårdsav-

delning så upptäcker sjuksköterskorna att när de ger taktil beröring så reflekterar de 

över att miljön påverkar både patienterna och sjuksköterskorna själva och beröringen 

blir då ett välkommet avbrott i stressen. I en studie av Hessig, Arcand & Frost (2004) 

på två onkologiavdelningar utvärderades i vilken omfattning beröring infördes efter 

en dags utbildning i den dagliga vården. De kom fram till att orsaken till att det inte 

används i så stor omfattning var sjuksköterskans brist på tid och kunskap kring själva 

metoden. 

 

Det framkommer i studierna att mjuk massage kan ha en viss lindrande effekt på oro 

och ångest. Ardeby (2005, s.74) menar att patienter stärker sin kroppsuppfattning och 

självbild med mjuk massage vilket i sin tur lindrar deras ångest. Dessutom framkom-

mer i resultatet att patienten känner ökad trygghet, får förbättrad sömn och minskad 

smärta. I en studie där man tittade på hur personalen upplevde att använda taktil mas-

sage i omvårdnaden i livets slutskede menar sjuksköterskorna att genom att vara när-

varande och ge mjuk massage så kan patientens oro och ångest minska och ge ökad 

trygghet och välmående (Alexandersson et al., 2003).  

 

Avslappning är den tydligaste effekten av mjuk massage som i sin tur påverkar både 

andra delar av kroppen och sinnet. Flera studier kommer fram till att en del patienter 

inte kan slappna av vid första massagetillfället eftersom kroppen inte är van vid mas-

sage, det kan dröja flera behandlingar innan effekten visar sig. Det är därför viktigt att 

massagen ges kontinuerligt över en längre tid för att alla patienter ska få möjligheten 
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till en lindrande effekt. En studie visar att välbefinnandet inte påverkas till det bättre 

av mjuk massage. Vi tror att det kan bero på att patienterna i denna studie inte verkar 

ha några symtom utan är förhållandevis friska då de har diabetes typ 2.  

 

I resultatet går det tydligt att se att mjuk massage minskar smärta hos patienten. Smär-

ta och värk är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård. En av studi-

erna visade att läkemedelsanvändningen hos äldre strokepatienter minskade av mjuk 

massage. Hos äldre personer är det ibland svårt att lindra smärtan (Norrbrink & Lun-

deberg, 2010, s.158-161) och vi tycker att mjuk massage är en bra omvårdnadshand-

ling eftersom det är en skonsam metod. Resultatet visar också att sömnkvaliteten blir 

förbättrad. En bidragande orsak till det kan vara att patienterna slappnar av och att 

positiva tankar framträder efter den mjuka massagen vilket medför att de lättare som-

nar. Alexandersson et al. (2003) redovisar att massagen ansågs som en extra tillgång 

för nattpersonalen då patienterna behövde komma till ro för att kunna somna. 

 

Under subtemat puls och blodtryck redovisas varierande resultat och inga slutsatser 

går att dra utifrån det. För att få ett mer pålitligt resultat bör fler och längre studier 

genomföras inom just detta område. Även om mjuk massage ger positiva effekter så 

är det inte säkert att alla patienter vill ha massage. Henricson et al. (2006) beskriver 

att sjuksköterskan i den dagliga vården har viss makt över patienten vid till exempel 

omvårdnad och medicinering men i rollen att ge mjuk massage måste de vara mycket 

lyhörda och känsliga för vad patienten vill. En sjuksköterska berättar att hon alltid ber 

om lov innan hon utför massagen och oavsett om patienten är vaken eller sover så 

berättar hon vad hon kommer att utföra för slags beröring (Henricson et al., 2006). På 

vissa vårdinrättningar kan patienterna få skriva under ett dokument som medger att de 

vill ha mjuk massage och i bland kan läkare ordinera mjuk massage (Andersson et al. 

2007). Även sjuksköterskan som ger mjuk massage får en positiv upplevelse anser 

Alexandersson et al. (2003), ett större lugn uppstår och tillfredsställelsen med arbetet 

ökar. Om massagen ska ha positiv effekt är det viktigt att må bra och ha en inre balans 

eftersom det är energikrävande att ge mjuk massage (Andersson et al. 2007).  

 

Ett problem som inte nämns så ofta i studierna och som kan påverka resultatet är att 

en del patienter inte uppskattar beröring eller att de inte vill att en manlig sjuksköters-

ka ger mjuk massage (Sansone & Schmitt, 2000). Likaså kan resultatet påverkas om 
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patienten känner stor samhörighet med den som ger massage och enbart på grund av 

den känslan mår bättre (Billhult & Dahlberg, 2001). Upplevelsen av mjuk massage 

kan alltså vara individuell menar författarna.  

 

Vi har kommit fram till att mjuk massage är en enkel omvårdnadsåtgärd som kan 

hjälpa många patienter att lindra symtom och att lättare kunna leva med sjukdom.  

SLUTSATS 

Resultatet visar att mjuk massage kan ge positiva effekter under den period massage-

behandlingen pågår och även under en viss tid efteråt. Mjuk massage är en effektiv 

och skonsam behandlingsmetod och kan vara ett bra komplement till farmakologisk 

behandling. Litteraturöversikten ger en bra förståelse för hur patienterna upplever att 

få mjuk massage vilket kan vara till en god hjälp för sjuksköterskan i sitt omvård-

nadsarbete.  
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Bilaga 1. Artiklar inkluderade i litteraturstudiens resultat (1/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Andersson, 

Törnkvist & 

Wändell, 

2009, Sveri-

ge. 

Att undersöka hur taktil massa-

ge påverkar kroppen och häl-

san. 

Kvantitativ, 

observations 

studie. 

n= 43 

(14) 

Wilcoxon 

paired test, 

fishers exact 

test. 

Elva av fjorton parametrar förbätt-

rades enligt HI formuläret. 72 

procent av patienterna rapportera-

de deras allmänna hälsa som 

ganska dålig före den taktila mas-

sagen jämfört med 32 procent 

efter att de fått taktil massage. 

Smärtskattningen enligt Borg-

skalan förbättrades också efter 

den taktila massagen. Skattningen 

av känsla av sammanhang föränd-

rades inte signifikant. 

Grad III 

Andersson, 

Wändell & 

Törnkvist, 

(2004), Sve-

rige. 

Att undersöka hur taktil massa-

ge kort- och långsiktigt påver-

kar blodglukos, stresshormoner 

och välmående hos kvinnor 

med typ 2-diabetes som besö-

ker en öppenvårdsmottagning. 

Pilotstudie 

utan kontroll-

grupp 

n=11 

(n=5) 

Wilcoxon 

signed rank 

test, Students 

paired test 

Puls minskade signifikant kort- 

men inte långsiktigt. P-glukos 

minskade signifikant. Signifikant 

minskning av B-HbA1c. BMI 

minskade inte alls. Blodtryck 

minskade inte signifikant. 

Grad I 

 
 

 

 

 

  



 

Bilaga 1. (2/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Beck, Rune-

son & Blom-

qvist, 2009, 

Sverige. 

Att demonstrera hur per-

soner med obotlig cancer 

upplevde mjuk massage 

på ett palliativt vårdhem 

där massage användes 

som en etablerad och in-

tegrerad del i omvårdna-

den. 

Kvalitativ, intervju-

er. 

n= 8  Fenomenologisk 

enligt Husserl 

Deltagarna upplevde mjuk 

massage som ett sätt att hitta en 

inre frid. De kände sig värde-

fulla. Minnen från tidigare 

massagesessioner handlade om 

känslor av frihet vilket gav dem 

hopp inför framtiden. 

Grad II 

Bergsten, 

Petersson & 

Arvidsson, 

2005, Sveri-

ge. 

Att undersöka hur patien-

ter med reumatisk sjuk-

dom upplever taktil mas-

sage som komplement till 

andra smärtlindrande me-

toder. 

Kvalitativ, deskrip-

tiv. Semistrukture-

rade intervjuer. 

n= 14 Fenomenografisk 

analys 

Patienterna upplevde massagen 

som lindrande under och efter 

massagen. De blev avslappna-

de, upplevde respit från smär-

tan och kroppen kändes smidi-

gare. De kände sig bekräftade 

och upplevde en inre frid och 

välmående. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1. (3/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Billhult, 

Lindholm, 

Gunnarsson 

& Stener-

Victorin, 

2009, Sverige 

Att undersöka kort 

effekt av lätt massa-

ge gällande lymfocy-

ter. NK-cellernas 

antal och aktivitet i 

blodet studeras hos 

patienter med bröst-

cancer. Även effek-

ten på kortisolnivåer, 

hjärtfrekvens och 

blodtryck. 

Kvantitativ, randomiserad. 

Patienterna i interventions-

gruppen fick en helkropps-

massage i 45 minuter. De i 

kontrollgruppen fick lika 

mycket uppmärksamhet som 

de i massagegruppen som 

bestod av en 45 minuters 

ostrukturerad konversation, 

men de fick ingen massage. 

n= 30  

(n= 1) 

Massagegrupp 

n= 15 

Kontrollgrupp 

n= 15 

 Lätt massage minskade 

hjärtfrekvensen, det 

systoliska blodtrycket 

signifikant jämfört med 

kontrollgruppen. Det 

diastoliska blodtrycket 

minskade också jämfört 

med kontrollgruppen 

men skillnaden nådde 

inte statistisk signifi-

kans. 

Grad I 

Billhult & 

Määttä, 2009, 

Sverige 

Att beskriva hur pa-

tienter med generali-

serat ångestsyndrom 

eller svår ångest upp-

lever att få lätt mas-

sage. 

Kvalitativ, öppen och ostruk-

turerad intervju.  

n= 8  

(n= 1) 

Fenomenologisk 

enligt Giorgi.  

Under massagen kände 

de sig avslappnade och 

harmoniska i kroppen 

och mentalt. De fick ett 

inre lugn och upplevde 

att de fick villkorslös 

uppmärksamhet. Efteråt 

upplevde de en minskad 

oro och ångest, mer 

styrka och fick ett ökat 

självförtroende. 

Grad I 

 

 

  



 

Bilaga 1. (4/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Field, Die-

go, Delga-

do, Garcia 

& Funk, 

2011, USA 

Att undersöka effek-

ten av massage på 

handsmärta i allmän-

het och gripstyrka. 

Kvantitativ, kvasiexperi-

ment. 

n= 46 MANOVA, 

ANOVA, t-

test. 

De i massagegruppen 

hade mindre smärta, ökad 

gripstyrka, minskad oro 

och ångest och minskad 

depression jämfört med 

kontrollgruppen. 

Grad II 

Harris, 

Culpepper 

Richards & 

Grando, 

2012, USA 

Att undersöka effek-

ten av 3 minuter med 

lätta strykningar på 

ryggen på det totala 

antalet minuter av 

nattsömn hos perso-

ner med demens och 

sömnsvårigheter på 

ett vårdhem. 

Pilot studie, 

randomiserad. Patienterna i 

interventionsgruppen fick 3 

minuters massage som be-

stod av lätta strykningar på 

ryggen två kvällar i rad in-

nan de skulle gå till sängs. 

Patienterna i kontrollgrup-

pen fick som vanligt den 

vård de brukade få innan de 

gick till sängs. 

n= 40  

(n= 46) 

Interventionsgrupp 

n= 20 

Kontrollgrupp  

n= 20 

Chi-square 

test, t-test, 

ANCOVA. 

Man såg en klar förbätt-

ring hos massagegruppen 

jämfört med kontroll-

gruppen. Den totala natt-

sömnen förbättrades med 

46,1 minuter i massage-

gruppen och 10,32 minu-

ter i kontrollgruppen, en 

skillnad med 36 minuter. 

Den effektiva sömnen 

ökade i massagegruppen 

jämfört med kontroll-

gruppen. 

Grad I 

 
 
 

 

 

  



 

Bilaga 1. (5/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Henricson, 

Ersson, 

Määttä, 

Segesten & 

Berglund, 

2008, Sve-

rige 

Att undersöka effekten av 

en fem dagars intervention 

i taktil beröring på blod-

tryck, hjärtfrekvens, no-

radrenalin och behov av 

lugnande mediciner, oro 

och ångest nivå och blod-

glukosnivåer hos patienter 

inom intensivvården. 

Kvantitativ, randomise-

rad. Patienterna i inter-

ventionsgruppen fick 

taktil massage under 1 

timme, en gång om da-

gen i fem dagar efter 

varandra. Kontrollgrup-

pen fick vila under en 

timme under dagen. 

n= 44  

(n=1) 

Interventionsgrupp 

n= 21 

Kontrollgrupp  

n= 23 

Fisher exact test, 

Man-Whitney U-

test, Mantel-

Haenszel-test, 

Wilcoxon signed 

rank test. 

En fem dagars inter-

vention med taktil 

beröring minskade 

oro och ångest och 

diastoliskt blodtryck 

signifikant. Ett mind-

re behov av lugnande 

läkemedel, en ökad 

vakenhet och en för-

bättrad glukosmeta-

bolism var inte signi-

fikant. 

Grad I 

Henricson, 

Segesten, 

Berglund 

& Määttä, 

2009, Sve-

rige 

Att belysa betydelsen av 

att få taktil beröring under 

vården på en intensiv-

vårdsavdelning 

Kvalitativ, intervjuer. n= 6 st  

(n= 15) 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

enligt Ricoeur. 

Tematisk struktur 

Analys. 

Att få taktil beröring 

upplevs som en av-

slappnande stund som 

gav hopp till patien-

terna under vården. 

De kände sig privile-

gierade och kände en 

samhörighet. 

Grad I 

 

 

 

 

  



 

Bilaga. 1 (6/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Jane, Chen, 

Wilkie, Lin, 

Wang 

Foreman, 

Beaton, 

Fan, Lu, 

Wang, Lin 

& Liao, 

2011, Tai-

wan. 

Att jämföra effekten 

av massage jämfört 

med social påverkan 

på smärtintensitet, 

humörstatus, muskel-

avslappning och 

sömnkvalitet hos can-

cerpatienter med 

benmetastaser. 

Kvantitativ, randomise-

rad. Interventionsgrup-

pen fick 45 minuters 

helkroppsmassage. 

Kontrollgruppen fick ha 

en sjuksköterska hos sig 

i ungefär samma tid 

men fick ingen massa-

ge. 

n= 72  

(n= 15) 

Interventionsgrupp 

n= 36 

Kontrollgrupp  

n= 36 

Deskriptiv 

narrativ ana-

lys. 

Effekten av massagen visade 

signifikanta förbättringar när 

det gäller smärta, humör och 

avslappning. Både humör och 

avslappningsmätningarna 

visade en linjär förbättring 

över tid. Avslappningen höll 

i sig 16-18 timmar efter mas-

sagen. 

Grad I 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1. (7/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Mok & 

Woo, 

2004, Kina 

Att undersöka effek-

ten av lätta stryk-

ningar på ryggen på 

oro och ångest, puls 

och blodtryck och 

smärta. Direkt efter 

och tre dagar efter 

sessionerna. Hos 

äldre strokepatienter 

med axelsmärta som 

ligger inne på sjuk-

hus. 

Kvantitativ, experimentell. 

Interventionsgruppen fick 

mjuk massage på kvällen in-

nan de skulle lägga sig i 10 

minuter under sju dagar i 

sträck. Patienterna fick svara 

på C-STAI och VAS både 

innan och efter interventionen. 

Blodtryck, puls och hjärtfre-

kvens mättes av en annan per-

son. Mätningarna upprepades 

tre dagar efter massagen och 

slutligen fick patienterna be-

rätta hur det var att få mjuk 

massage genom att svara på 

ett frågeformulär. Patienterna i 

kontrollgruppen fick ingen 

massage men samma kontrol-

ler togs. 

n= 102  

(n= 16) 

Interventionsgrupp 

n= 51 

Kontrollgrupp  

n= 51 

T-test, 

ANOVA 

Interventionsgruppen 

minskade sin oro och 

ångest, smärta, 

puls/hjärtslag och Blod-

tryck både direkt efter 

samt 3 dagar efter massa-

ge. Kontrollgruppen hade 

oförändrade värden. 

Grad I 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1. (8/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Olsson, Rahm 

& Högberg, 

1994, Sverige 

Att undersöka 

den taktila 

massagens bety-

delse för stroke-

patienters åter-

hämtning och 

välbefinnande. 

Kvantitativ, randomiserad. 

Patienterna i massagegruppen 

skulle få fem behandlingar 

under den första veckan och 

därefter tre per vecka fram 

till utskrivning. Huden mas-

serades med hjälp av mjuka 

strykningar. De i kontroll-

gruppen erbjöds att lyssna till 

lugn musik i samband med 

vila i samma omfattning som 

de i interventionsgruppen.  

n= 30  

(n= 5) 

Interventionsgrupp 

n= 13 

Kontrollgrupp  

n= 17 

Chi2-test, Mann-

Whitney test, 

Variationsanalys 

Strokepatienter som 

har fått taktil massage 

upplever en signifi-

kant högre livskvali-

tet, behövde mindre 

läkemedel och förbätt-

rade sin ADL förmåga 

jämfört med kontroll-

gruppen. 

Grad I 

Seiger Cron-

falk, Strang, 

Ternestedt & 

Friedrichsen, 

2009, Sverige. 

Att undersöka 

hur patienter med 

cancer inom pal-

liativ vård upple-

ver mjuk massa-

ge. 

Kvalitativ, intervjuer. n= 22 

(n= 3) 

Hermeneutisk 

enligt Kvale och 

Radnitskys.  

Patienterna fick ett 

kroppsligt välbehag av 

mjuk massage, de blev 

avslappnade vilket 

medförde att de upp-

levde frihetskänslor 

och respit från sjuk-

domen en stund. De 

upplevde en minsk-

ning av symtom och 

kände sig nöjda och 

glada efter massagen. 

Grad I 

 



 

Bilaga 1. (9/9) 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Soden, Vincent, 

Craske, Lucas & 

Ashley, 2004, 

Storbrittanien 

Att utvärdera ef-

fekten av aroma-

terapi och massa-

ge främst på 

smärta och se-

kundärt se om 

sömnkvaliteten 

förbättras, mins-

kad oro och ång-

est och om livs-

kvaliteten förbätt-

ras hos patienter 

på hospice med 

avancerad cancer. 

Kvantitativ, rando-

miserad.  De två 

massagegrupperna 

fick strykningar på 

ryggen under 30 

minuter varje vecka 

under fyra veckor. 

Lavendelolja använ-

des i aromaterapi-

gruppen. Patienterna 

i kontrollgruppen 

slutförde bedöm-

ningsskalorna under 

veckorna men fick 

ingen massage. 

n= 42  

(n= 6) 

Aromaterapigrupp 

n= 16 

Massagegrupp  

n= 13 

Kontrollgrupp  

n= 13 

ANOVA, kruskal 

wallis test, paired 

t-test, sign test 

Jämför mellan 

aromaterapi och 

massage samt 

båda tillsammans. 

När det gäller 

smärta såg man 

inga signifikanta 

skillnader. De 

kom fram till att 

sömnen förbättra-

des. 

Grad I 

Van den Dolder 

& Roberts, 2003, 

Australien 

Att undersöka 

effekterna av 

mjuk massage när 

det gäller rörelse-

omfång, rapporte-

rad smärta och 

funktion hos pati-

enter med axel-

smärta. 

Kvantitativ, rando-

miserad. Interven-

tionsgruppen fick 

mjuk massage i 15-

20 minuter runt ax-

eln under en två 

veckors period. Kon-

trollgruppen fick 

ingen behandling. 

n= 29  

(n= 3) 

Interventionsgrupp 

n= 15 

Kontrollgrupp  

n= 14 

Two-tailed t-test, 

algorithm 

Hos de som fick 

massage förbätt-

rades rörelseom-

fånget signifikant, 

de rapporterade 

mindre smärta 

och hade högre 

funktionspoäng 

jämfört med kon-

trollgruppen. 

Grad I 



 

Bilaga 2. Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med Kvalitativ metod 
 
Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, me-
tod, resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repe-
terbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcan-
cerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys sak-
nas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (re-
dovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med re-
sultatet (resultatets hu-
vudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p)     

 
% 

Grad: 

 

 

 

Grad 1: 80% 
Grad 2: 70% 
Grad 3: 60% 



 

Bilaga 3. Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 
Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, me-
tod, resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodbeskrivning (repe-
terbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcan-
cerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys sak-
nas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (re-
dovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräk-
ningar, metoder, signifi-
kans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 
DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med re-
sultatet (resultatets hu-
vudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p)     

 
% 

Grad: 

 
 

Grad 1: 80% 
Grad 2: 70% 
Grad 3: 60% 


