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Abstrakt  
Bakgrund: Genom att arbeta aktivt med beröring finns en unik möjlighet att lindra och stöd-

ja men även att främja relationen mellan sjuksköterska och patient. Mjuk massage är ett sam-

lingsbegrepp för olika tekniker där huden berörs endast genom mjuka strykningar. Syftet 

med mjuk massage är att öka välbefinnandet, minska stress och ge smärtlindring. Syfte: Att 

belysa betydelsen av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd inom sjukvården. Metod: Litte-

raturstudie som presenterade 15 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analy-

serats. Två huvudkategorier uppkom vilka var effekter av mjuk massage och upplevelser av 

mjuk massage med tillhörande underkategorier. Resultat: Mjuk massage visade sig leda till 

positiva upplevelser och känslor så som total avslappning, välbefinnande och bekräftelse. 

Positiva effekter var förbättrad sömn, minskad oro, ångest, stress och smärta. Effekterna av 

mjuk massage på fysiologiska parametrar visade på varierat resultat. Diskussion: Genom att 

använda sig av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd har sjuksköterskan en unik möjlighet 

att se och bekräfta patienten , vilket kan leda till att relationen mellan sjuksköterskan och pa-

tienten stärks. Eftersom mjuk massage också kan medföra ett bättre välbefinnade samt leda 

till en god symtomlindring hos patienten bör metoden ses som en hälsofrämjande åtgärd 

som kan stärka både patientens fysiska och psykiska tillstånd. Författarnas resonemang 

stöds av Erikssons vårdteori. Slutsats: Mjuk massage visade sig kunna skapa en möjlighet 

för sjuksköterskan att se och bekräfta patienten. Vidare forskning behövs för att mjuk massa-

ge ska kunna bli en erkänd och etablerad omvårdnadsåtgärd inom sjukvården.  

 

 

Nyckelord: Effekter, litteraturstudie, mjuk massage, omvårdnadsåtgärd, upplevelser  
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Bakgrund 

Massage är en allmänt känd behandlingsmetod och har diskuterats som läkekonst redan så 

tidigt som 3000 år f.Kr. I det antika Grekland ansågs massage vara ett av det mest betydande 

sätten att läka och lindra smärta. De första exemplen på massage som medicinsk behand-

lingsmetod kan återfinnas redan i skrifter av Hippokrates. Under tidigt 1900-tal utvecklades 

den moderna massagen då fysiologen Per Henrik Ling skapade den svenska massagen. Det 

är svårt att urskilja någon enskild massageteknik eller metod som kan anses som den ur-

sprungliga metoden. Själva essensen är beröringen och det som händer i kroppen vid mas-

sagen oavsett vad metoden kallas. En gemensam nämnare är att den som utför massagen 

använder sina händer som redskap för att skapa ett välbefinnande för en annan människa 

(Wigforss Percy, 2006, ss, 15-16, 20, 74-75). 

 

Huden (cutis) är kroppens största organ och bekläder hela kroppen. Hudytan hos en vuxen 

person är ungefär två kvadratmeter stor och dess totala vikt är cirka fem procent av den tota-

la kroppsvikten. Hudens huvuduppgifter är bland annat att vara sinnesorgan för värme, 

kyla, smärta, tryck och beröring. Den direkta kontakten från världen utanför kroppen för-

medlas via receptorer i huden och kallas för det taktila sinnet (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 

2007, ss, 96, 150). 

 

Det taktila sinnet är det sinne som utvecklas först och det som lämnar oss sist i livet. Även 

personer som till synes inte ger någon respons, som är medvetslösa, gravt hjärnskadade eller 

personer med demenssjukdom reagerar på beröring. Hälso- och sjukvårdspersonal är en av 

de yrkesgrupper som har en självklar rätt att beröra andra människor. Beröring ingår som en 

naturlig del i omvårdnadsarbete i form av olika uppgifter som hjälp med hygien, påklädning 

och vid förflyttning. Genom att arbeta medvetet med beröring finns en unik möjlighet att 

lindra, stödja och trösta. Att öka medvetenheten om kroppens signaler och beröringens be-

tydelse kan göra att kvaliteten i omvårdnaden förbättras (Ardeby, 2003, ss, 4, 27). Tidigare 

forskning har visat på betydelsen av beröring hos äldre patienter. Lange-Alberts & Shott 

(1994) har funnit att genom att beröra äldre patienter medan de äter så kan deras nutritions-

status förbättras. Bush (2001) har också belyst vikten av beröring och ansåg att vårdpersonal 
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i högre grad bör undersöka möjligheten att använda riktad beröring som omvårdnadsåtgärd 

för äldre patienter  i syftet att förbättra deras välbefinnande.  

 

Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som aromaterapi massage, effleura-

ge (mjuka strykningar på kroppen), hudmassage, beröringsmassage, taktil massage och be-

röring. Gemensamt för de olika metoderna är att mjuk massage kan ges på olika delar av 

kroppen och att huden endast berörs genom strykningar. Hur länge massagen ges varierar 

mellan de olika behandlingsformerna. Den kan utföras av närstående eller av personal och 

den potentiella målgruppen för behandlingen är stor. Syftet med mjuk massage är att öka 

välbefinnandet, minska stress och ge smärtlindring (Statens beredning för medicinsk utvär-

dering [SBU], 2002). Mjuk massage är det begrepp som kommer användas i denna litteratur-

studie oavsett vilken metod som har applicerats i de olika studierna. 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nursig [ICN], 2007) är 

det sjuksköterskans ansvar att ge den enskilda individen tillräckligt med information som 

krävs för att uppnå informerat samtycke för vård och behandling. Individen ska också in-

formeras om rätten att välja eller vägra behandling. Vid beröring inom sjukvården är det vik-

tigt för sjuksköterskan att identifiera och uppmärksamma individuella behov samt ta hänsyn 

till personlig integritet och kulturell bakgrund (Gleeson & Higgins, 2009). Detta framgår ock-

så i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) där det står angivet att 

sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, detta 

gäller såväl kulturella, andliga, sociala som fysiska och psykiska behov.  

 

Mjuk massage kan medföra att vårdpersonal blir mer uppmärksam på sitt eget bemötandet 

gentemot patienter. Vilket ger en större förståelse för varje patientens individuella behov och 

situation (Andersson, Wändell & Törnkvist, 2007). Sansone och Schmitt (2000) har funnit att 

mjuk massage kan förbättra vårdpersonalens förmåga att kommunciera med patienter. 

 

Enligt Ardeby (2003, ss, 27-28) innebär omvårdnad mer än att klä på, mata, tvätta, lägga om 

sår, ge dropp och injektioner. Att använda sig av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd kan 
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innebära att en ömsesidig relation skapas mellan patient och vårdpersonal. Den ömsesidiga 

relationen leder till att sjuksköterskan får nödvändig återkoppling i sitt arbete och kan på så 

sätt ge trygg och god omvårdnad.  

 

Katie Erikssons (1995, ss, 9-10, 19, 24, 33-34, 38) vårdteori baseras på det grundläggande om-

vårdnadsbegreppet omsorg (caritas) och handlar om vårdandets ursprungliga idé. Syftet 

med teorin är att framhäva det mest betydelsefulla elementet i allt vårdande. Teorin redogör 

för fyra centrala begrepp: människa, hälsa, vård och lidande. Människa är ett av de viktigas-

te begreppen i teorin. Eriksson anser att alla människor på något sätt är beroende av någon 

annan. Denna någon annan kan vara en annan människa (till exempel en anhörig eller vård-

personal) men kan också var något abstrakt så som Gud. Det är i dessa relationer som män-

niskans själv och existens skapas. Vårdandet ska ses ur en helhetssyn som främjar hälsa och 

ska innefatta en upplevelse av både kroppsligt, andligt och själsligt välbefinnande. Att vårda 

är att dela, vilket innebär att vårdpersonal och patienten är delaktiga i samma helhet. För 

vårdpersonal innebär det att vara närvarande i tid och rum hos den person som vårdas. 

Eriksson diskuterar också begreppen ansning, lekande och lärande där ansning anses vara 

den mest grundläggande formen av vårdandet. Ansning är ett sätt att visa välmening mot en 

annan människa, ett uttryck för vänskap. Begreppet ansning är förknippat med konkreta 

handlingar som kroppslig vård och hygien men enligt Eriksson kännetecknas begreppet ock-

så av värme, närhet, kroppsligt välbefinnande samt beröring. 

 

I en tidigare publicerad rapport (SBU, 2002) om mjuk massage vid demenssjukdom framgick 

det att ringa vetenskaplig dokumentation fanns om effekterna av mjuk massage hos patien-

ter med demenssjukdom. Då kunskapen om effekterna av metoden var mycket begränsade 

så rekommenderade de att större multicenterstudier skulle genomföras och att metoden 

skulle utvärderas innan den infördes i rutinsjukvården. 

 

Om mjuk massage kan förbättra patienters livskvalitet och välbefinnande bör det undersö-

kas i större utsträckning. Därför är det viktigt att belysa betydelsen av mjuk massage inom 

sjukvården samt att öka kunskapen om metoden hos vårdpersonal.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa betydelsen av mjuk massage som omvård-

nadsåtgärd inom sjukvården.  

 

 Hur upplever patienter mjuk massage? 

 Vilka effekter kan påvisas av mjuk massage?  

 

Metod 

Design 

Denna studie har utförts som en litteraturstudie vilket enligt Friberg (2012, s, 133) innebär att 

författaren skapar sig en översikt om vilken kunskap som finns inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat ämne eller ett problem inom sjuksköterskans kompetens/ 

verksamhetsområde. Problemområdet som valts kan vara intressant ur både kvantitativ och 

kvalitativ synvinkel. Sedan genomförs flera artikelsökningar inom ämnet och slutligen en 

analys som sammanställer artiklarna. Analysen ger kunskap som kan påverka det kliniska 

omvårdnadsarbetet på olika sätt men kan också visa på områden som inte blivit belyst inom 

forskningen (Segesten, 2012, s 100).  

 

Inklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturstudien skulle samtliga artiklar vara refreedgranskade och 

presenteras på engelska. Artiklarna som valdes ut slulle vara var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter senast år 2000 och vara tillgängliga i fulltext via Mittuniversitetets bibliotek. 

Deltagarna i studierna skulle vara vuxna vilket författarna definierar som personer över 18 år.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var närståendes upplevelser samt studier utförda inom obstetrik och  

på barn. Obstetrik och barn exkluderas för att denna patientgrupp inte tillhör 
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allmänsjuksköterskans område.  

 

Litteratursökning 

Artiklar till studien har sökts fram via databaserna PubMed och CINAHL. I sökningarna 

användes MeSH-termer och SubHeadings i den utsträckning det var möjligt men då det 

visade sig begränsa sökningen i de flesta fall fick fritextord istället tillämpas. MeSH-termer 

och SubHeadings som användes var: massage, nursing och fritextorden var: effleurage, 

nursing intervention, soft massage, tactile massage (se tabell 1). Fjorton artiklar söktes fram 

via PubMed och CINAHL och presenteras i tabell 1. Den resterande artikeln hittades via en 

manuell sökning i referenslistor på de artiklar som valts ut. De manuella sökningarna 

presenteras inte i tabell 1. Vid sökningarna var avgränsningarna english och human. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, genomförd– 2014-01-16. 

 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal valda 

efter läst titel 

Antal valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal valda 

efter läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter 

kvalitetsgranskning 

PubMed Nursing(2) AND 

massage(2) 
English, human 301 62 39 1 1 

PubMed Massage(2) 

AND nursing 

intervention(1) 

English, human 113 27 15 12 7 

PubMed Soft massage(1) English, human 104 65 15 3 1 

CINAHL Massage(3) 

AND nursing 

interventions(1) 

- 

 

73 

 

 

19 11 2 

 

2 

PubMed  Tactile 

massage(1) 

English, human 35 10 4 2 2 

PubMed Massage(2) 

AND effleurage 

(1) 

English, human 23 10 4 1 

 

1 

 

  1. Fritextord  

  2. MeSH-termer 

  3. SubHeading 
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Urval och granskning 

Av totalt 649 artiklar som påträffades vid artikelsökningarna valdes 14 artiklar ut att vara 

med i litteraturstudiens resultatdel. Författarna läste 88 abstarkt vars titel motsvarade syftet 

med studien, 22 artiklar togs sedan ut för vidare granskning. Den artikel som söktes fram via 

manuell sökning inkluderades också i kvaltetsgranskningen. Granskningen tillämpades via 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, ss, 104-107, 173-176)  granskningsmallar för studier 

med kvalitativa och kvantitativa metoder. Granskningsmallarna består av frågor om artikelns 

olika delar och med olika svarsalternativ som ja, nej eller vet ej. Efter granskningen får 

läsaren sedan avgöra om artikeln har hög, medel eller låg kvalitet. De kvantitativa artiklarnas 

validitetet och reliabilitet har granskats grundligt genom att studera studiernas bortfall, 

design och urval. Detta för att författarna skulle försäkra sig om att resultaten var tillförlitliga. 

I de kvalitativa artiklarna granskades syftet så det var tydligt. Av de artiklar som presenteras 

i litteraturstudien bedömdes tio stycken ha hög kvalitet och fem artiklar ha medelkvalitet. 

Två av artiklarna som granskades hade låg kvalitet och exkluderades därför ur studien. En 

sammanställning av artiklarna finns i bilaga 1. 

 

Analys 

För att få en översikt och en övergripande uppfattning om helheten har samtliga artiklar lästs 

flera gånger av båda författarna. Sedan har varje enskild studie sammanfattats i några sidor 

text för att fungera som ett stöd i analysarbetet. Författarna sökte efter likheter och skillnader 

i studiernas metod, teori, analysgång och resultat (Jmf. Friberg, 2012, ss, 140-141). 

Huvudfynden i studiernas resultat har identifierats genom frågeställningar som kopplats till 

syftet med litteraturstudien. Huvudfynden har sorterats och författarna har sedan skapat 

olika rubriker. Dessa rubriker var effekter, upplevelser och i vilket syfte mjuk massage 

användes. Författarna har valt att fokusera på de mest förekommande faktorerna av 

upplevelser och effekter av att få mjuk massage. De kvalitativa artiklarna har analyserats 

genom att markera de känslor och upplevelser som uppkom i samband med mjuk massage. 

På så sätt kunde ett mönster mellan studierna urskiljas där liknande upplevelser och känslor 

återkom. Författarna har analyserat de kvantitativa studierna genom att markera de olika 

variablerna som förekom, för att sedan markera vilka effekter mjuk massage gav på dessa. 

De kvantitativa resultaten presenteras i litteraturstudiens resultatdel oavsett om mätvärdena 
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är signifikanta eller inte visar någon förändring alls. Slutligen har en sammanställning av 

dessa rubriker genomförts som resulterat i två huvudkategorier. Dessa är upplevelser och 

effekter av mjuk massage med två respektive fem underkategorier. Dessa presenteras i 

litteraturstudiens resultatdel och i tabell 2. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie har genomgått en etisk granskning, vilket innebär 

att de har ett godkännande från en etisk kommitté. För att få ett godkännande ska studien 

uppfylla vissa etiska krav, dessa är bland annat att risker för att delta i studien ska vara 

minimala samt att informerat samtycke från deltagarna skall finnas dokumenterat (Polit & 

Beck, 2012, s, 166). Artiklarnas resultat presenteras i studiens resultatdel utan påverkan av 

författarnas personliga åsikter. 
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Resultat 

Denna litteraturstudie innehåller 15 vetenskapliga artiklar varav 12 av dessa är utförda 

kvantitativ design och tre artiklar med kvalitativ design. De områden som dessa studier 

utfördes på var inom primärvården, palliativ vård, på sjukhus och äldreboende/servicehus. 

Vad som framkommit i artiklarnas resultat redovisas utifrån två kategorier med tillhörande 

underkategorier, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier. 

             Upplevelser av mjuk massage                         Effekter av mjuk massage 

 En känsla av välbefinnande och total 

avslappning 

 Att känna sig sedd och bekräftad 

 Lindring av symtom 

 Positiva förändringar på fysiologiska        

parametrar 

 Förbättrad sömn  

 Minskad oro 

 Avsaknad av effekter 

 

 

Upplevelser av mjuk massage 

En känsla av välbefinnade och total avslappning 

Studier visar på att mjuk massage skapar ett välbefinnande och är en total avslappning för 

både kropp och sinne (Seiger Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009; Suzuki et al., 

2010). Mjuk massage medför också att stela kroppsdelar slappnar av och inte känns lika 

spända (Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009). 

 

Upplevelser av mjuk massage bland patienter i palliativ vård har undersökts i en svensk 

studie av Beck, Runeson och Blomqvist (2009). Mjuk massage beskrevs som att befinna sig i 

paradiset, en möjlighet att få flyta iväg i tid och rum till en plats av total frid där tiden står 

stilla. Mjuk massage innebar en befrielse från fysisk och psykiskt lidande och många 

upplevde att deras fysiska problem försvann. De som led av smärta, illamående, 
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förstoppning och spänningar i kroppen upplevde att besvären försvann under tiden de fick 

massage. Mjuk massage gav ett så stort välbefinnade i kroppen att många upplevde att de 

ville stanna kvar i den stunden även efter massagen avslutats. Upplevelsen höll i sig flera 

dagar vilket gjorde att de kände sig glada långt efter avslutad behandling. Minnen från 

tidigare massagetillfällen gav hopp om framtiden och detta var viktigt för att klara av att 

leva vidare med de fysiska och psykiska problem som sjukdomen medförde. 

 

Att den positiva upplevelsen av mjuk massage kvarstår även efter avslutad behandling 

framgick även i en svensk studie av Henricson et al. (2009). Syftet med studien var att belysa 

innebörden av att få mjuk massage under vårdtiden på intensivvårdsavdelning. Känslor som 

att uppleva harmoni och ett inre välbefinnade beskrevs, vilket patienterna relaterade till att 

andra sinnen förutom det taktila också blev stimulerat. Därför blev mjuk massage en skön 

upplevelse för hela kroppen och inte bara för musklerna som vid vanlig massage. 

 

Att känna sig sedd och bekräftad 

Att bli erbjuden mjuk massage upplevs som något speciellt och värdefullt, en form av stöd 

som inte kan erbjudas i den dagliga omvårdnaden (Beck et al., 2009). Det resulterar i känslor 

som att känna sig speciell och utvald (Bergsten, Petersson & Arvidsson, 2005). Beck et al. 

(2009) har funnit att patienter upplever det skönt att bli erbjuden mjuk massage istället för att 

behöva be om det. Känslan av att vårdpersonalen bryr sig så mycket att de avsätter tid för att 

massera beskrivs som en positiv och mycket uppskattad upplevelse. Detta gör att patienter 

upplever sig bekräftade och sedda av vårdpersonalen. Bekräftelsen kan göra att patienter 

känner sig trygga nog att lämna över ansvaret till den som utför massagen så att de själva 

kan få en möjlighet att vila. Att veta att någon bryr sig om en och vill en väl har visat sig vara 

en av de viktigaste faktorerna för att orka leva vidare trots sjukdom. Upplevelsen av att få 

mjuk massage har beskrivits som att bli sedd som en speciell person och inte bara som sin 

sjukdom. 

 



10 

 

Effekter av mjuk massage 

Lindring av symtom 

Att få mjuk massage ger en känsla av befrielse från smärta och även om det bara är för en 

kort stund ger det ny styrka och energi. Att få riktad beröring kan enligt patienter ge en 

bättre effekt på smärta än farmakologisk smärtlindring eftersom effekten av mjuk massage 

når ut till alla delar i kroppen. Effekten av mjuk massage beskrivs som ett sätt att återfå 

kontrollen över sin egen kropp eftersom ingen smärta eller andra symtom dominerar under 

och efter behandling (Seiger Cronfalk et al., 2009). 

 

Andersson, Törnkvist och Wändell (2009) genomförde en studie i Sverige för att undersöka 

hur mjuk massage kan integreras inom primärvården. De mest förekommande orsakerna till 

kontakt med primärvården hos patienterna som deltog i studien var huvudvärk, smärta och 

sömnsvårigheter. Smärtan förbättrades signifikant efter att patienterna erhållit mjuk massage 

under en timme i vecka under en period av tio veckor. Kutner et al. (2008) utförde en studie i 

USA  som hade till syfte att jämföra mjuk massage med enbart beröring. 

Interventionsgruppen fick mjuk massage vid sex tillfällen under en två- veckorsperiod och 

sessionen varade i 30 minuter. Kontrollgruppen fick kontrollerad beröring där metoden gick 

ut på att personalen placerade händerna på olika delar av kroppen. Efter behandlingarna 

mättes olika utfall bland annat smärta, humör och graden av symtom. Resultatet visade på 

en förbättring av omedelbar och bibehållen smärtlindring samt humör för båda grupperna, 

men mjuk massage visade sig vara överlägsen gällande akut smärta och humör. 

 

Lindgren et al. (2013) har funnit att genom mjuk massage finns en möjlighet att reducera 

ångest hos patienter inom postoperativ vård. Studien utfördes på en intensivvårdavdelning 

på ett sjukhus i Sverige. Interventionsgruppen fick 60 minuter  mjuk massage postoperativt 

medan kontrollgruppen enbart fick ordinär omvårdnad. Patienterna fick själva skatta sin 

ångest med hjälp av STAI-Y  (Ett självskattningsinstrument med sammanlagt 40 frågor som 

graderas efter en fyrapoängsskala). Ångesten hos patienterna som fick mjuk massage var 

lägre både före och efter massagetillfället. 

Positiv förändring på fysiologiska parametrar 

I USA genomfördes en studie på patienter som var under rehabilitering efter att ha drabbats 
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av bland annat stroke och skada på ryggmärgen. De parametrar som mättes var blodtryck, 

andningsfrekvens och puls. Resultatet visade på att det systoliska blodtrycket, pulsen och 

andningsfrekvensen förbättrades direkt efter interventionen och bibehölls under de tre dagar 

som studien pågick (Holland & Pokorny, 2001). Billhult, Lindholm, Gunnarsson och Stener- 

Victorin (2009) ville undersöka de omedelbara effekterna av mjuk massage på fysiologiska 

parametrar hos kvinnor som genomgick behandling för bröstcancer. Då stress är ett vanligt 

symtom hos dessa kvinnor och kan leda till negativa följdeffekter på immunförsvaret. 

Förutom blodtryck, andningsfrekvens och hjärtfrekvens mättes även kortisolnivåerna 

eftersom de står i positiv relation till stress och blodtryck. Deltagarna fick lätta strykningar 

över hela kroppen och omedelbart efter mättes effekterna av behandlingen. Kvinnornas 

systoliska blodtryck, andnings- och hjärtfrekvens förbättrades signifikant efter att de erhållit 

mjuk massage. 

 

Suzuki et al. (2010) genomförde en studie i Japan som ville klargöra effekterna av sex veckors 

mjuk massage på patienter med svår demenssjukdom. En av de effekter som mättes var hur 

mjuk massage kunde påverka stressnivåerna hos patienterna. Genom att mäta hormonet 

CGA (ett stresshormon som mäts genom salivprover) kunde graden av stress påvisas. Efter 

sex veckor visade resultatet på en minskning i stressnivåerna hos deltagarna.  

Förbättrad sömn 

Mjuk massage kan förbättra sömnen hos patienter som lider av sömnproblem. Genom att få 

mjuk massage under en timme i veckan, under en period av tio veckor förbättrades sömnen 

avsevärt hos patienter som sökt till primärvården för problem med sömnen (Andersson et al., 

2009). En studie som genomfördes på ett äldreboende i USA ville de testa effekten av tre 

minuter mjuk massage på patienter med demenssjukdom som led av sömnproblem. I 

studien deltog 40 patienter som slumpvis delades in i en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick tre minuter mjuk massage innan sänggående 

medan kontrollgruppen fick vanlig omvårdnad. Statistiken visade att interventionsgruppen 

ökade sin sömn med 36 minuter jämfört med kontroll gruppen (Harris, Cullpepper Richards 

& Grando, 2012).  

Minskad oro  

Hicks- Moore och Robinson (2008) jämförde olika metoder för att utvärdera vad som var 
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mest effektivt för att reducera agiterat beteende och förbättra livskvaliteten hos patienter 

med demenssjukdom. Interventionsgruppen i studien fick mjuk massage som applicerades 

på händerna, lyssna på sin favoritmusik eller en kombination av båda, medan 

kontrollgruppen inte fick någon behandling alls. Interventionen upprepades vid tre tillfällen 

och mätningarna skedde före, tio minuter och en timme efter behandlingen. Resultatet 

visade på att mjuk massage, lyssna på sin favoritmusik eller en kombination av dem båda 

minskade det agiterade beteendet. Effekten varade under hela behandlingen och upp till en 

timme efter. Holliday-Welsh, Gessert och Renier (2009) fann att hos patienter med 

demenssjukdom reducerades det agiterade beteendet efter de fått mjuk massage och effekten 

varade upp till 14 dagar efter sista massagetillfället.  

 

Avsaknad av effekter 

Wändell, Carlsson, Gåfvels, Andersson och Törnkvist (2012) fann att effekten av mjuk 

massage på den hälsorelaterade livskvaliteten uteblev helt hos patienter med typ 2-diabetes. 

Studien jämförde mjuk massage med avslappning med hjälp av en interventionsgrupp och 

en kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen fick mjuk massage och 

kontrollgruppen blev tillsagda att utföra avslappningsövningar. Detta skulle pågå under tio 

veckor och vid minst ett tillfälle i veckan. Före, under och efter interventionen fick deltagarna 

själva skatta sin hälsorelaterade livskvalitet i ett frågeformulär, men efter tio veckor kunde 

ingen skillnad mellan grupperna påvisas. 

 

Fu, Moyle & Cooke (2013) undersökte om mjuk massage hade någon effekt på agiterat 

beteende hos patienter med demenssjukdom. Patienterna erhöll mjuk massage två gånger 

dagligen under sex veckor. Trots en nedåtgående trend av det störande beteendet hos 

patienterna så visade studiens resultat inte någon signifikant minskning. Lindgren et al. 

(2013) fann att effekten av mjuk massage på fysiologiska parametrar uteblev hos patienter 

som vårdades postoperativt. Resultatet visade att metoden inte hade någon effekt på varken 

blodtryck, andnings- hjärtfrekvens eller saturation. För att utvärdera om mjuk massage hade 

någon effekt på metabolismen mättes glukos-, insulin- och kortisolnivåerna i blodet hos 

patienterna men ingen effekt kunde påvisas. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa betydelsen av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd, 

hur patienterna upplevde mjuk massage samt vilka effekter som kunde påvisas. I 

litteratursökningen finns varken effects eller experience med som sökord. Skälet till detta är 

att sökningen begränsades avsevärt när dessa sökord användes. Trots detta har författarna 

funnit vetenskapliga artiklar som beskrev både upplevelser och effekter av mjuk massage 

som omvårdnadsåtgärd. De sökord som författarna fann användbara i litteratursökningen 

redovisas i tabell 1. För att få en bredare sökning användes ordet OR, men när det visade sig 

ge ett för stort antal träffar valde författarna att inte använda sig av det ordet. De sökord 

författarna fann ge bra sökningar användes i både PubMed och CINAHL för att få god 

kontroll över sökområdet. I tabell 1 redovisas bara en sökning från CINAHL eftersom 

resterade sökningar i databasen resulterade i samma artiklar som hade sökts fram i PubMed. 

 

Ett flertal artiklar exkluderades på grund av otillgängligheten av gratis fulltext. Detta kan ha 

medfört att flera troligt användbara artiklar inte blivit nyttjade i denna litteraturstudie. Alla 

vetenskapliga artiklar som redovisats i studien är peer-rewied. För att vara försäkrade om 

detta har författarna använts sig av databasen Ulrichsweb samt sökt fram information på de 

olika tidskrifternas hemsida. Urvalet av artiklarna genomfördes genom att först läsa titlarna 

på de artiklar som uppenbarade sig vid litteratursökningen. Sedan lästes abstrakten och de 

som motsvarande syftet valdes ut att redovisas i litteraturstudien. 

 

Begreppet mjuk massage är ett samlingsbegrepp för olika massageformer som till exempel 

taktil massage, effleurage och beröringsmassage. Då syftet var att belysa mjuk massage som 

omvårdnadsåtgärd var författarna noga att läsa metodbeskrivningen i varje artikel så att rätt 

typ av massage användes i studien. I bakgrunden står det angivet att begreppet mjuk 

massage skall användas övergripande i studien. Detta för att få ett tydligt och enhetligt 

resultat. För att underlätta för läsaren att söka fram resultatartiklarna valde författarna att 

ange de ursprungliga metoderna i bilaga 1. Både positiva och avsaknad av effekter av mjuk 

massage redovisas i litteraturstudiens resultatdel vilket författarna anser ger ett trovärdigare 
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resultat. En styrka är att alla artiklar lästes ett flertal gånger av båda författarna vilket också 

stärker trovärdigheten i studiens resultat och gör att helheten blir mer rättvis.  

 

Ett problem som uppstod i studien var när artiklarna skulle kvalitetsbedömas. Författarna 

anser att bedöma artiklar med hjälp av modifierade granskningsmallar kan ge olika resultat 

beroende på vem som granskar. Frågorna i granskningsmallarna skulle besvaras med ja, nej 

eller vet ej vilket kan ha medfört att bedömingen ibland blev orättvis. Detta problem 

hanterades genom att båda författarna kvalitetsgranskade alla artiklar enskilt och sedan 

tillsammans. En svaghet i denna litteraturstudie kan vara studien av Kutner et al. (2008) 

eftersom validiteten känns osäker på grund av att  22 procent utav 380 deltagare föll bort. 

Trots detta ansåg författarna att studien gav ett kliniskt värde och valde att redovisa den i 

litteraturstudiens resultatdel. De vetenskapliga artiklarna som redovisas i litteraturstudiens 

resultatdel är genomförda med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta kan ses som en 

positiv aspekt då det gör resultatet mer gediget och tillämpbart eftersom det belyser både 

fysiologiska effekter och patienternas upplevelser av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd. 
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Resultatdiskussion 

Att använda mjuk massage som omvårdnadsåtgärd visade sig medföra positiva upplevelser 

och känslor som att känna sig sedd och bekräftad. Den positiva upplevelsen av mjuk 

massage kvarstod även efter att behandlingen var avslutad. De positiva effekterna av mjuk 

massage var bland annat förbättrad sömn, minskad oro och smärta. I vissa studier var den 

positiva effekten dock kortvarig eller uteblev helt. Mjuk massage kan ha positiva effekter på 

fysiologiska parametrar, men eftersom varierande resultat redovisades går det inte att dra 

några allmänna slutsatser. 

 

Resultatet visade på att många patienter upplever mjuk massage som välbefinnande och en 

total avslappning (Henricson et al., 2009 ; Seiger Cronfalk et al., 2009; Suzuki et al., 2010). 

Andra sinnen förutom det taktila upplevdes också bli stimulerat vilket visade sig leda till en 

inre harmoni (Henricson et al., 2009). Att få mjuk massage var också viktigt för att klara av 

fysiska såväl som psykiska problem (Beck et al., 2009). Därför anser författarna att 

sjuksköterskan  i planeringen av omvårdnaden bör prioritera den psykiska hälsan i lika hög 

grad som den fysiska. Detta eftersom ett dåligt psykiskt tillstånd kan påverka det fysiska 

tillståndet och tvärtom. Att ha en god hälsa behöver därför inte enbart betyda frånvaro av 

sjukdom utan ska också relateras till patientens faktiska välbefinnande. Därför bör mjuk 

massage ses som en betydelsefull omvårdnadsåtgärd som stärker patientens hälsa ur både 

fysiskt och psykiskt perspektiv. Enligt Eriksson (1995, ss, 9, 25) är upplevelsen av välbehag 

ett grundläggande mänskligt tillstånd och har en helande funktion. Genom att återinföra den 

ursprungliga idén i vårdandet vilket är tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag, 

kan en varmare, mjukare och bättre vård utvecklas. 

 

Eftersom mjuk massage oftast inte ingår i den dagliga omvårdnaden så upplevs det som 

något värdefullt när sjuksköterskan avsätter tid för det, vilket leder till att patienter känner 

sig sedda och bekräftade (Bergsten et al., 2005). Att känna omtanke och välvilja från en annan 

människa i samband med mjuk massage har visat sig leda till ny energi och har beskrivits 

som att bli sedd som en unik person (Beck et al., 2009). Eriksson (1994, s, 54) anser att 

bekräftelse i samband med lidande innebär att förmedla till den andra att jag ser lidandet, 

vilket kan ge tröst och trygghet. Bekräftelsen kan ske genom en blick eller beröring, vilket 
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kommuncierar att man finns tillhands. Att känna sig övergiven i sitt lidande kan leda till 

känslor av hopplöshet och förtvivlan. Billhult och Dahlberg (2001) belyser att interaktionen 

som uppstår i samband med mjuk massage ger patienten en känslan av att vara mindre 

anonym för sjuksköterskan. Mjuk massage kan också medföra att relationen till 

sjuksköterskan stärks och för patienten uppstår det en balans mellan att vara beroende och 

att behålla sin autonomi. 

 

Tidsbrist och okunskap kan vara orsaker till varför komplementära metoder inte används 

mer inom sjukvården (Hessig, Arcand & Frost 2004). Det kan upplevas att sjuksköterskan 

idag befinner sig under stor stress och ofta känner sig otillräcklig. Detta kan bero på att 

sjukvården i Sverige idag hotas av ständiga nedläggningar och personalbrist. Oftast finns det 

bara utrymme för den dagliga rutinmässiga omvårdnaden och att göra det där lilla extra för 

patienten finns det sällan tid för. Mjuk massage kan skapa en naturlig närhet till patienten 

som annars kan vara svår att uppnå. Det kan skapa ett avbrott i den annars så stressade 

vårdmiljön vilket gynnar både sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan får tid att 

reflektera över sina omvårdnadshandlingar och patienten får möjligheten att vila från sin 

sjukdom. Mjuk massage kan ses som en kärleksfull omvårdnadshandling som visar att 

sjuksköterskan finns tillhands för patienten och känner empati inför dennes situation. Kim 

och Buschmann (1998) redovisar att få beröring innebär att en medmänsklig relation kan 

skapas mellan sjuksköterska och patient. Detta sker via den ickeverbala kummunikationen 

där de inblandade kan dela varandras känslor. 

 

Mjuk massage visade sig i resultatet leda till en god smärtlindrande effekt (Andersson et al., 

2009; Seiger Cronfalk, 2009). Under och efter massagestunden dominerade ingen smärta 

vilket beskrevs som att få tillbaka kontrollen över sin egen kropp samt att det gav ny styrka 

och energi (Seiger Cronfalk, 2009). Mjuk massage visade sig också reducera ångest hos de 

patienter som vårdades postoperativt (Lindgren et al., 2013). Hur länge effekten kvarstår 

baserat enbart utifrån dessa studier är oklart. Det kan bero på att flera av studierna inte har 

redovisat när de mätte utfallen sista gången och att det är svårt att urskilja vad som är 

patientens subjektiva upplevelse och den faktiska fysiologiska effekten av mjuk massage. 

Mjuk massage kan vara en distraktion från sjukdom och symtom vilket i sig kan ge en god 
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symtomlindring. Detta resonemang styrks av Billhult och Mättä (2009) som har funnit att 

patienter som får mjuk massage slappnar av och fokuserar sina tankar på nåt annat än sina 

symtom för ett tag. Genom att vara närvarande i massagestunden så lindras symtom som till 

exempel smärta för en stund.  

 

Mjuk massage kan ha en positiv påverkan på systoliskt blodtryck samt hjärt -och 

andningsfrekvens (Holland & Pokorny, 2001; Billhult et al., 2009). Dessa studiers resultat är 

likvärdiga med det Mok och Woo (2004) har funnit vilket är att mjuk massage kan leda till en 

förbättring av både blodtryck och hjärtfrekvens. Lindgren et al. (2013) fann däremot att mjuk 

massage inte hade någon effekt på varken blodtryck, andningsfrekvens eller saturation. 

Ingen effekt kunde heller påvisas på glukos-, insulin- och kortisolnivåerna. Varför resultatet 

varierar mellan olika studier tror författarna kan bero på att mätningarna har genomförts 

under olika förhållanden, på olika patientgrupper eller att patienten blivit dåligt informerad 

om metoden. Detta kan ha medfört att patienten inte känt sig tillräckligt trygg och 

avslappnad under behandlingen.   

 

För de som lider av sömnproblem kan mjuk massage vara en metod att tillämpa i syfte att 

förbättra sömnen (Andersson et al., 2009). Ett oroligt beteende hos patienter med 

demenssjukdom kan reduceras genom att ge dem mjuk massage (Hicks-Moore & Robinson, 

2008) och effekten kan kvarstå upp till 14 dagar efter sista massagetillfället (Holiday-Welsh et 

al., 2009). Många tror kanske att mjuk massage är tidskrävande och komplicerat men 

författarna anser att det inte stämmer utan metoden bör istället ses som en resurs inom 

sjukvården. Om sjuksköterskan arbetar utifrån kompetensbeskrivningen och den etiska 

koden kan mjuk massage spara både tid och pengar. Detta eftersom denna studie har visat 

att det kan leda till både minskad oro och förbättrad sömn. Alexandersson, Dehlén, 

Johansson, Petersson och Langius (2003) har funnit att mjuk massage kan vara en tillgång för 

sjuksköterskan nattetid om patienter är oroliga eller har svårt att sova. 

 

 

 

Eriksson (1995, ss, 24-25) anser att det borde finnas lite mer spontanitet och värme  
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människor emellan och inom den professionella vården. Hennes begrepp ansning innebär 

framförallt att våga gå utanför sig själv och genom små handlingar visa omtanke. Författarna 

tror att mjuk massage kan var en av dessa små handlingar som kan medföra att en varm 

relation skapas mellan patient och sjuksköterska. Patienten känner omtanke och 

sjuksköterskan får gensvar på sina omvårdnadshandlingar. En känsla som sjuksköterskan 

kan ta vidare i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Kilstoff och Chenoweth (1998) fann att genom 

att ge mjuk massage kunde sjuksköterskan känna sig avslappnad i sitt arbete vilket i 

förlängningen gynnade patienterna.   

 

Resultatet i denna studie visar att effekterna av mjuk massage är oklar men de upplevelser 

och känslor som uppkommit visar ändå på betydelsen av denna metod. Detta anser 

författarna styrker att mjuk massage bör införas i sjukvården som en erkänd hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd.  

 

Slutsats 

Genom att använda mjuk massage som omvårdnadsåtgärd har sjuksköterskan en unik 

möjlighet att se och bekräfta patienten. Mjuk massage leder också till ett välbefinnande och 

på så sätt till en bättre hälsa. Därför bör sjuksköterskan se det som en hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd som kan stärka både patientens fysiska och psykiska tillstånd. Mjuk 

massage kan även vara ett bra komplement till farmakologisk behandling. Mjuk massage är 

en enkel omvårdnadsåtgärd och behöver inte ta så lång tid. Därför bör vidare forskning 

genomföras för att mjuk massage ska bli en erkänd och etablerad omvårdnadsåtgärd inom 

sjukvården. Författarna anser att denna litteraturstudie kan bidra till en större förståelse och 

kunskap hos vårdpersonal om mjuk massage. 
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* Artiklar som presenteras i resultatet. 



 

 

Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar. 

 
Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Andersson, 

Törnkvist och 

Wändell, 

(2009), Sverige 

Beskriva hur 

taktil massage 

kan integreras i 

den svenska 

primärvården 

samt undersöka 

effekterna av 

taktil massage. 

Kvantitativ 

observationsst

udie, 

multistudie 

43 (14) Enkätundersökn

ing,  

beskrivande 

statistik 

Av 14 hälsorelaterade 

parametrar som mättes 

så visade det sig att 11 

av dessa förbättrades 

enligt hälsoindex 

formuläret. 

Medel 

Beck, Runeson 

och Blomqvist 

(2009) Sverige 

Att undersöka  

hur patienter 

med obotlig 

cancer upplever 

mjuk massage. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

8 (ej 

angivet) 

Personliga 

intervjuer, 

strukturerade 

frågor, 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna kände inre 

frid, frihet, hopp inför 

framtiden och att fysiska 

symtom lättade under 

mjuk massage. 

Hög 

Bergsten, 

Petersson och 

Arvidsson, 

(2005) Sverige 

Att undersöka 

hur patienter 

med reumatism 

upplever taktil 

massage som 

komplement till 

annan 

smärtlindring. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

14 (0) Personliga 

intervjuer, 

öppna och semi-

strukturerade 

frågor, 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna blev 

avslappnade, trygga, 

fridfulla, såg möjligheter 

och kände sig tillfreds 

efter taktil massage. 

Hög 

Billhult, 

Lindholm, 

Gunnarsson 

och Stener-

Victorin (2009) 

Sverige 

Att undersöka 

de kortvariga 

effekterna av 

mjuk massage 

på 

immunförsvaret 

hos kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvantitativ 

prospektiv  

randomiserad 

kontrollstudie 

30 (1) Biofysiologiska 

mätningar, 

jämförande 

beskrivande 

statistik  

Mjuk massage medförde 

att det systoliska 

blodtrycket, andnings- 

och hjärtfrekvensen 

minskade signifikant.   

Hög 

Fu, Moyle och 

Cooke (2012) 

Australien 

Att undersöka 

effekterna av 

aromterapi och 

handmassage 

hos patienter 

med 

demenssjukdom 

och störande 

beteende. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie 

67 (5) Observation, 

jämförande 

beskrivande 

statistik  

Beteendet hos 

patienterna visade på en 

nedåtgående trend men 

minskningen var inte 

signifikant efter någon 

av interventionerna. 

Hög 

Harris, 

Culpepper- 

Richards och 

Grando (2012) 

USA 

Att studera om 

mjuk 

ryggmassage har 

effekt på 

sömnen hos 

patienter med 

demenssjukdom 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie 

40 (0) Biofysiologiska 

mätningar, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Interventiongruppens 

sömntid förlängdes med 

36 minuter  jämfört med 

kontrollgruppen. 

Medel 



 

 

 
Henricson, 

Segesten, 

Berglund och 

Määttä (2009) 

Sverige 

Att belysa 

innebörden av 

att få taktil 

beröring under 

intensivvård.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

44 (0) Narrativa 

intervjuer, 

ostrukturerade 

frågor, 

fenomenologisk 

hermeneutisk   

Deltagarna beskrev att 

få taktil beröring kändes 

som att få hopp och att 

få uppleva stunder av 

tillfredställelse trots att 

de låg på en 

intensivvårdsavdelning. 

Hög 

Hicks-Moore 

och Robinson 

(2008) Canada 

Att hur effektivt 

det är med 

handmassage 

och favorit 

musik för att 

reducera 

aggiterat 

beteende hos 

patienter med 

demenssjukdom 

som bor på 

servicehus. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie 

41 (15) Observationer, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Favorit musik och 

handmassage både 

individuellt och 

kombinerat är effektivt 

för att dämpa agiterat 

beteende hos patienter 

med demenssjukdom. 

Effekten varande både 

under interventionen 

och en timme efter. 

Hög 

Holland och 

Pokorny  (2001) 

USA 

Fastställa 

effekten av mjuk 

ryggmassage 

hos patienter 

som genomgår 

rehabilitering. 

Kvantitativ 

kvasi-

experimentell 

studie 

24 (ej 

angivet) 

Biofysiologiska 

mätningar, 

beskrivande 

statistik 

Blodtrycket sänktes 

signifikant efter 

interventionen. 

Medel 

Holliday-

Welsh, Gessert 

och Renier 

(2009) USA 

Att undersöka 

om mjuk 

massage kunde 

dämpa agiterat 

beteende hos 

personer med 

kognitiv 

nedsättning som 

bor på 

servicehus. 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

52 (1) Observationer, 

beskrivande 

statistik 

Deltagarnas agiterande 

beteende förbättrades 

under massagen och 

bibehölls upp till sista 

mätningen. Vilket var 14 

dagar efter 

interventionen. 

Medel 

Kutner et al. 

(2008) USA 
Att utvärdera 

hur effektivt  

mjuk massage är 

i jämförelse med 

om patienterna 

får tid, 

uppmärksamhet 

och beröring. 

Kvantitativ 

multistudie, 

randomiserad 

kontrollstudie 

298 (82) Personliga 

intervjuer, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Mjuk massage 

förbättrade både 

smärtan och humöret 

signifikant hos 

deltagarna 

Medel 

Lindgren et al. 

(2013) Sverige 
Att utvärdera 

effekten av mjuk 

massage på 

nivåer av ångest 

och fysiologisk 

stress hos 

patienter som 

vårdas 

postoperativt. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie 

20 (7) Biofysiologiska 

mätningar, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Ångestnivån 

reducerades i 

interventionsgruppen. 

Hög 

Seiger 

Cronfalk, 

Strang, 

Ternestedt och 

Friedrichsen 

(2009) Sverige 

Att undersöka 

palliativa 

patienters 

upplevelser av 

att få mjuk 

massage.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

22 (3) Personliga 

djupintervjuer, 

öppna frågor, 

fenomenologisk 

hermeneutisk   

Mjuk massage 

genererade känslor av 

att befinna sig i ett 

existentiellt andrum där 

deltagarna kände sig 

befriade från sin 

sjukdom för en stund. 

Hög 



 

 

Suzuki et al. 

(2010) Japan 
Att klargöra 

effekterna av sex 

veckors taktil 

massage på 

förändringar av 

fysiska och 

mentala 

funktioner samt 

stressnivåer över 

tid hos äldre 

patienter med 

demenssjukdom 

Kvantitativ 

kvasi-

experimentell 

studie 

28 (12) Personliga 

intervjuer, 

biofysiologiska 

mätningar, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Både aggressiviteten och 

stressnivåerna 

reducerades efter sex 

veckor med taktil 

massage. 

Hög 

Wändell, 

Carlsson, 

Gåfvels, 

Andersson och 

Törnkvist 

(2011) Sverige 

Att studera 

effekterna av 

taktil massage i 

jämförelse med 

avslappningsöv

ningar på den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

hos patienter 

med typ 2 

diabetes. 

Kvantitativ 

kvasi- 

experimentell 

studie  

53 (8) Enkätundersökn

ing, 

biofysiologiska 

mätningar, 

jämförande 

beskrivande 

statistik 

Effekten av taktil 

massage uteblev helt. 

Hög 

 


