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Sammanfattning 
Bakgrund: Beröring är viktigt för patienten och i omvårdnaden berör sjuksköterskan patienten dagligen. 
Beröringsmassage är en strukturerad, mjuk och kroppsnära massage som kan utföras på hela kroppen. 
Beröringsmassage kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa. 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av beröringsmassage i samband med vård och 
omsorg. Metod: En litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa artiklar. Resultat: Patienters upplevelse 
av beröringsmassage presenterades som tre huvudkategorier: Kroppsliga-, psykiska- och existentiella 
upplevelser som innefattade underkategorierna vilka var; att uppleva lindring av fysiska besvär, att 
känna fysisk avslappning, att se kroppen som en helhet, att uppleva påverkan av sinnesstämning, en 
känsla av välmående, att känna sig sedd, att glömma tid och rum samt en djupare upplevelse. 
Diskussion: Att kroppsliga besvär lindrades var ett intressant fynd där beröringsmassage upplevdes 
som smärtstillande och ökade kroppens rörlighet. Att patienterna upplevde sig sedda var ett väsentligt 
fynd i resultatet där det framgick att patienterna kände sig prioriterade samt fick en större känsla av 
omsorg vid beröringsmassagen. Beröringsmassage visade sig också påverka sinnesstämningen hos 
olika patientgrupper. Ångest och stress lindrades med hjälp av beröringsmassage. Slutsats: Det är 
viktigt att den som utför beröringsmassage är lyhörd och tänker på patientens bästa. Det är viktigt att 
kunskapen om beröringsmassage ökar med hjälp av forskning så att det kan användas som ett 

komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa inom vård och omsorg.  

Ämnesord 
Beröringsmassage, taktil massage, patient, upplevelse, sjuksköterska 
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INLEDNING 

Beröring har enligt litteraturen stor betydelse i människans vardag. Birkestad (2004) 

beskriver det som att beröring är väsentligt för människans välmående och 

kroppsuppfattning. Hon beskriver fysiska effekter såsom påverkan på kroppens 

näringsupptag, cirkulation, rörlighet samt lindring av smärta (a.a.). Schuster (2006) lägger 

vikt vid den kroppsliga beröringen vid vårdandet och ser det som en självklarhet inom 

sjuksköterskans profession, dock anser hon inte beröring helt oproblematiskt (a.a.). 

Denna litteraturöversikt kommer att handla om patienters upplevelse av strukturerad 

beröring, beröringsmassage. Enligt Billhult och Dahlberg (2001) används metoden för att 

skapa en relation mellan patienten och vårdaren samt för att skapa trygghet och närhet för 

patienten.  

BAKGRUND 

Huden är kroppens största organ och innehåller känselkroppar som uppfattar olika 

känselintryck. Tryck och beröringssinnet är en viktig del då det är det sinnet som 

förmedlar kontakten med omvärlden (Sand m.fl., 2006). Enligt Birkestad (2004)  

påverkar beröring både oxytocin- och kortisolnivån, oxytocinet utlöses och kortisolnivån 

sänks i kroppen. Oxytocin påverkar reglering av blodtryck, puls, vakenhetsgrad, rörlighet 

och känslor. Smärttoleransen ökar med hjälp av hormonet oxytocin. Mjuk och lätt 

beröring kan främja smärtlindring på längre sikt (Birkestad, 2004). Effekterna kommer 

inte snabbt enligt Uvnäs-Moberg (2000)  men kan stanna kvar en längre tid (a.a.). Kortisol 

är ett stresshormon och vid beröring sänks kortisolnivån som i sin tur reducerar 

stressnivån (Birkestad, 2004). 

 

Ardeby (2003) menar att vårdpersonal är den yrkesgrupp som har den mest självklara 

rätten att beröra en annan människa i sitt yrke (a.a.). Beröring är en viktig handling och 

används i olika vårdsammanhang så som inom akutvård, intensivvård, smärtproblematik, 

rehabiliteringvård, palliativ vård samt inom psykiatrin (Birkestad, 2004). Beröringen kan 

enligt Birkestad (2004) minska aggressivitet samt främja livskvalitén. Beröring finns i 
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alla kulturer men kan ske på olika sätt. Till största delen sker beröring som en omedveten 

handling så som en klapp på kinden, en kram eller ett handslag. När människan kliar sig 

eller stryker ett kroppsområde på sig själv är det självberöring. Vid sjukdom eller 

handikapp minskar detta och då kan den uteblivna beröringen ske av en anhörig eller 

vårdpersonal (a.a.). Enligt Ardeby (2003) kan till exempel personer som är förlamade 

behöva få de taktila receptorerna aktiverade för att känna sin kropp. Denna 

omvårdnadshandling kan få patienten att känna att kroppen har gränser och på så sätt 

minska ångesten hos patienten. Birkestad (2004) nämner även att personer med 

demenssjukdom kan minnas bättre vid beröring då det ökar genomblödningen i hjärnan 

och samtidigt ökar det deras välbefinnande. Till exempel finns det situationer då personer 

som inte har sökt ögonkontakt på flera år på grund av sin demenssjukdom kan söka 

ögonkontakt då de tagit emot beröring på ett strukturerat och medvetet sätt.  

 

I Nationalencyklopedin (2016) beskrivs massage som strukturerad beröring i ett bestämt 

syfte. Olika massagemetoder används beroende på vad som vill uppnås (a.a.). Denna 

litteraturstudie kommer att handla om patienters upplevelse av beröringsmassage. 

Beröringsmassage förklaras enligt Alexandersson m.fl. (2003) som en lugn och mjuk 

beröring som används på ett medvetet sätt (a.a.). Beck och Tastesen (2006) beskriver att 

beröringsmassage kan utföras på olika ställen på kroppen till exempel som handmassage, 

fotmassage och ryggmassage. Vid beröringsmassage är det viktigt att behålla 

hudkontakten under hela massagen. För att händerna ska glida mjukt mot kroppen kan 

man använda sig av olika oljor. Miljön runt patienten är också viktig, den ska gärna vara 

lugn och avkopplande. Det finns olika sätt att skapa en behaglig miljö till exempel kan 

man ha levande ljus i rummet, dämpad belysning och lugn musik (a.a.). I Billhults och 

Dahlbergs (2001) studie menar de att detta kan vara svårt inom vården då allt ska 

effektiviseras. Med hjälp av beröringsmassage kan man med tiden utveckla relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Patienterna i studien berättar att de upplever att 

personalen har mycket att göra men att beröringsmassagen gör att de upplever att 

personalen ändå tar sig tid för dem (a.a).   
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Enligt Graubäk (2012) är en patient en lidande person som blir vårdad eller en person 

som tar emot vård av någon  annan anledning till exempel hälsokontroller. Att vara patient 

kan innebära att på något vis uppleva sig vara sjuk, antingen långvarigt eller kortvarigt, 

fysiskt eller psykiskt (a.a.). Vid sjukdom kan personen drabbas av en maktlöshet. Det kan 

kännas som om att sjukdomen tar över kroppen och personen kan känna sig orolig och 

osäker. Känslor som att kroppen känns svag, opålitlig och motvillig kan upplevas om 

kroppen inte fungerar som den ska. Det är viktigt att på något sätt återfå kontrollen över 

kroppen (Lindwall, 2004). På grund av behovet av insats från vårdpersonal hamnar 

patienten i en beroendeställning till vårdpersonalen, vilket gör patienten sårbar (Graubäk, 

2012). För att bygga en relation till patienten och genom god omvårdnad minska 

patientens lidande krävs det värme och omsorg från sjuksköterskan. Detta kan innebära 

att hen lyssnar, ger en lugnande klapp på kinden samt bekräftar patienten där den befinner 

sig (Eriksson, 1994). Dock har den allmänna beröringen inom omvårdnad både visat sig 

upplevas positiv och mindre positiv. I en intervjustudie gjord av Borch och Hillervik 

(2005) där de undersökt hur den allmänna beröringen upplevs av patienter, visade det sig 

att deltagarna i studien upplevt att beröringen bidragit till trygghet och att personalen 

visar omsorg genom sin beröring. En del uttryckte att beröringen bidrog till smärta och 

oro, speciellt när det gällde sjukgymnastens beröring eller i de fallen då vårdpersonalen 

var hårdhänt. En del upplevde inte att beröringen bidrog med någonting. Det framkom i 

studien att upplevelsen av beröring kunde bidra till att patienten kände sig som ett objekt 

och att den som utförde beröringen inte såg hen som en egen individ (a.a.). Det är alltså 

inte självklart att beröring upplevs som någonting positivt.   

 

Patienter har olika gränser för sin integritet (Schuster, 2006).  Att göra något som 

patienten inte är med på kan kränka personens integritet. Enligt Birkestad (2004) är en av 

de viktigaste sakerna vid beröringsmassage att det sker på patientens villkor. Det är viktigt 

att följa etiska principer och riktlinjer, samt att följa lagar som respekterar individens 

ställning. Beröringen ska även följa vissa grundläggande riktlinjer som omfattar basala 

hygienrutiner och korrekta arbetskläder. Innan den planerade beröringen genomförs är 

det viktigt att informera patienten om vad som ska ske och hur det ska ske. Om patienten 
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känner obehag är det viktigt att denne får möjlighet att uttrycka sig och avbryta massagen 

(a.a.). För att kunna använda beröringsmassage som metod för att främja hälsa krävs tillit 

mellan vårdare och patient. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är mötet ett 

tillfälle där sjuksköterskan har möjlighet att skapa partnerskap, ömsesidig öppenhet och 

i relation med sjuksköterskans praktiska kunskaper utföra god omvårdnad (a.a.). 

Beröringsmassage kan uppfattas som en nära omvårdnadshandling ur patientens 

perspektiv (Beck & Tastesen, 2006). Med tanke på detta bör integriteten respekteras och 

sjuksköterskan måste vara lyhörd för just denna personens sårbarhet samt för personens 

vilja. Att ha i åtanke att olika personer har olika upplevelser är viktigt för att bevara olika 

individers integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Sjuksköterskans mål med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande hos en 

person med ohälsa eller sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Begreppet hälsa 

kan enligt Birkler (2007) tolkas på två sätt, antingen som motsats till sjukdom eller den 

filosofiska tolkningen vilket handlar om förståelse för helheten av människans kropp, själ 

och ande.  

 

Författarna vill med denna litteraturstudie öka kunskapen inom ämnet och därmed bidra 

till ökat intresse för beröringsmassage inom olika patientgrupper i vård och omsorgen. 

Utifrån ett omvårdnadsperspektiv kan denna ökade kunskap uppmuntra sjuksköterskor 

eller vårdpersonal att informera patienter om möjligheten till beröringsmassage. I en 

artikel av Alexandersson m.fl. (2003) som handlar om hur vårdpersonal upplever taktil 

massage som ett komplement i omvårdnaden upplever personalen beröringsmassage som 

positivt. En vårdpersonal beskriver det som ytterligare en omvårdnadsåtgärd man kan ta 

till utöver den kompetens man redan har (a.a.). I en studie gjord av Edvardsson, Sandman 

och Rasmussen (2003) där sjuksköterskor intervjuats om att använda beröringsmassage 

utöver den vanliga beröringen i omvårdnaden framgår det att det är viktigt att man är 

respektfull och lyhörd till patientens reaktion. Beröringsmassage måste bygga på 
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förtroende och tillit (a.a.). Om beröringsmassage ska implementeras är det viktigt att vara 

medveten om patienternas upplevelse.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av beröringsmassage i samband med vård 

och omsorg. 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2012) med grund i 

kvalitativa artiklar för att få förståelse för patienters upplevelse (Segesten, 2012). För att 

öka kunskapen inom omvårdnad kan kunskap sökas inom redan befintlig forskning 

genom en allmän litteraturöversikt (Dahlborg Lyckhage, 2012).  

Sökvägar och Urval 

Enligt Östlund (2012) kan artiklar sökas i olika databaser. Det kan göras i fritext och med 

ämnesord samt genom manuell sökning (a.a.). Artiklar söktes via databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsychINFO. Sökningarna gjordes i fritext, med ämnesord samt genom 

manuell sökning i funna artiklars referenslistor. För att hitta synonymer till de bärande 

begreppen från syftet användes MeSH-termer. Exempel på sökord som användes var 

experience, qualitative, patient* och “tactile massage” (se bilaga 1). Enligt Östlund 

(2012) används trunkering för att få träffar på artiklar som innehåller ordets alla olika 

böjningsformer (a.a.). För att bredda, begränsa och exkludera oönskade sökresultat 

användes booleska operatorerna AND, OR och NOT. För att specificera sökningen och 

begränsa resultatet användes AND medan OR bredda sökningen. Termen NOT begränsar 

sökningen då den utesluter irrelevanta sökord för att få en mer specificerad sökning 

(Östlund, 2012) 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha en kvalitativ design där 

deltagarna bestod av patienter som berättade om sina upplevelser av beröringsmassage i 

vård och omsorgen. Den relevanta åldersgruppen skulle vara vuxna personer, från 18 år 

och uppåt. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska.  

Granskning och Analys 

För att välja ut relevanta artiklar som svarade på syftet vid sökning lästes titel och abstrakt 

individuellt av båda författarna oberoende av varandra. Vid fynd av relevanta artiklar 

lästes resultatet i artikeln av båda författarna för att utläsa om de svarade på syftet. 

Passade resultatet in på syftet granskades artikeln i sin helhet av båda författarna. Detta 

för att kunna ta ställning till artikelns kvalitet (Friberg, 2012). För att granska artiklarna 

användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist, 

Orrung Wallin & Beck, 2016). För att få en helhet och samtidigt undersöka artikelns 

kvalitet gjordes en artikelöversikt. Detta genomfördes av båda författarna (se bilaga 2). 

Då författarna har svenska som modersmål användes lexikon för att översätta engelska 

svårförstådda. För att få en helhet av texten lästes artikeln ett flertal gånger av båda 

författarna. Därefter markerades och plockades relevanta meningsenheter ut från 

resultatet. Detta gjorde författarna var för sig för att sedan mötas och diskutera.  De olika 

meningsenheterna skrevs ner och delades in i grupper utifrån skillnader och likheter. 

Dessa grupper bildade slutligen åtta underkategorier. Underkategorierna delades in under 

tre kategorier. Analysen gjordes enligt Segestens (2012) metod som bygger på att dela 

upp helheten av artiklarna för att sedan föra samman delarna och sedan skapa en ny helhet 

som i sin tur blir ett nytt resultat. 

Etiska överväganden  

I denna litteraturöversikt användes artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté eller 

där etiska överväganden var beskrivna (Sandman & Kjellström, 2014). Enligt Shenton 

(2004) ska författarna till en studie ha beskrivit sin förförståelse för att kunna stärka 

pålitligheten i studien (a.a.). Då båda författarna har en förförståelse om att 

beröringsmassage upplevs som positiv. Författarna strävade genom hela arbetet efter att 
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tänka bortom förförståelsen och för att inte låta den styra vid någon av de olika delarna i 

arbetet vid artikelsökningen, analysen, bakgrunden, resultatet och diskussionen.  

 

RESULTAT 

Från analysen framträdde tre huvudkategorier; kroppsliga-, psykiska- och existentiella 

upplevelser. De funna studierna har genomförts inom olika patientgrupper och inom vård 

och omsorgsområden. Patientgrupperna som har ingått i resultatet är gravida kvinnor med 

allvarligt graviditetsillamående och kvinnor under förlossningens latensfas som mottagit 

beröringsmassage (Andrén, Störholt & Lundgren, 2005; Ågren & Berg, 2006), patienter 

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

inom palliativ hemsjukvård (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009; Seiger Cronfalk, Strang, 

Ternestedt & Friedrichsen, 2009). Andra områden som beskrivits är inför 

venprovstagning (Wendler, 2012), patienter med förstoppningsproblematik (Lämås, 

Graneheim & Jacobsson, 2011) och smärtlindring vid reumatisk värk (Bergsten, 

Petersson & Arvidsson, 2005). En artikel handlar om patienter med ångestproblematik 

(Billhult & Määttä, 2009). Åldern i studierna är mellan 18-83 år, majoriteten av 

deltagarna var kvinnor och sammanlagt ingår 168 patienter.  Åtta av studierna är utförda 

i Sverige (Andrén m.fl., 2005; Beck m.fl., 2009; Bergsten m.fl., 2005; Billhult & Määttä, 

2009; Henricson m.fl., 2009; Lämås m.fl., 2011; Seiger Cronfalk m.fl., 2009; Ågren & 

Berg, 2006) och en studie är utförd i USA (Wendler, 2002).  

Genomförande av beröringsmassagen 

Beröringsmassagen utfördes på olika ställen på kroppen. Vissa patienter fick hand- och 

fotmassage medan andra fick rygg- och/eller helkroppsmassage. Patienterna med 

förstoppning mottog massage på magen (Lämås m.fl., 2011). Patienterna inom palliativ 

hemsjukvård mottog massage på händer och fötter likaså patienterna på 

intensivvårdsavdelningen, dessa fick helkroppsmassage vid senare tillfällen. (Beck m.fl., 

2009; Henricson m.fl., 2009; Seiger Cronfalk m.fl., 2009). Kvinnorna som genomgick en 

långdragen latensfas och de med allvarligt graviditets illamående fick massage på händer 
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och fötter men även på ryggen (Andrén m.fl., 2005; Ågren & Berg, 2006). I studien av 

Billhult och Määttä (2009) fick patienterna med ångestproblematik beröringsmassage på 

hela kroppen (a.a.). Patienterna som stod inför en venprovstagning fick beröringsmassage 

utanpå kläderna på överarmarna, övrerygg och axlarna (Wendler, 2002). För patienterna 

med reumatisk värk var det valfritt var på kroppen beröringsmassagen skulle utföras 

(Bergsten m.fl., 2005). I sex av artiklarna utfördes beröringsmassagen av 

huvudförfattaren. I en av artiklarna är det sjuksköterskor som har utför 

beröringsmassagen och i två av artiklarna är det undersköterskor som har utfört 

beröringsmassage. Samtliga utövare hade någon sorts utbildning i beröringsmassage. I en 

del av studierna användes olja och lugn musik men det fanns också de som har utförts i 

tystnad (se bilaga 2).  

 

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Att uppleva lindring av fysiska besvär 

Att känna  fysisk avslappning 

Att se kroppen som en helhet 

 

Kroppsliga upplevelser 

 

 

Att uppleva påverkan av sinnesstämning 

En känsla av välmående 

Att känna sig sedd  

 

 

Psykiska upplevelser 

 

Att glömma tid och rum 

En djupare upplevelse 

              Existentiella upplevelser 

 



B
i
l
a
g
a 
1 

13 

 

Kroppsliga upplevelser 

I flera av artiklarna framgick lindring av kroppsliga besvär som en gemensam nämnare 

trots de olika patientgrupperna. En annan kroppslig upplevelse vid beröringsmassage var 

en känsla av fysisk avslappning samt att en del patienter upplevde en känsla av kroppen 

som en helhet. 

Att uppleva lindring av fysiska besvär 

I majoriteten av studierna framgick det att beröringsmassage upplevdes lindra fysiska 

besvär såsom smärta, illamående, stelhet och förstoppning. Patienter med förstoppning i 

Lämås m.fl. (2011) studie, beskrev det som att deras långvariga magsmärtor lindrades 

efter hand som de tagit emot beröringsmassagen (a.a.). Patienter med reumatisk värk 

beskrev upplevelser som att beröringsmassagen nådde ut i alla kroppsdelar på ett sätt som 

inte smärtlindrande läkemedel gjorde. Det framgick att patienter upplevde att när händer 

och fingrar smärtade var det som att beröringsmassagen nådde ända ut i fingertopparna 

(Bergsten m.fl., 2005). Patienter inom den palliativa hemsjukvården upplevde att 

beröringsmassagen hjälpte mot smärtorna och därmed påverkade sömnen till det bättre 

(Seiger Cronfalk m.fl., 2009). I en studie av Beck m.fl. (2009) lyftes det att patienter med 

palliativ hemsjukvård som led av smärta, illamående och förstoppning uttryckte att deras 

fysiska besvär försvann (a.a.).  Kvinnor som genomgick förlossningens latensfas när de 

tog emot behandlingen beskrev det som att smärtan minskade då de fick 

beröringsmassage och på så vis kunde de hantera situationen bättre (Andrén m.fl., 2005). 

I Henricson m.fl. (2009) studie som handlade om patienter på en intensivvårdsavdelning 

framgick det att beröringsmassagen hjälpte dem att mjuka upp kroppen. När patienterna 

lämnade intensivvårdsavdelningen fick de ingen uppföljning av beröringsmassagen, 

vilket gjorde att kroppen återgick till att kännas stel och orörlig. En patient uttryckte 

följande: 

”You got tactile touch for a few days and then back to medicine ward 

and nothing happened… You lie there and the body gets stiff and 

unable to move again” (Henricson m.fl., 2009, s. 328)  
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Att känna fysisk avslappning  

Det framgick i flera artiklar att beröringsmassage upplevdes som avslappnande och skönt. 

I artikeln av Wendler (2002) där patienter fick beröringsmassage innan de skulle ta 

venprov beskrev de att detta hjälpte dem att slappna av både inför och under 

provtagningen. I Seiger Cronfalk m.fl. (2009) studie framgick det att patienter som 

mottog palliativ hemsjukvård i hemmet upplevde beröringsmassagen som avslappnande 

och detta hjälpte dem att somna trotts en inre stress (a.a.). I studien om patienter med 

ångestsyndrom framgick det att majoriteten av patienterna upplevde beröringsmassagen 

som harmonisk och avslappnande för kroppen (Billhult & Määttä, 2009). Kvinnor som 

befann sig i latensfasen under förlossningen kunde uppleva att beröringsmassagen fick 

dem att slappna av från smärtan (Andrén m.fl., 2005).  

 

I studierna som handlar om beröringsmassage inför blodprovstagning och patienter med 

reumatisk värk framgick även motsatsen till avslappning. Här upplevde en del av 

patienterna i studierna situationen som obekväm (Bergsten m.fl., 2005; Wendler, 2002). 

Även en mindre del av patienterna med ångest uppgav att de inte kunde känna 

avslappning i början på grund av att ångesten var så pass hög vid tillfället. Efterhand 

kunde de slappna av i kroppen mer och mer (Billhult & Määttä, 2009). 

 

Att uppleva kroppen som en helhet 

Att uppleva kroppen som en helhet kan tolkas på olika sätt men beskrevs som att 

beröringsmassage hjälpte patienter att fokusera på kroppen som hel. I studien av Ågren 

& Berg (2006) berättade kvinnor som led av allvarligt graviditetsillamående att de 

upplevde minskad ork på grund av vätske- och näringsbrist. Med hjälp av 

beröringsmassagen blev de medvetna om sin kropp då fokus tidigare har varit på 

illamåendet. Efter beröringsmassagen beskrev en kvinna det som att hon blev medveten 
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om helheten av sin kropp då fokus tidigare varit på illamåendet. Efter beröringsmassagen 

upplevde kvinnan hunger igen och att hon fick tillbaka sin energi.  

”You become aware of your entire body …. You feel everything …. 

and then you feel that the whole body belongs together. Otherwise it 

feels almost that everything circulates around your stomach.” 

(Ågren & Berg, 2006, s. 173) 

  

I studien som handlar om patienter med reumatisk värk framgick det att 

beröringsmassagen gjorde att de upplevde kroppen som en helhet och att det var just det 

dessa patienter strävade efter (Bergsten m.fl., 2005). Dessa patienter uttryckte också 

känslan av helhet som att kroppen samlade sig och att det fick dem att känna sig hela från 

huvudet ner i tårna (a.a.). I Lämås m.fl. (2011) studie visade det sig att patienter med 

förstoppning upplevde sin mage som ett stort problemområde. Med hjälp av 

beröringsmassagen kunde de känna en koppling med sin tarm. Att uppleva kroppen som 

en helhet inklusive tarmen, gjorde att de kände sig mer bekväma med sin besvärande 

tarm, vilket påverkade deras förstoppning på ett positivt sätt (a.a.). I studien gjord av 

Seiger Cronfalk m.fl. (2009) beskrevs det som att för patienter inom palliativ 

hemsjukvård gav beröringsmassagen en känsla av helhet i kroppen vilket upplevdes ha 

en stärkande påverkan av den fysiska styrkan.   

Psykiska upplevelser 

Beröringsmassage upplevdes som ångestdämpande, stresslindrande samt som en allmän 

känsla av psykiskt välmående och lugn och ro. De upplevde sig sedda och prioriterade 

som de personer de var. De psykiska upplevelserna beskrivs inte bara som positiva utan 

också som negativa. 

Att uppleva påverkan av sinnesstämning 

Patienter uttryckte att sinnesstämningen förändrades från negativ till mindre negativ när 

de mottog beröringsmassage. Enligt Wendler (2002) visade det sig att patienterna som 
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stod inför en blodprovstagning upplevde till mestadels beröringsmassagen som ångest- 

och stresslindrande. En del kände rädsla inför provtagningen men tyckte att 

beröringsmassagen kunde dämpa rädslan och skapa en sorts trygghetskänsla (a.a.).  I 

Bergsten m.fl. (2009) studie framgick det att beröringsmassagen upplevdes som 

ångestdämpande och rogivande. En patient beskrev det på detta sätt:  

”…sometimes you might be a bit anxious, as I was on the last 

occasion, I had been crying and … it … went away and I became kind 

of calm within myself …” (Bergsten m.fl., 2005, s. 163) 

 

Enligt Beck m.fl. (2009) framgick det att patienterna i studien inom den palliativa 

hemsjukvården upplevde vemod och tunga känslor inför att dö och lämna sin familj. Vid 

beröringsmassagen fick patienten en chans att slappna av och lämna dessa känslor i flera 

dagar, hen kände att de tunga tankarna om döden försvann (a.a.). Även patienter i Billhult 

& Määttäs (2009) studie uppgav att beröringsmassagen dämpade deras ångest och den 

känslan kunde vara i flera dagar. Påverkan på deras sinnesstämning gjorde att patienterna 

orkade fler praktiska moment i det dagliga livet så som att de orkade gå upp ur sängen, 

laga mat och vara delaktiga i sociala sammanhang. De beskrev det som att de orkade göra 

dessa saker för sin egen skull vilket ångesten hade hindrat dem från innan (a.a.).  

 

Trots att majoriteten upplevde att beröringsmassage påverkade sinnesstämningen positivt 

framgick det att några patienter upplevde en negativ påverkan. I studien med patienter 

som fick beröringsmassage inför venprovstagning fanns det de som tyckte att 

beröringsmassagen gav motsatta effekter så som till exempel ökad ångest för att de fick 

mer tid att tänka på den ångestladdade provtagningen samt att det fick ångest över att en 

okänd person rörde dem (Wendler, 2002). I studien av Bergsten m.fl. (2005) framgick det 

även att beröringsmassagen kändes obekväm på grund av att patienten hade mycket 

ångest vid tillfället. Detta gjorde att beröringsmassagen inte upplevdes som något positivt 

vilket förklarades som att de på grund av sin ångest hade svårt att fokusera på 

beröringsmassagen (a.a.). 
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En känsla av välmående 

Det framgick i studierna att patienterna upplevde att det var skönt att få en känsla av 

njutning även fast de kunde befinna sig i ett smärtsamt tillstånd. Studien gjord av Ågren 

& Berg (2006) visade att kvinnorna som led av allvarligt graviditetsillamående upplevde 

att de förlorade hoppet då illamåendet påverkade deras vardag och deras relationer. När 

dessa kvinnor fått ta emot beröringsmassage upplevde de lugn och ro, de upplevde en 

känsla om att allt skulle bli bra. De beskrev känslan som att somna i ett varmt bad:  

 

”It feels as if I was in a hot bath and had fallen asleep… Oh it´s 

great…. your whole is just wonderfully relaxed… That feeling has 

also remained for a long time…the feeling of general well-being.” 

(Ågren & Berg, 2006, s. 173)  

 

Patienterna med reumatisk värk beskrev känslorna i samband med beröringsmassagen 

som värme och välmående som strömmade genom dem (Bergsten m.fl., 2005). I studien 

som gjordes på en intensivvårdsavdelning delade patienterna med sig av känslor som 

speglade lugn och ro för både kropp och själ (Henricson m.fl., 2009). Enligt Seiger 

Cronfalk m.fl. (2009) upplevde patienterna inom den palliativa hemsjukvården att 

beröringsmassagen kunde ge dem mycket njutning som gjorde att de blev nöjda och glada 

efteråt trots omständigheterna och ibland varade detta i flera dagar (a.a.).  

 

Att känna sig sedd  

Att känna sig sedd, att känna sig prioriterad och att bli omhändertagen utöver den kliniska 

omvårdnaden var återkommande upplevelser i majoriteten av studierna. Patienter som 

väntade på blodprovstagning och patienter inom palliativ hemsjukvård upplevde en 

känsla av att vara sedda under beröringsmassagen och inte bara som en patient utan för 

den man var. Detta gav dem känslan att de inte bara var en i mängden (Beck m.fl., 2009; 

Wendler, 2002). Vissa patienter upplevde att de kände en speciell relation och 
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samhörighet med behandlaren vilket gjorde att de kände sig extra omhändertagna 

(Andrén m.fl., 2005; Lämås m.fl., 2011). Patienter med ångestsyndrom nämnde en känsla 

av att få ovillkorlig uppmärksamhet. De beskrev det som att de inte har några krav att ge 

tillbaka och de upplevde att de blev omhändertagna. Att känna sig värdefull och att känna 

närheten av en annan människa var något de också upplevde under beröringsmassagen 

(Billhult & Määttä, 2009). Patienter upplevde att de gavs tid och att de blev prioriterade 

av den som utförde beröringsmassagen. En patient i den palliativa hemsjukvården 

beskrev känslan så här:  

”Just that someone is willing to come home to me and do something… 

I felt like a princess… the fact that someone wanted to come here 

and care for me like this.” (Seiger Cronfalk m.fl., 2009, s. 1207) 

 

I följd av detta fanns det också de patienter som kände sig övergivna då de bytte avdelning 

och inte längre fick ta del av beröringsmassagen (Andrén m.fl., 2005; Henricson m.fl., 

2009; Seiger Cronfalk m.fl., 2009).  

 

Existentiella upplevelser 

Denna kategori handlar om patienters upplevelse av beröringsmassage på ett existentiellt 

plan. De existentiella upplevelserna beskrivs som få lämna sina besvär för en liten stund 

samt att få en känsla av nostalgiska eller religiösa upplevelser.  

Att glömma tid och rum 

I flera studier beskrev patienter att de under beröringsmassagen fick möjligheten att fly 

från sina besvär för en liten stund. I studien som gjordes på en intensivvårdsavdelning 

beskrev patienterna att de under behandlingen kunde stänga ute intensivvårdsmiljön och 

även känslorna som rörde deras tillstånd (Henricson m.fl., 2009). Patienter inom palliativ 

hemsjukvård kan lida av fysiska åkommor samt tunga tankar. Under tiden dessa patienter 

tog emot beröringsmassagen uttryckte de att de kom bort från tankar om döden. Patienter 
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förklarade det som att det var njutbart att få vara i en bubbla, känna sig fri från bördan 

och bara få vara för en stund (Beck m.fl., 2009; Seiger Cronfalk m.fl., 2009).  

”It felt like a timeless state, it was just there and then and the meaning 

of time lost its purpose.” (Seiger Cronfalk m.fl., 2009, s. 1208) 

 

Kvinnorna som var med om en utdragen latensfas upplevde att beröringsmassagen hjälpte 

dem att få en chans att flyta iväg och släppa tankarna på förlossningen (Andrén m.fl., 

2005). Beröringsmassagen gjorde att de fick ett avbrott från det tunga värkarbetet och 

kunde fokusera på beröringsmassagen istället för smärtan (a.a.). I Billhult & Määttäs 

(2009) studie beskriver patienter med ångestsyndrom liknande upplevelser. De förklarade 

det som en känsla av att flyta iväg och en känsla av lätthet (a.a.). 

 

En djupare upplevelse 

Det fanns även de patienter som upplevde att beröringsmassage påverkade dem på ett 

djupare plan.  I studien av Beck m.fl. (2009) framgick det upplevelser som att komma 

närmre gud under massagetillfällena. I samma studie beskrevs det att beröringsmassagen 

gav känslan som att vakna upp till en ny dag (a.a.). Beröringsmassage kan också ge 

upplevelsen av att återuppleva sina barndomsminnen. I en av studierna beskrevs 

upplevelser från en patient som att beröringen från behandlaren fick hen att tänka på sin 

mor och hur hon tog hens hand.  

”The tears well up when she massages the first hand and after my 

dream I know that it’s my mum’s touch I’m feeling. It’s an incredible 

experience” (Lämås m.fl., 2011, s. 761) 

 

 En patient med ångestsyndrom beskrev det som att få tillgång till sina barndomsminnen 

och kopplade det med hur bra hen mådde som barn, alltså innan sin ångestproblematik 

(Billhult & Määttä, 2009).  



B
i
l
a
g
a 
1 

20 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden diskuteras enligt Shentons (2004) beskrivning av trovärdighet där begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet ingår. Dessa fyra begrepp 

används för att bedöma en studies trovärdighet. Tillförlitlighet handlar om en studie 

verkligen har undersökt det den skulle undersöka, om rätt metod använts och rätt 

deltagare valts för att svara på studiens syfte. Om en studies metod, analys och kontext är 

väl detaljerat beskriven så att en utomstående forskare skulle gjort om studien ska denne 

kunna komma fram till liknande resultat, detta innebär en stärkt verifierbarhet. För att en 

studie ska vara pålitlig gäller det att författarna har ett objektivt synsätt när de genomför 

studien (a.a.). Alla människor har en förförståelse (Birkler, 2007) vilket kan göra att en 

studies resultat färgas av förförståelsen. Shenton (2004) menar att genom att författarna 

framför sin förförståelse kan läsaren avgöra om resultatet har färgats av den. 

Överförbarhet handlar om hur det går att överföra resultatet till en annan grupp, vilket 

geografiskt område och situation (a.a.). 

 

En allmän litteraturöversikt med kvalitativ design har genomförts för att resultatet ska 

svara på syftet det vill säga patienters upplevelser av beröringsmassage. Kvalitativa 

artiklar har analyserats för att få en fördjupning i patienternas upplevelse. 

Tillförlitligheten anses ha stärkts då rätt design, urval och sökvägar valdes för att få 

resultatet att svara på syftet. Databaserna PsychINFO, PubMed och Cinahl ansågs 

relevanta för att hitta kvalitativa artiklar inom omvårdnadsvetenskap. Detta gör att 

tillförlitligheten stärks.  I efterhand har författarna diskuterat om andra databaser kunde 

ha använts för att få fler träffar, då PubMed och PsychINFO genererade få träffar vilket 

sänker tillförlitligheten. Dock kan detta bero på att få kvalitativa studier har gjorts 

gällande patienters upplevelse av beröringsmassage trots att författarna sökte inom alla 

patientgrupper. Gällande sökorden vet författarna att artiklar kan ha fallit bort då det finns 

många olika synonymer till beröringsmassage på engelska. På grund av författarnas 

begränsade kunskap av engelska synonymer till beröringsmassage kan detta ha påverkat 
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att majoriteten av artiklarna som hittats är gjorda i Sverige. Då tiden var begränsad kunde 

inte fler sökningar genomföras vilket kan ha begränsat antalet träffar. Ett sökord som 

användes i sökningen var therapeutic touch. Vid granskningen av artiklarna upptäcktes 

att tre artiklar var irrelevanta för att svara på syftet då therapeutic touch hade en annan 

innebörd. Therapeutic touch innebar att behandlar inte berörde patienterna direkt på 

huden utan jobbade med energifält. Dessa artiklar valdes bort och antalet av artiklar blev 

mer begränsat efter avslutad sökning. Att artiklarna från början valdes ut berodde på att 

det blev missförstånd i översättningen. Tanken var att författarna skulle exkludera 

sökordet therapeutic touch i sökningarna. Det försvann då en artikel som svarade på syftet 

som hade använts i resultatet. Detta gjorde att författarna valde att behålla sökordet i 

sökningen och exkludera de artiklar som handlade om therapeutic touch och detta sänker 

studiens verifierbarhet.  

 

Sökschemat är tydligt strukturerat där block och booleska termer som är beskrivna 

använts vilket stärker studiens verifierbarhet. Granskning och analys har genomförts av 

båda författarna oberoende av varandra för att få fram olika synsätt. Detta stärker 

pålitligheten. Författarnas förförståelse är beskriven i metoden. I resultatet framgår 

kategorierna som positiva vilket kan uppfattas som författarnas förförståelse kan ha färgat 

resultatet. Det bör uppmärksammas att majoriteten av upplevelserna i artiklarna är 

positiva samt att det även framgår vissa negativa upplevelser under dessa kategorier. Då 

författarna har granskat och analyserat artiklarna med ett så objektivt synsätt som möjligt 

anses pålitligheten vara stärkt. Åtta av artiklarna är genomförda i Sverige och en i USA. 

Detta påverkar överförbarheten och begränsar till länder med liknande sjukvårdssystem. 

Resultatet kan överföras till olika patientgrupper inom vård och omsorg som frivilligt 

någon gång har tagit emot beröringsmassage. Framför allt kvinnor då majoriteten av 

deltagarna i litteraturöversikten var kvinnor.  

Resultatdiskussion 

Efter analysen av materialet som samlats ihop sammanfattades resultatet i tre 

huvudkategorier: kroppsliga-, psykiska- och existentiella upplevelser. Tre centrala fynd i 
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resultatet var att känna sig sedd, lindring av fysiska besvär samt att uppleva påverkan av 

sinnesstämning. Dessa kategorier kommer att diskuteras i följande resultatdiskussion. 

 

Beröringsmassage gör att personen känner sig sedd, prioriterad och omhändertagen. 

Artiklarna innehöll blandade patientgrupper såsom friska män som skulle genomgå en 

blodprovstagning till patienter inom palliativ hemsjukvård. Båda patientgrupperna 

beskrev känslor som att känna sig sedd för den person som man var, känna sig speciell 

och inte bara som en patient. Det är intressant att två så olika patientgrupper uttrycker 

samma känsla vid beröringsmassage. I Halldorsdottirs (2008) teori om sjuksköterska-

patientrelationen beskrivs tillvägagångssättet för att skapa en god relation till patienten 

för att främja hälsan. För att skapa denna relation med patienten krävs det att 

sjuksköterskan vårdar patienten som en person och en patient. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan har den kompetensen som behövs för att kunna vårda en patient 

tillsammans med kunskap och erfarenhet. Med kompetens menas att sjuksköterskan ska 

ha de nödvändiga färdigheterna att kunna utföra omvårdnad inom relevanta områden och 

att kunna bemöta patienter i olika sammanhang. Halldorsdottir förklarar kunskap och 

erfarenhet som en professionell vishet som växer fram. Dessa tre aspekter är viktiga för 

att skapa ett förtroende mellan sjuksköterskan och patienten (a.a.). De gravida kvinnorna 

under förlossningens latensfas och patienterna med förstoppning upplevde en speciell 

relation med behandlaren och att denna relation gjorde att de kände sig extra 

omhändertagna som i sin tur påverkade dessa patienters situation till det bättre (a.a.). 

Halldorsdottir (2008) menar också att en av de viktigaste bitarna i relationen och 

omvårdanden är att få patienten att känna sig speciell. Detta leder till en högre nivå i 

relationen och i att tillföra genuin omvårdnad (a.a.). Chang (2001) beskriver detta 

fenomen som ett förtroende mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör visa 

en empatisk förståelse för patientens smärta eller mående. När sjuksköterskan gör det lilla 

extra med omvårdnaden och patienten är mottaglig kan detta få patienten att känna att 

hen inte är ensam i sitt lidande (a.a.). Patienter med ångestsyndrom förknippade 

beröringsmassage med att känna sig värdefull. Många av patienterna upplevde att de gavs 

tid och blev prioriterade av vårdpersonalen som utförde beröringsmassagen. De gravida 

kvinnorna under förlossningens latensfas, patienterna på intensivvårdsavdelningen och 
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patienterna inom palliativa hemsjukvården kände en speciell relation med personalen som 

utförde beröringsmassagen. Enligt en studie av Airosa, Falkenberg, Öhlén och Arman 

(2016) förklarade en sjuksköterska att få ge beröringsmassage betydde att hen fick bli 

mer personlig med patienten. Sjuksköterskan uttryckte även att hen kunde ge mer tid till 

patienten utöver omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor uttryckte att de fick en känsla av 

tillfredsställelse när de gav beröringsmassage. De menade att de fick visa omtänksamhet 

och ge tid för patienten (a.a.).  

 

Beröringsmassage kan hjälpa patienter att uppleva lindring av fysiska besvär. Patienterna 

som led av fysiska besvär uppgav att beröringsmassagen verkade lindrande. Det framgick 

i studierna med patienterna inom den palliativa hemsjukvården, patienterna med 

reumatisk värk och kvinnorna med en utdragen latensfas. Patienter med reumatisk värk 

fick en smärtlindrande verkan och kvinnor med en utdragen latensfas beskrev att 

beröringsmassage fick dem att släppa tankarna på smärtan. Patienter på 

intensivvårdsavdelningen upplevde att beröringsmassagen gjorde så att kroppen blev 

mjukare. I Alexandersson m.fl. (2001) studie, som handlar om patienter inom palliativ 

vård, beskrev vårdpersonalen att taktil massage (beröringsmassage) upplevdes som ett 

komplement i omvårdnaden. Personal berättade att massagen användes som ett 

komplement till smärtlindring och att de märkte skillnad på patienternas motorik genom 

att de blev lugnare. En kvantitativ studie av Andersson, Törnkvist och Wändel (2009) 

som genomförts på en vårdcentral i Sverige visar på en signifikant sänkning av 

deltagarnas medelvärde för bland annat smärta, sömnproblem, trötthet samt en ökning av 

energi och generell hälsa (a.a.). Enligt Socialstyrelsens statistik från 2015 har kostnaderna 

för läkemedel ökat med en miljard kronor sedan 2014. Det vanligaste läkemedlet är 

paracetamol som används mot feber och smärta (a.a.). Ur ett samhällsperspektiv hade 

beröringsmassage möjligtvis kunnat minska denna kostnad om det används i 

smärtstillande syfte. Istället för att enbart skriva recept på smärtstillande hade exempelvis 

beröringsmassage som ett komplement till smärtstillande kunnat erbjudas. Ardeby (2003) 

nämner att biverkningar från morfin kan undvikas om man kompletterar med 

beröringsmassage (a.a.). Även andra läkemedel till exempel insomningstabletter samt 

ångestdämpande hade kunnat minska vid ökad användning av beröringsmassage. 
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Samtidigt kanske det hade tillkommit kostnader för att utbilda fler som kan utöva 

beröringsmassage samt att det krävs tid av vårdpersonalen. En annan viktig aspekt är att 

läkemedel kan ge biverkningar medan beröringsmassage inte ger det. I studien av Airosa 

m.fl., (2016) där sjuksköterskor intervjuades på en akutvårdsavdelning använde 

sjuksköterskorna beröringsmassage som ett verktyg för att minska patienternas lidande. 

Både sjuksköterskan och patienten upplevde välbefinnande och avslappning under tiden 

som beröringsmassagen utfördes. Sjuksköterskan kunde också känna en djupare 

förståelse för den naturliga omvårdnaden.  

 

I sjuksköterskeyrket är det viktigt att följa etiska riktlinjer och principer för god 

omvårdnad. Sandman och Kjellström (2014) beskriver Beauchamps och Childress fyra 

principer som grundläggande etiska överväganden inom vård och medicin. Dessa är 

autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen handlar om att respektera människors rätt att bestämma över sina liv. 

Göra-gott-principen innebär att alla människor har en moralisk skyldighet att förebygga 

skada samt främja det goda det vill säga utföra handlingar som är till fördel för någon 

annan. Icke-skada-principen handlar om att man har en moralisk skyldighet att inte skada 

andra. Den sista principen, rättvise-principen, handlar om att alla människor är lika 

mycket värda (a.a.). Några av dessa principer kan tillämpas vid valt ämne. Göra-gott-

principen väger tungt när det handlar om beröringsmassage. Tidigare i denna 

resultatdiskussion har det benämnts att sjuksköterskor har upplevt att beröringsmassage 

kan lindra fysiska besvär samt öka patienters välbefinnande (Airosa m.fl., 2016; 

Andersson m.fl., 2009).  Syftet med beröringsmassage måste vara att göra gott det vill 

säga minska patientens lidande och främja hälsan. För att ge beröringsmassage gäller det 

att patienten vill ta emot beröringsmassage. Det visar sig i studierna med patienter med 

reumatisk värk och patienter som skulle genomgå venprovtagning att en del av 

patienterna hade upplevt obehag vid beröringsmassage. En möjlighet till varför 

patienterna med reumatisk värk upplevde obehag kan ha varit kroppens känslighet för 

smärta. I studien gjord av Borch och Hillervik (2008) där den allmänna beröringen 

undersökts framgick det att patienterna tyckte det var obehagligt att bli berörda om 

personalen var stressad och hårdhänt (a.a.). Patienterna som väntade på provtagningen 
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upplevde att situationen blev obekväm för att en okänd person berörde dem. I 

Halldorsdottirs (2008) teori om sjuksköterska-patientrelationen beskrivs att man behöver 

bygga upp en relation med patienten för att kunna skapa ett bra möte och god omvårdnad 

(a.a.). Patienterna som väntade på provtagningen hade inte träffat behandlaren innan och 

fick ta emot beröringsmassagen i fem minuter. Detta kan ha påverkat patienternas 

upplevelse då det gick snabbt och ingen sjuksköterska-patientrelation kunde byggas upp.  

 

I en studie gjord av Alexandersson m.fl., (2003) beskrivs vikten av att det sker på 

patientens villkor samt att man har försäkrat sig om detta innan man börjar 

beröringsmassagen, vilket kan förknippas med autonomiprincipen. Det kan vara svårt då 

det finns patienter som inte kan kommunicera verbalt. Då är det viktigt att personalen är 

uppmärksam på reaktioner från patienter som kan visa om de vill ha beröringsmassage 

eller inte (a.a.). Icke-skada-principen innebär att som vårdpersonal inte ska skada eller 

väcka anstöt i omvårdnadhandlingarna (Sandman & Kjellström, 2014). Personalen ska 

inte förorsaka till exempel kränkt integritet vilket är viktigt att tänka på vid 

beröringsmassage som en omvårdnadshandling (a.a.).  

 

Beröringsmassage kan påverka patienters sinnesstämning både positivt och negativt. I 

resultatet framkom det att beröringsmassage har hjälpt för att dämpa ångest och lindra 

stress för patienterna med förstoppning, ångestproblematik samt patienterna inom den 

palliativa hemsjukvården upplevde att ångesten inför döden dämpades. Patienter som 

väntade på venprovtagning upplevde att det dämpade ångesten men gjorde också 

ångesten värre. Anledningen var att väntan blev längre på en provtagning som upplevdes 

som ångestfylld. Ardeby (2003) menar att när det är rastlöst och oroligt i själen är det 

viktigt att minska stressen. Beröringsmassage kan bidra till avspänning, tillit och trygghet 

samt upplevas som ett antidot mot stress. Enligt Ardeby bidrar beröringsmassage även 

till stöd för självkänslan och livsgnistan när patienten står inför ångestfyllda och 

stressfyllda situationer (a.a.) I en studie av Axelsson & Määttä (2007) om ungdomar med 

anorexia nervosa beskrivs deras upplevelser av beröringsmassagen som ångestdämpande 

och stresslindrande. Ungdomarna berättade att de kände sig mindre stressade i vardagen 

vilket resulterade i att de kunde fokusera bättre på skolarbetet samt i sociala sammanhang. 
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Ångesten kring mat och träning minskade den dagen som beröringsmassagen skulle 

utföras (a.a.). I studien med patienterna med ångestproblematik visade det sig att 

beröringsmassage var ångestdämpande vilket kan tyda på att vidare forskning inom 

beröringsmassage i psykiatrin möjligtvis hade kunnat främja psykisk ohälsa.  

För att lyckas med detta så behövs ökad kunskap, inte bara inom psykiatrin utan inom all 

vård och omsorg samt att intresset för beröringsmassage väcks. För att implementera detta 

i sjuksköterskans arbete har författarna en tanke om att det skulle kunna göras ett 

förbättringsarbete. Det skulle kunna införas informationsdagar på arbetsplatsen om 

beröringsmassage och erbjudas utbildning till de som vill. Om man har kunskap om 

beröringsmassage som sjuksköterska kan ett alternativ vara att informera vad 

beröringsmassage kan göra för patienterna samt lära ut till patienter att de själva kan 

utföra beröringsmassage. Ett annat förbättringsarbete hade kunnat vara att införa 

beröringsmassage redan i sjuksköterskeutbildningen. Författarna hade önskat se mer 

forskning inom områden där beröring kan utebli i vardagen så som inom psykiatrin, 

demensvården och äldrevården. Ensamhet och isolering kan anses som en gemensam 

faktor i dessa patientgrupper där upplevelsen av att känna sig sedd kan vara betydande. 

Slutsats  

Patienters upplevelse av beröringsmassage har visat sig vara övergripande positivt i det 

sammanställda resultatet. Det som är viktigt att tänka på med beröringsmassage i 

samband med vård och omsorg är att sjuksköterskan ska vara lyhörd för patienters 

önskemål och se till patienters bästa. En central del i resultatet är att sjuksköterskan lägger 

vikt vid att se hela patienten, få patienten att känna sig sedd samt att skapa en djup men 

professionell relation. För att uppnå denna relation kan man som sjuksköterska 

komplettera omvårdnaden med beröringsmassage. Författarna anser att beröringsmassage 

kan främja hälsa hos olika patientgrupper och att beröringsmassage även kan användas 

som en behandlingsmetod i större utsträckning i framtiden med hjälp av vidare forskning.  
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Bilaga 1, Sökschema  

Datum Databas Söknin

g nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsnin

gar/databa

sfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

20160928 

 

Cinahl 

 

1 Experience OR ”lived 

experience” OR 

qualitative 

 Fritext 

 

 

261933 

  

20160928  2 Patient* OR ”care 

recipient” OR client 

 Fritext  

1240788 

  

20160928  3 (”Therapeutic touch”) 

OR ”tactile massage” OR 

”tactual stimulation” OR 

”soft tissue massage” OR 

effleurage OR ”light 

pressure massage” OR 

”soft massage” 

 Headings 

 

Fritext 

1283 

 

  

20160928  4 1 AND 2   

 

 

106031   

20160928 

 

 5 3 AND 4   95   

20160928 

 

 6 5 NOT child*  Fritext 87 60 6 
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20160928 PsycINFO 1 Patient* OR ”care 

recipient” OR client* 

 Fritext 590946   

20160928  2 experience* OR “lived 

experience” OR 

qualitative 

 Fritext 484913   

20160928  3 (”Tactual stimulation”) 

OR ”tactile massage” OR 

”therapeutic touch” OR 

”soft tissue massage” OR 

”healing touch” OR 

effleurage 

 Thesaurus 

Fritext 

1848   

20160928  4 1 AND 2   101141   

20160928  5 3 AND 4   45   

20160928  6 5 NOT child* Peer-

reviewed 

Fritext 41 41 2 varav 1 dubblett 

(Cinahl) 

20161003 PubMed 1 ”lived experience” OR 

experience 

 Fritext 517142   
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20161003  2 Patient* OR “care 

recipient” 

 Fritext 2266439   

20161003  3 (“therapeutic touch”) OR 

”soft tissue massage” OR 

”tactile touch” 

 

 MeSH 

Fritext 

7085   

20161003  4 2 AND 3   534   

20161003  5 1 AND 4   48   

20161003  6 5 NOT child*  Fritext 43 20  3 varav 3 

dubbletter 

(Cinahl) 

   Manuell sökning  Funna i 

referenslista 

  Andrén, K., 

Störholt, L., & 

Lundgren, I. 

(2005) 

Ågren, A. & Berg, 

M. (2006). 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmeto

d 

Intervention Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Andrén, K. 

Störholt, L. 

Lundgren, I. 

 

Kvinnors 

upplevelse av 

taktil massage 

under 

förlossningens 

latensfas 

 

Sverige, 2005. 

 

Syftet med denna 

studien var att 

beskriva kvinnors 

upplevelse av taktil 

massage under 

förlossningens 

latensfas. 

Urval: Strategiskt 

urval. n=10, 10 kvinnor, 

23-38 år.  

Inklusionskriterier: 
Förstföderskor, utan 

vattenavgång som 

befinner sig i 

latensfasen. 

Befinna sig på ett 

sjukhus i mellanstor 

stad. 

Externt bortfall: 2 st. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med 

fenomenologisk ansats.  

Taktil massage under 

30 min utfördes på 

avdelning. Ryggen 

samt händer och fötter 

masserades. Det 

spelades 

avslappnande musik 

och belysningen var 

dämpad. 

Beröringsmassagen 

utfördes av två av 

författarna.  

Genomförande: 
Intervjuerna varade i 30-

60 minuter i enskilt rum. 

Inledande fråga användes. 

Intervjuer gjordes av den 

barnmorska som inte 

masserat eller vårdat 

kvinnorna. Spelades in på 

band. 

Analysen: Skrev ner 

intervjuer ord för ord. 

Skapade en helhet, 

plockade ut 

meningsbärande enheter 

och skapade grupper som 

senare blev tre teman. 

Alla författare deltog i 

analysen. 

I resultatet 

framträder följande 

teman: Att slappna 

av och återhämta 

nya krafter, att 

släppa tankarna 

samt att någon är 

närvarande för 

kvinnan.  

Essensbeskrivning 

framgår som en 

övergripande 

sammanfattning av 

resultatet.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Stärks av öppen 

inledande fråga samt av lämpligt urval. 

Överförbarhet: Resultatet kan endast 

överföras till gravida kvinnor vid 

förlossningsfas, i mellanstor stad.  

Verifierbarhet: Stärks av väl 

beskriven metod samt analys.  

Pålitlighet: Stärks då alla tre författare 

deltog i analysen. Sänks då 

förförståelse saknas, dock har 

författarna ett objektivt synsätt i sina 

diskussioner.  

Beck, I.  

Runeson, I. 

Blomqvist, K. 

 

To find inner 

peace: soft 

massage as an 

established and 

integrated part of 

palliative care 

 

Sverige, 2009. 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studien var att 

utforska hur mjuk 

massage, given som  

en etablerad och 

integrerad del av 

den palliativa 

hemvården, upplevs 

av patienter med 

obotlig cancer. 

Urval: Konsekutivt 

urval. n=8, 5 kvinnor, 3 

män, 48-82 år.  

Inklusionskriterier: 

Ska ha tagit emot mjuk 

massage vid 5 tillfällen. 

De ska ha obotlig 

cancer, vara över 18 år 

och svensktalande. De 

ska orka delta i intervju.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer  

 

Soft massage varade 

under 20 min och 

gavs 2-3 gånger per 

vecka. Vart massagen 

utfördes framgår ej. 

Händer eller fötter 

masserades. Massören 

strävade efter att 

skapa en 

lugn/behaglig miljö. 

Beröringsmassagen 

utfördes av tre 

undersköterskor som 

jobbar med palliativ 

hemsjukvård. 

Genomförande: 

Intervjuerna varade i 40 

min. 7 stycken hemma 

och 1 på hospice. 

Intervjuerna startades med 

en öppen fråga och 

genomfördes av 

huvudförfattaren. 

Intervjuer spelades in. 

Analysen: transkribering. 

Analys i flera steg. 

Började analysera 

deduktivt, och ändrade till 

induktivt efter hand.  

Delades in i tre 

teman. Att känna 

sig värdig, då 

massören erbjuder 

denna typ av 

omvårdnad, att 

känna sig fri, de 

glömde sin tunga 

livsvärld. Att få 

glömma sjukdomen 

för en stund och 

bara få vara. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Stärks av öppna frågor. 

Lämpligt urval. 

Överförbarhet: Kan troligtvis 

överföras till patienter inom palliativ 

hemsjukvård.   

Verifierbarhet: Stärks av tydlig metod 

samt av inledande öppen fråga, stärks 

av att det framgår exempel 

följdfrågorna. Analys är bra beskriven. 

Stärks då tabeller framgår.  

Pålitlighet: Sänks av att det inte 

framgår vem som har gjort analysen 

Stärks av att förförståelse framgår 

tydligt. 
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Analys 

Resultat Kvalité 

Bergsten, U.  

Petersson, I-F.  

Arvidsson, B.  

 

Perception of tactile 

massage as a 

complement to others 

forms of pain relief in 

rheumatic disease.  

 

Sverige, 2005. 

Syftet med studien var 

att beskriva hur 

patienter med 

reumatiska åkommor 

upplever taktil 

massage som ett 

komplement till andra 

smärtlindrings 

metoder med hjälp av 

en fenomenografisk 

metod av analys.  

Urval: Strategiskt urval. n=14, 

11 kvinnor, 3 män, 39-67 år 

med olika reumatiska 

sjukdomar.  

Inklusionskriterier:  
Patienter som varit inskrivna på 

Spenshult Reumatiska Sjukhus 

mellan hösten 2003- våren 

2004.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer 

Tactile massage, 

Massagen varade 

under 30 minuter, 

utfördes 6-8 

gånger under 4 

veckor. Det 

utfördes på 

avdelningen. 

Deltagarna fick 

välja var på 

kroppen de ville 

bli masserade. En 

luktfri olja 

användes. 

Massagen 

utfördes av 

huvudförfattaren. 

 Genomförande: 

Intervjuerna varade 30-60 

min. Patienterna 

intervjuades på avdelningen 

i rum som deltagarna valt. 

Öppna och 

semistrukturerade frågor. 

Inspelningar gjordes. 

 

Analys: Fenomenografiskt 

närmande. Överförde 

muntligt, läste. Hitta 

passande uttalande som 

svara på syftet. Analyserade 

fram och tillbaka. 

Tre beskrivande 

kategorier och nio 

föreställningar 

hittades som 

beskrev hur 

patienterna 

upplevde taktil 

massage. 1. 

Upplevd lindring. 2. 

Upplevde tillit, 

säkerhet, inre lugn. 

3. Fick insikt i sig 

själva. (upplevde 

helhet) 

 

Tillförlitlighet: Stärks av att 

resultatet svarar på syftet, och 

en ram för frågorna finns. 

Stärks av relevant urval. 

Överförbarhet: Möjligtvis 

överförbart på patienter med 

reumatism. 

Verifierbarhet: Stärks då 

metoden är väl beskriven. 

Utskrivna frågor samt exempel 

på följdfrågor. 

Pålitlighet: Sänks då 

förförståelsen inte framgår. 

Sänks då beskrivning av vem 

som gjort analysen saknas. 

Billhult, A. 

Määttä, S. 

 

Light pressure 

massage for patients 

with severe anxiety 

 

 

Sverige, 2009 

 

 

 

 
 

.Syftet var att 

beskriva hur patienter 

med allmän eller svår 

ångest syndrom 

upplever att ta emot 

lätt tryck massage. 

 
 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

n=8, 7 kvinnor, 1 man, 33-65 

år, medelålder 48 år. 

Inklusionskriterier: 

Patienterna skulle ha Allmän 

eller svår ångest syndrom enligt 

DSM-IV som huvuddiagnos. 

Godkännande av behandlade 

läkare. Exklusionskriterier: 

Patienter med psykoser. 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer  

Effleurage, Light 

pressure massage. 

Varade i ca 45 

minuter, 2 gånger 

i veckan, totalt 10 

tillfällen. 

Massagen 

utfördes på hela 

kroppen med 

mjuk musik i 

bakgrunden och 

olja användes. 

Massagen 

utfördes av en 

utbildad 

oberoende 

undersköterska.  

Genomförande: Intervjuer 

med öppna frågor med 

följdfrågor. Intervjuades 

direkt efter sista sessionen. 

Intervjun varade i ca 1 

timme. Intervjuerna 

genomfördes av en av 

författarna.  

Analysen: Analysen 

utfördes med 

fenomenologisk metod i 

fyra steg för att få djupare 

förståelse. 

 

Resultatet 

sammanfattades i 

fyra teman som 

handlar om 

upplevelsen under 

och efter massagen. 

Dessa handlar om 

upplevelsen av 

avslappning i kropp 

och själ, ovillkorlig 

uppmärksamhet, 

minskad ångest och 

ökat 

självförtroende. 

Tillförlitlighet: Stärks av att 

resultatet svarar på syftet samt 

att öppna frågor använts i 

intervjun. Relevant urval. 

Överförbarhet: Går möjligtvis 

att överföra  till patienter med 

allmän och svår ångest 

syndrom.  

Verifierbarhet: Stärks då 

metoden är väl beskriven och 

djup i intervjuerna. Sänks då 

frågorna inte är utskrivna dock 

är det exempel på ställda frågor. 

Väl beskriven analys. 

Pålitlighet: Stärks då analysen 

genomförts av båda författarna. 

Sänks då det saknas en 

beskriven förförståelse.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Intervention (om 

sådan finns) 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Henricsson, M. 

Segensten, K.  

Berglund A-L.  

Määttä, S. 

 

Enjoying tactile touch 

and gaining hope 

when being cared for 

in intensive care – A 

phenomenological 

hermeneutical study. 

 

Sverige, 2009. 

Syftet med 

studien var att 

belysa 

upplevelsen av 

att ta emot taktil 

beröring i 

omvårdnanden 

på en 

intensivvårds 

avdelning.  

Urval: Ändamålsenligt 

urval, n=6, 3 kvinnor, 3 

män, 54-78 år. 

Inklusionskriterier: 

Tagit emot taktil beröring 

på en intensivvårds 

avdelning, minne av att 

tagit emot taktil beröring, 

att vilja medverka i 

intervju och vara 

utskriven 

Externt bortfall: 

11 avlidna, 3 stycken kom 

ej ihåg beröringen, 1 

tackade nej till medverkan 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer 

Tactile touch, 

utfördes under 1 

timme per dag i 5 

dagar. Först händer 

och fötter vid första 

tillfället sedan hela 

kroppen. Massagen 

utfördes av fem 

sjuksköterskor 

varav två som 

jobbade på 

avdelningen.  

Genomförandet: 

Varade under 45-60 

min. Patienterna valde 

plats och tid för 

intervjuerna. Intervjun 

hade en öppenfråga, 

sedan fick patienten 

berätta öppet. Öppna 

frågor förde vidare 

samtalet. Intervjuerna 

spelades in. 

Analysen: En 

fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

”naivt lästa”   

Patienterna kände en 

samhörighet, kände sig 

tillfredsställda, de 

uppskattade att bli 

tillägnade tid. De kunde 

känna sig obekväma 

pga. Omgivningen, 

miljön, störningar, 

känna sig övergiven och 

en i mängden.  

 

 

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet 

svarar på syftet, öppna intervjufrågor 

samt lämpligt urval. Sänks av något få 

deltagare. 

Överförbarhet: Går att överföras på 

andra IVA, kanske inte andra 

avdelningar.  

Verifierbarhet: Frågorna väl 

beskrivna, bra tid för intervjuer, 45-

60min. Analys relativt bra beskriver, 

tabell finns med.  

Pålitlighet: Oklart deltagande i 

analysen, förförståelse framgår ej vilket 

sänker pålitligheten. 

Lämås, K.  

Graneheim, U-H. 

Jacobsson, C.  

 

Experience of 

abdominal massage 

for constipation 

 

Sverige, 2011.  

Syftet med 

studien var att 

belysa 

deltagarnas 

upplevelse av 

att ta emot 

magmassage I 

samband med 

förstoppning  

Urval: ändamålsenligt 

urval. n=9, 8 kvinnor, 1 

man, 50-83 år. 

Medelåldern 66år.  

Inklusionskriterier: 

Vuxna över 18 år. Kunna 

förstå och prata svenska. 

Tog emot magmassage 

mot sin förstoppning. De 

var tvungna att vara 

beroende av laxermedel 

eller uppfylla kriterier för 

förstoppning. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad 

intervju. 

Abdominal massage 

utfördes under 15 

min, 4 dagar i 

veckan under 8 

veckor. Det utfördes 

hemma hos 

deltagarna, på 

jobbet eller på en 

klinik. Lugn musik 

spelades under 

massagen. 

Massagen utfördes 

av huvudförfattaren. 

Genomförande: 

Intervjuerna vara 25-

80 min, hemma hos 

deltagarna. Öppna 

frågor. De hade 3 

ämnen som togs upp, 

följdfrågor ställdes. 

Intervjuerna spelades 

in.  

Analysen: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kodade. Inspelning 

Transkriberades. 

Två breda teman 

hittades. Upplevelse av 

förstoppning & 

upplevelse av massage. 

4 huvudkategorier med 

underteman hittades. 

Vara på sin vakt, vara 

omfamnad av trygga 

händer, bli berörd 

fysiskt och emotionellt 

samt känna sig sårbar.  

 

 

Tillförlitlighet: Stärks då Resultatet 

svarar på syftet. Frågor saknas vilket 

gör att tillförlitligheten sänks. Stärks 

med relevant urval.  

Överförbarhet: Går möjligtvis att 

överföra till vuxna personer med 

långvarig förstoppning.  

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

väl beskriven men sänks då 

intervjufrågor saknas. Stärks av väl 

beskriven analys samt då tabeller 

presenteras i analysen.  

Pålitlighet: sänks då förförståelse inte 

är beskriven. Oklart vem som har gjort 

analysen vilket sänker pålitligheten. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Intervention (om 

sådan finns) 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Seiger Cronfalk, B. 

Strang, P.  

Ternestedt, B-M. 

Friedrichsen, M.  

 

The existential 

experience of 

receiving soft tissue 

massage in palliative 

home care – and 

intervention 

 

Sverige, 2009. 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

patienter med 

palliativ vård i 

hemmet 

uppfattar fysisk 

beröring i 

hemmet i form 

av mjuk 

vävnads 

massage, i livets 

slukskede.  

Urval: Strategiskt urval. 

n=22, 14 kvinnor, 8 män, 

41-76år. 

Inklusionskriterier: 

Svårt avancerad cancer, 

palliativ hemvård samt bo 

hemma och kunna läsa 

och skriva svenskt.  

Externt bortfall: 3 

stycken dog innan studien 

var klar. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer  

Soft tissue massage. 

Massagen varade i 

25 min. utfördes 

under 2 veckor i 

patientes hem. 

Första veckan 

masserades händer 

och fötter 4 gånger  

och sedan 5 gånger 

andra veckan. 

Massagen  utfördes 

under tystnad. Olja 

användes. Massagen 

utfördes av 

huvudförfattaren 

som var massage 

terapeut. 

Genomförande: De 

genomgick en intervju 

under 60 min i 

hemmet med öppna 

frågor, 4 frågor för att 

hålla ämnet. 

Intervjuerna spelades 

in. 

Analysen: En 

kvalitativ metod med 

hermeneutiskt ansats 

med fokus på 

tolkning.  

Alla författare deltog i 

analysen. 

Resultatet presenteras 

genom två teman, 

omtänksam 

uppmärksamhet och en 

känsla av fullkomligt 

lugn. Dessa två aspekter 

sammanfattades i en 

huvudkategori som 

handla om att få 

glömma sjukdomen för 

en stund.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Relevant urval. Öppna 

frågor med följdfrågor.  

Överförbarhet: går möjligtvis att 

använda på andra patienter med cancer 

inom palliativa vården. 

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

väl beskriven samt tiden för 

intervjufrågor är utskriven. Sänks då 

följdfrågor inte beskrivna. Stärks då 

tabeller finns.  

Pålitlighet: Alla författare var 

deltagande i analysen. Ingen 

förförståelse beskriven vilket sänker 

pålitligheten. 

Wendler, C-M.  

 

Tellington touch 

before venipuncture: 

an exploratory 

descriptive study 

 

USA, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen av 

beröringsmassa

ge vid 

administration 

till friska 

personer som 

ska ta ett 

rutinvenprov. 

 
 

Urval: Konsekutivt urval. 

I den större studien n=47. 

Oklart antal deltagare. 

Alla var män. 

Inklusionskriterier: 

Friska människor som 

skulle ta blodprov. 

Frivilliga militärer 18-

60år utan medicinering. 

Puls 50-100/min. Kunna 

läsa och skriva på 

engelska och ta del av 

informerat samtycke.  

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativt frågeformulär 

med öppna frågor.  

Tellington touch. 

Först tillfrågades 

patienten om det var 

okej att röra hen. 

Utfördes i 5 min. 

Genomfördes i 

provtagningsrumme

t. Massagen 

utfördes över 

kläderna på 

överarmar, övre 

ryggen och axlar.  

Massagen utfördes 

av författaren. 

Genomförande: 

Deltagarna fick svara 

på ett frågeformulär 

med 4 öppna frågor 

efter 

blodprovstagningen.  

Analysen: 

Delade upp svaren i 

olika koder och sedan 

gjordes kategorier En 

kvalitativ beskrivande 

analys användes.  

 

Resultatet presenteras 

genom tre olika teman. 

Känslan av 

ttouch(tellington touch), 

processen av ttouch och 

effekten av ttouch. 

Mottagaren beskriver 

både negativa och 

positiva upplevelser av 

ttouch.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Endast män deltog 

vilket sänker tillförlitligheten.  

Överförbarhet: kan möjligtvis 

överföras till friska män inför 

blodprovstagning.   

Verifierbarhet: Stärks av bra 

beskriven metod. Intervjufrågor 

utskrivna samt tid. Avsaknad tabeller 

elr figurer i analysen.  

Pålitlighet: Sänks då analysdeltagare 

inte framgår, ingen förförståelse 

beskriven.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Intervention (om 

sådan finns) 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ågren, A. 

Berg, M. 

 

Tactile massage 

and severe nausea 

during pregnancy 

– women’s 

experiences 

 

Sverige, 2006. 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

inlagda 

kvinnors 

upplevelse av 

allvarligt 

graviditets 

illamående 

(AGI) och 

taktil 

massage. 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. n=10, 10 kvinnor, 

23-38år.   

Inklusionskriterier: 

Gravida kvinnor med AGI 

som är inlagda på ett 

sjukhus i västra Sverige. 

Externt bortfall: 1 

kvinna. Blev bättre innan 

studien slutfördes och 

hoppade av.  

Datainsamlingsmetod:  
Strukturerade intervjuer  

Tactile massage. Varje 

massage varade 60min i 

3 olika omgångar med 

minst 10 timmar 

emellan i ett tyst rum på 

avdelningen, Utförs på 

händer och fötter först 

och sedan hela kroppen. 

Massagen utfördes av 

huvudförfattaren som är 

barnmorska.   

Genomförande: 

Intervjun varade 12-

25min med öppna 

frågor. Intervjun 

genomfördes av 

massören. Intervjuerna 

inspelades in. 

Analysen: Analysen 

var fenomenologisk 

metod. Intervjuerna 

blev transkriberande ord 

för ord. Båda författarna 

genomförde analysen. 

De var öppna objektiva 

samt självkritiska. Citat 

från alla kvinnor. 

Resultatet är indelat i 2 

huvudkategorier och 

underkategorier samt en 

sammanfattande 

kategori, upplevelse av 

AGI, upplevelse av 

taktil massage med 

sammanfattande 

kategori; den 

grundläggande 

betydelsen av kvinnors 

upplevelse av AGI och 

taktil massage. 

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet 

svarar på syftet samt intervjuer med 

öppna frågor.  Relevant urval.  

Överförbarhet: Går möjligtvis att 

överföras till kvinnor med AGI. 

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

väl beskriven, då frågorna är utskrivna. 

Sänks dock av avsaknad av djup i 

intervjuerna. Stärks då tabeller finns 

samt väl beskriven analys. 

Pålitlighet: Stärks då analysen 

genomfördes av båda författare. Stärks 

då de beskriver att de är självkritiska 

och försöker vara objektiva. 

 


