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ABSTRACT  

Title:      Tactile Massage and Deaconry.  A Holistic Perspective 
Author:   Maria Edebol 
Subject:  Individual Thesis in the Field of Health and Welfare 
Year:      2009 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
Tactile Massage is a generic term that for example includes Massage therapy, Effleurage, Gentle touch, Tactile 
stimulation, Soft massage and Aromatherapy massage (SBU 2009). Tactile Massage has been proven to activate 
the perception receptors of the body and stimulates the system of oxytocin and in that way Tactile massage 
increase wellbeing and decrease pain. The Church of Sweden was formally separated from the state in the year 
of 2000 and by this means created greater freedom in facilitating its own social and Deaconal programs in 
separate parishes. Since 2004 a few numbers of deacons have been integrating Tactile massage as a method in 
Deaconal  ministry within the framework of holistic care in the Church of Sweden. 
 
Aim/Research questions 
The aim: From a holistic perspective investigate the use of and to increase the problem-awareness of Tactile 
massage in the Deaconal ministry within the Church of Sweden.   
 
The research questions: How is Tactile massage being used and how are we to describe the experiences of 
Tactile massage in the Deaconal ministry? What possibilities and difficulties are related to the use of Tactile 
massage in the Deaconal ministry within the Church of Sweden? 
 
Method 
This study is the first explorative research about Tactile massage in Swedish church diaconal context. The study 
follows Kvales method as seven steps of qualitative interview studies. 1) Aim and research questions were 
formulated  according to the acquired theory. 2) Three respondents were chosen for in-depth interviews to be 
able to understand and describe experiences, possibilities and clarify difficulties with the use of Tactile massage 
within the Church of Sweden. 3) Qualitative interviews were carried out with the help of semi-structured 
questions. The interviews were recorded and observations were done. 4) The interviews were transcribed and re-
read several times. In the process of research the material was coded and interpreted into experiences, 
possibilities and difficulties. 5) The process of interpretation and analysis of collected data and applied 
observations were carried out with the help of hermeneutical approach, ten theoretical perspectives and current 
research. 6) Results. The results were tested according to requirements of reliability, validity and generalization. 
7) Report. In this study the results were reported with methodological, ethical and hermeneutical considerations.  
 
Results 
Tactile massage was described as an extraordinary tool where the experiences pointed out a general longing for 
touch in the lived body. The power of touch released courage, relaxation, new energy, pain relief and balance. 
Spiritual presence was experienced as Gods presence in the bodies of both massage-givers and massage-
receivers. Possibilities with Tactile massage were described as practical care, where the non-verbal intervention 
could support the communication when words did not last. Quiet and relief was created through the freeing of 
the internal oxytocin-system of the body giving the massage-receiver social confirmation and renewal of the 
body. Difficulties in using Tactile massage within the deaconry were described as physical and mental 
vulnerability and unclear professional identity of the massage-givers. Difficulties where related also to integrity, 
boundaries and limitations of gender due to the majority of the female massage-givers and massage-takers in the 
present situation. One more difficulty was pointed out as the organizational unsecurity about what Tactile 
massage is and this difficulty was partly related to views of Deaconry and Church. ‘Deaconal Touch’ is the new 
concept and  the practical result of this study. Deaconal Touch can be described as a deaconal tool to be handled 
in the context of the Church of Sweden. 
 
___________________________________________________________________________   
  
Key words: Tactile Massage, Deaconry, Holistic perspective, Deaconal Touch. 
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SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________________________________________ 
Titel:         Mjuk massage och diakoni – Ett holistiskt perspektiv 
Författare: Maria Edebol 
Ämne:       Självständigt arbete i hälsa och välfärd i förändring 
År:             Vt, 2009 
 
Introduktion  
Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för t.ex. beröringsmassage, effleurage, hudmassage, taktil stimulering, 
taktil massage och aromaterapimassage (SBU 2009). Forskning och erfarenhet visar att Mjuk massage genom 
stimulering av kroppens känselreceptorer och oxytocinsystem ökar välbefinnandet och bidrar till stress- och 
ångestreduktion samt möjliggöra smärtlindring.  Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 möjliggör för 
varje församling att forma en egen diakonal profil. Efter år 2004 har enskilda diakoner och församlingar börjat 
använda Mjuk massage som ett diakonalt redskap i syfte att tillgodose människors kroppsliga, själsliga, andliga 
och sociala behov inom ramen för Svenska Kyrkans helhetssyn. 
 
Syfte/frågeställningar 
Syfte: Att utifrån ett holistiskt perspektiv undersöka användningen av och öka problemmedvetenheten om Mjuk 
massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete.  
 
Frågeställningar: Hur används Mjuk massage och vilka är erfarenheterna av Mjuk massage inom Svenska 
Kyrkans diakoni? Vilka möjligheter och svårigheter kan vara förenade med användningen av Mjuk massage i 
Svenska Kyrkans diakoni? 
 
Metod  
Studien är en första explorativ studie om Mjuk massage inom Svenska kyrkans diakonala kontext. Studien följer 
Kvales metod som sju steg för kvalitativa intervjustudier. 1) Syfte och frågeställning formulerades utifrån inläst 
teori. 2) Tre respondenter valdes för att genom djupintervjuer förstå och beskriva erfarenheter, möjligheter och 
synliggöra svårigheter i användningen av Mjuk massage inom Svenska Kyrkan. 3) Kvalitativa intervjuer 
genomfördes med semistrukturerade frågor. Intervjuerna bandades och observationer gjordes. 4) Intervjuerna 
transkriberades och lästes flera gånger. I forskningsprocessen kodades och tolkades materialet utifrån 
huvudorden erfarenheter, möjligheter och svårigheter. 5) Bearbetning, analys och tolkning genomfördes utifrån 
en hermeneutisk ansats med hjälp av tio teoretiska perspektiv och vetenskaplig aktuell forskning. 6) Resultat. 
Här prövades resultaten inför kraven på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 7) Rapportering. I 
föreliggande arbete har resultaten redovisats med metodologiska, forskningsetiska och hermeneutiska 
överväganden. 
 
Resultat 
Mjuk massage beskrivs som ett extraordinärt redskap där erfarenheterna visade att beröringslängtan finns i den 
levda kroppen och att beröringens kraft frigör till mod, avslappning, ny energi, smärtlindring och balans. Andlig 
närvaro upplevdes av både givare och mottagare som Guds närvaro i kroppen. Möjligheter med Mjuk massage 
beskrevs som praktisk omsorg där den ickeverbala interventionen kunde stödja kommunikationen när orden inte 
räckte till. Lugn och lindring skapades genom att kroppens eget oxytocinsystem frigjordes och gav mottagaren 
social bekräftelse och kroppens upprättelse. Svårigheterna med att använda Mjuk massage inom diakoni 
beskrevs som kroppslig och själslig sårbarhet och oklar professionell identitet hos massagegivarna. Svårigheter 
relaterades även till integritet, gränssättning och könets begränsning, då majoriteten massagegivare och 
mottagare i nuläget utgörs av kvinnor. Ytterligare en svårighet utgjorde den organisatoriska osäkerheten om vad 
Mjuk massage är och denna svårighet hörde delvis samman med diakoni- och kyrkosyn. ´Diakonal beröring´ är 
det nya begrepp som utgör det praktiska resultatet av denna studie vilket beskriver Mjuk massage som diakonalt 
redskap i Svenska kyrkans kontext. Diakonal beröring tydliggörs i studien som ett värdefullt komplement till 
annan diakonal och själavårdande verksamhet.    
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________   
 
Nyckelord: Mjuk massage, Diakoni, Helhetssyn, Diakonal beröring 
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I. INLEDNING 

Fysisk beröring är en av de mest djupgående och grundläggande upplevelser en människa är 

med om och beröringssinnet är livsnödvändigt, just därför att vi upplever livet med det 

(Wooten 1999). Resultat från nyare vetenskaplig forskning indikerar att beröring bidrar till 

ökat välbefinnande för både massagegivare och mottagare (Kolcaba 2004). Beröringens 

betydelse finns i en helhetssyn av människan som kropp, själ, ande och gemenskap (Weze et 

al. 2003). Beröringssinnet är det första sinnet som utvecklas hos fostret och troligen det sista 

som lämnar oss när vi dör (Jelveus 2000). Mot den bakgrunden är det inte möjligt att betrakta 

Mjuk massage med skepsis eller uppfatta det som en stunds förströelse. Beröring är något 

fundamentalt och konstitutivt mänskligt. Mitt intresse för begreppet Mjuk massage formades 

tidigt under 1980-talet, då jag som blivande förskollärare studerade vid Barnpedagogiska 

Institutionen i Uppsala och mötte begreppet för första gången. Mjuk massage framstod vid 

den tiden som nytt, djärvt och en aning ”flummigt”. När jag tio år senare, i slutet av 1990-

talet, åter kom att möta begreppet Mjuk massage inom äldrevård och omvårdnadsvetenskap 

vid Göteborgs vårdhögskola, hade användningen av begreppet utvecklats och det framställdes 

som vedertaget och etablerat. I min tjänst som församlingsdiakon har intresset för Mjuk 

massage ytterligare förstärkts igenom Svenska kyrkans diakonala arbete. Dels genom Bräcke 

Diakoni, en oberoende aktör inom vård och omsorg i Sverige, som år 1982 startade 

Helhetsvården Hospice, landets första hospiceavdelning. Här finns drygt 15 års erfarenhet av 

beröring. Behandlingsmetoden benämns vid Helhetsvården Hospice som ’Palliativ beröring’1 

och det begreppet infördes 2004 (Berg et al. 2004). Efter år 2004 har det skett en utveckling 

av begreppet beröring inom Svenska kyrkan. Enskilda diakoner har medvetet börjat att 

integrera beröringen i sin verksamhet och tillämpar nu Mjuk massage som arbetsredskap inom 

församlingsdiakonin. Mjuk massage inom församlingsdiakoni bör ännu betecknas som ett 

pionjärarbete. Diakoni utgår ifrån det omgivande samhällets behov och människors 

mångskiftande livssituationer och ser som uppgift att göra tron konkret genom omsorg och 

stöd åt medmänniskan i såväl kroppslig, själslig som andlig nöd (Bräcke Diakoni 2004). Det 

finns idag tillräckligt med erfarenheter och upplevelser av Mjuk massage för att belägga 

beröringsinterventionens betydelse i det vardagliga diakonala församlingsarbetet. 

Föreliggande magisteruppsats svarar mot ett behov av kunskap om ett nytt fenomen inom 
                                                             

1 Under 2009 har  begreppet ’Palliativ beröring’ diskuterats och blivit ersatt  av ’Mjuk massage i omvårdnad’ vid 
Helhetsvården Hospice enligt vårdutvecklare Christina Berg vid Bräcke Diakoni. Uppgiften gavs av Christina 
Berg i telefonsamtal med förf. den 9 nov. 2009. 
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kyrkans diakoni och förhoppningen är att redovisade empiriska resultat skall spegla 

erfarenheter, möjligheter och svårigheter i arbetet med att integrera Mjuk massage inom 

ramen för Svenska kyrkans diakonala församlingsarbete.   
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2.  BAKGRUND 

I detta kapitel tecknas beröringens historiska betydelse och utveckling som alternativ inom 

omvårdnad och som behandling. Begreppet ´Mjuk massage´ beskrivs utifrån Alert - tidiga 

bedömningar av nya medicinska metoder (SBU 2009) och mot bakgrund av den moderna 

forskningens betydelse för att förstå begreppets mångdimensionella djup. Den moderna 

forskningen omkring Mjuk massage bedömdes 2002 vara i ett initialt skede (Kahn 2002). Vi 

konstaterar i och genom föreliggande studie att betydande forskning därefter framkommit 

som stärker och bekräftar beröring genom Mjuk massage som ett extraordinärt redskap. 

Vidare tecknas diakonins grund och historia inom Svenska Kyrkan liksom dagens diakonala 

profil och forskning. Begreppet ´diakoni´ definieras utifrån Svenska Kyrkans 

Församlingsnämnds dokument. I detta kapitel formuleras avslutningsvis syfte och 

frågeställning för den aktuella studien.     

 

2.1 Mjuk massage 

Beröring är en integrerad del av sjukvården och används regelbundet för att ge omvårdnad 

och skapa möjlighet till kontakt (Snyder 1992, Benner 2000, Field 2000). Beröring som 

behandlingsform finns beskriven redan 3000 f. Kr. (Field 2000). Genom forskning kan vi 

konstatera att det finns olika former av beröring och att dessa används i varierande syfte 

(Ching 1993). Beröring är ett komplext begrepp som hela tiden får nya dimensioner (Ardeby 

2005). Föreliggande studie väljer att fokuserar på begreppet Mjuk massage såsom det 

beskrivs i Alert - tidiga bedömningar av nya medicinska metoder (SBU 2009). SBU Alert är 

ett system för identifiering och tidig bedömning av nya metoder. Alert samordnas vid Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) och drivs i samverkan med Läkemedelsverket, 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommunförbund och Landstingsförbundet. Alerts bedömning visar 

att den potentiella målgruppen för behandling genom Mjuk massage är stor. Mjuk massage 

kan sägas utgöra ett samlingsbegrepp för interventioner som t.ex. taktil stimulering, taktil 

massage, aromaterapimassage, beröringsmassage, hudmassage och effleurage (SBU 2009). 

Mjuk massage kan ges på olika delar av kroppen till bl.a. demenspatienter, som komplement 

till övrig omvårdnad och behandling. Mjuk massage kan utföras av personal men även av 

närstående och anhöriga. Variationer förekommer gällande hur ofta, var och hur länge 

massagen ges. Syftet med interventionen är att öka välbefinnandet genom att mildra smärta 

och minska stress, för att härigenom dämpa oro och aggressivitet hos patienter (SBU 2009). 
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Som komplementär metod används Mjuk massage för att lindra patienters upplevelse av stress 

och för att främja välmående (Henricson 2008). Mjuk massage i form av taktil beröring (lätta 

strykningar med hela handflatan, även kallad effleurage) är en form som använts och studerats 

på olika grupper av patienter (Henricson 2008). Kvinnor med bröstcancer (Billhult et al. 

2007), friska kvinnor med typ II diabetes (Andersson et al. 2004) och ungdomar med anorexia 

(Axelsson & Määttä 2007) har studerats efter att ha mottagit taktil beröring. Studierna visar 

inte på några negativa effekter. Tvärtom kan Mjuk massage lindra och trösta orostillstånd och 

andra känslosamma tillstånd som följer med sjukdom (Chang 2001) och även användas för att 

lindra smärta och lidande (Edvardsson et al. 2003). De positiva effekterna av Mjuk massage 

kommer både patienten och vårdaren till del. Det sker direkt när patienten upplever ökat 

välbefinnande genom djupare känsla av lugn, smärtlindring och minskad oro och indirekt när 

vårdaren identifierar resultatet (Edvardsson et al. 2003). Effekten av Mjuk massage, oftast i 

form av hand massage, tyder på att Mjuk massage har en positiv effekt på depression, humör, 

ångest, kontakt- och vakenhet samt vissa minnesfunktioner (SBU 2009).  

Människor har olika uppfattningar och erfarenheter av beröring. Kroppskontakt kan skapa 

trygghet och välbehag, samtidigt kan det ge upphov till obehag och aggressioner för andra. 

För många dementa, förvirrade och psykiskt sjuka kan beröring upplevas som ett hot mot och 

en kränkning av den personliga integriteten (Piuva et al. 2000). Mjuk massage har många 

fördelar, men de vetenskapliga bevisen är för vaga för att entydigt rekommendera massage 

som behandling (Bratman 2005). Det tycks finnas en motsättning mellan västerländsk och 

österländsk holistisk medicin (Fitter 2001), där båda ser med misstänksamhet på den andres 

bevisföring (Wigfors Percy 2006). Holistisk medicin kan ha fördelar av att bejaka det faktum 

att behandlingar måste granskas och utvärderas för att forskningen skall få möjlighet att 

utvecklas. Västerländsk skolmedicin kan ha en fördel av, att med ökad realism inse att 

alternativa och komplementära metoder drar till sig allt fler vårdtagare som i många fall 

uttrycker nöjaktighet med behandlingen. Kravet på fördjupad kunskap har enligt Strang fyra 

viktiga uppgifter: att synliggöra eftersatta områden, att beskriva dagsläget, att skapa förståelse 

och att förbättra samt utveckla nya metoder (2005). Forskare inom Mjuk massage och 

gränsande fält bör inhämta kunskaper om hur vetenskapliga studier planeras för att kunna 

kommunicera resultaten med andra forskare och på så vis skapa trovärdighet ökad för 

massage och beröring som legitima behandlingsformer (Cassidy 2002). Forskning inom Mjuk 

massage och beröring är ännu i ett initialt skede menade Kahn (2002) men under senare år har 

det publicerats en rad intressanta och evidensbaserade forskningsrapporter som konstaterar en 
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rad goda effekter av Mjuk massage, men det finns dock en osäkerhet om varaktigheten av 

effekterna (Kolcaba et al. 2004; Kutner et al. 2008, Louis & Kowalski 2002, Soden et al. 

2004,  Weze et al.  2003, Wilcock et al.  2004). 

 

2.2 Svenska Kyrkans diakoni 

Många diakonala institutioner i Europa har gemensamma traditioner som går tillbaka till det 

diakonala genombrottet på 1800-talet (Leis 2004; Leis-Peters 2008). När de nationella 

välfärdssystemen i Europa utformades under 1900-talet (särskilt efter andra världskriget) fick 

de diakonala institutionerna och församlingsdiakonin olika roller. Idag skiljer sig diakonins 

ställning och uppgifter avsevärt mellan olika länder (Leis 2004, s. 17). Diakonin utvecklade 

olika rolldefinitioner och identiteter i olika nationella kontexter (Leis 2004; Leis-Peters 2008). 

Den svenska diakonin åberopar församlingarnas kärleksverksamhet i urkyrkan som grund för 

sin verksamhet. Att hjälpa nödlidande systrar och bröder var för de första kristna ett sätt att 

uttrycka sin tro (Leis 2004, s. 39). Denna kärlek till nästan visades först i 

församlingsmedlemmarnas egna spontana handlingar och initiativ gentemot fattiga, sjuka, 

fångar och främlingar i enlighet med Matteusevangeliet kap. 25 (Bibeln 2001) och omfattade 

kristna såväl som icke-kristna. Den spontana barmhärtigheten fick allt fastare strukturer och 

snart tillsattes ansvariga för den sociala verksamheten i församlingarna. Under andra 

århundradet ökades kärleksverksamhetens betydelse dels genom den stora sociala nöden i 

romarriket och genom att verksamheten organiserades när kyrkans hierarki växte i fastare 

former (Leis 2004, s. 39). På biskoparnas initiativ tillsattes medarbetare för att tjäna det 

sociala området, då män och kvinnor vigdes till diakonissor och diakoner. Som belägg för 

denna process hänvisar man oftast till Romarbrevet kap. 1:16 och Första Timoteusbrevet kap. 

3: 8-13 (Bibeln 2001). Forskningsdiskussionen om diakonins historiska ursprung är dock inte 

avslutad (Collins 1990).  

Under 1800-talet kom diakoniväckelsen i Sverige som en del av 1800-talets samhälleliga och 

religiösa förändringar och som gjorde sig märkbara i alla europeiska länder och i 

Nordamerika (Leis 2004, s. 45). Väckelserörelser med nya arbetsformer kom från USA och 

England till Europa och byggde ofta på en pietistisk tradition och syftade till det religiösa 

livets förnyelse (Leis 2004,  s. 45). Väckelsen kännetecknades av en individuell fromhet, ett 

personligt förhållande till Gud, ett biblicistiskt synsätt och manade till mission och 

barmhärtighetshjälp. Samtliga diakoniinstitutioner grundades under denna period och den 

första vigningen av diakonissor, år 1855, skedde på Ersta i Stockholm. De starka banden 
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mellan kyrka och stat har en lång tradition i Sverige från Riksdagen i Västerås år 1527 fram 

Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000. Svenska kyrkans nya offentliga status har fått 

konsekvenser för all kyrklig verksamhet, från kyrkoförvaltning till gudstjänstliv (Leis 2004, s. 

51). Idag kan Svenska kyrkan som fristående organisation ägna sig åt social verksamhet och 

har därmed ett utökat handlingsutrymme. Före 2000 fick inte församlingarna använda 

skattemedel för att driva tjänster som konkurrerade med kommun och landsting. Först efter 

kyrkans skiljande från staten startar kyrkan nu nya och nygamla verksamheter, inte minst 

inom ramen för välfärdsfrågor (Leis 2004, s. 59). Svenska kyrkan och diakonin har alltså fått 

en ny plattform med större handlingsutrymme och möjlighet att självständigt samarbeta med 

den offentliga sektorn. Kyrkan är inte ensam i den rollen utan har många medaktörer, både 

religiösa, politiska, oberoende och privata/kommersiella (Leis 2004, s. 60). 

Decentraliseringen av välfärden är ett komplext fenomen som fortfarande pågår och som tar 

sig olika uttryck (Leis 2004, s. 175f.). Inom den svenska välfärdsstaten förknippas 

decentraliseringen med en utveckling som ger kommunerna mer ansvar för välfärdens 

utformning (Leis 2004; Leis-Peters 2008). Kommunerna har inte bara fått större ansvar för 

välfärden, utan ges också större frihet att utföra uppgiften, vilket dagens generella statsbidrag 

till kommunerna exemplifierar (Leis 2004,  s. 175). Kommunerna använder ofta sin frihet för 

att samverka med andra lokala aktörer, också med ideella organisationer. Drivkraften för 

ideella organisationer att åta sig ett verksamhetsansvar ligger i deras möjlighet att ge 

verksamheten en egen profil. Därmed är det handlingsfriheten som skapar utrymme för det 

som kan kallas för en diakonal profil (Leis 2004, s. 204).  

Frågor som rör organisationers ideella eller diakonala profil har fått större uppmärksamhet i 

nyare teologisk och socialvetenskaplig forskning. Oftast utgår författarna ifrån att en ideell 

verksamhet måste ha en speciell prägel eller inriktning (Leis 2004, s. 204). Den forskning 

som behandlar diakonala profiler närmar sig problemet ur en rad olika perspektiv. Flertalet 

studier koncentrerar sig på någon av följande aspekter (Leis 2004, s. 204). 1) Frivilliga och 

anställda medarbetares motivation och rolldefinition. 2) Brukarnas behov och förväntningar. 

3) Kyrkliga, teologiska och diakonala dokument som fångar in den diakonala profilen. 4) 

Etiska principer eller kriterier för själavård kan också användas för att bedöma en 

verksamhets diakonala profil. Teologiskt och samhällspolitiskt återupptäcks för närvarande 

även församlingarnas betydelse för välfärden. Församlingarna kan bidra till en 

kontextrelaterad bearbetning av nöd (Leis 2004, s. 218). De anses vara platser där svaga och 

starka, sjuka och friska kan mötas och där förnyelse sker, d.v.s. där människor förändras. Det 
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sker genom att de ger akt på sina medmänniskor, deras behov och ger upp gamla vanor. 

Församlingarna är väl lämpade som mötesplatser för självhjälpsgrupper och frivilliga 

medarbetare med diakonalt intresse. Församlingarna tillskrivs uppgiften att möjliggöra möten 

mellan människor i olika livssituationer på det lokala planet. Diakoni kan beskrivas som ett 

uppdrag och en utmaning att följa Jesu exempel genom praktisk handling till att utföra 

kyrkans sociala arbete (Wallskär 1999). Vigda diakoner avskiljs för sitt uppdrag genom 

handpåläggning och bön, eftersom ”den helge Ande, utan vilket detta ämbete ingalunda väl 

uträttas kan, plägar genom sådana medel given varda”, som det heter i Kyrkoordningen från 

1571. Genom vigningen upptas de i ämbetsgemenskapen och får fullmakt att utöva sitt 

ämbete med dess rättigheter och förpliktelser i enlighet med Svenska kyrkans ordning 

(Biskopsbrev om kyrkans ämbete 1990). Svenska Kyrkans Församlingsnämnd enades 1999 

om en definition av diakoni som lyder: ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi 

kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta 

livssituationer”. 

 

2.3 Problemformulering 

Församlingars ökade handlingsfrihet, medarbetares och anställdas intresse och det omgivande 

samhällets behov har särskilt efter 2004 inneburit att Mjuk massage integrerats som 

intervention i det diakonala församlingsarbetet. Mot den bakgrunden finns det anledning för 

en första undersökning av fenomenet.  

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte: Att utifrån ett holistiskt perspektiv undersöka användningen av och öka 

problemmedvetenheten om Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete.  

 
Frågeställningarna: Hur används Mjuk massage och vilka är erfarenheterna av Mjuk massage 

inom Svenska Kyrkans diakoni? Vilka möjligheter och svårigheter kan vara förenade med 

användningen an Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakoni? 
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3. METOD 
 
I det här kapitlet redogör jag för metodval och forskningsdesign, urval, studiens 

hermeneutiska ansats, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och slutligen de forskningsetiska 

överväganden som ligger till grund för studien. 

 

3.1 Kvalitativ metod  

För att undersöka erfarenheter, möjligheter och svårigheter med Mjuk massage praktiserad av 

diakoner inom Svenska kyrkan valdes först kvalitativ metod med djupintervjuer. Studien 

följde Kvales sju stadier i kvalitativa intervjustudier (1996, 2009). De sju stadierna 

presenteras här kortfattat: 

- Tematisering. Syfte och frågeställning formulerades utifrån inläst holistisk teori (se 

kap. 4.1) vilken valdes som utgångspunkt för studien. Till bakgrunden hör att diakoni 

inom ramen för Svenska Kyrkan, som traditionellt främjar det andliga, nu visar 

intresse för det kroppsliga. För att förstå och beskriva den spännvidden behövs ett 

holistiskt perspektiv. Det har förutsättningar att fånga in det mångdimensionella 

fenomenet Mjuk massage i Svenska kyrkan. 

- Design. Genom stiftsdiakoner samt beröringspedagoger, som utbildare i Mjuk 

massage, fick jag namn på tre diakoner som hade det gemensamt att de använder sig 

av Mjuk massage i sin tjänst. Två utav informanterna var vid tiden för intervjuerna 

helt okända och den tredje informanten var känd utifrån viss geografisk närhet. Något 

beroendeförhållande mellan författare och informanter har inte funnits. Eftersom 

Mjuk massage som verksamhet är ny i Svenska kyrkan med ytterst få massagegivare, 

valdes av lätt insedda skäl, kvalitativa djupintervjuver och inte t.ex. en surveystudie. 

Det handlar om att förstå och beskriva innebörder i Mjuk massage, att inventera 

metoden och att därmed öka problemmedvetenheten. För ändamålet utarbetades en 

intervjuguide med 52 semi-strukturerade frågor (se bil.). Frågorna kan betraktas som 

ett stöd eller en checklista vid intervjun för att ´täcka upp´ användningen av Mjuk 

massage inom diakonal kontext. Det var inte alltid nödvändigt att ställa enskilda 

frågor då informanterna naturligt kom att beskriva eller ´svara´ på frågans art eller 

innehåll.    

- Intervju. Kontakt togs med respondenterna och intervjuerna genomfördes under 1½ 

timma med vardera informant i deras respektive arbetsrum, vilket oftast användes vid 

interventionen av Mjuk massage. Samspelet mellan intervjuaren och respondenten 
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kan beskrivas som förtroendefullt och inkännande. Samtliga intervjuer gjordes under 

våren och försommaren 2009 och dessa transkriberades inom ett dygn efter vardera 

intervjutillfälle för att underlätta minnesbilden av ordens användning under intervjun.  

Intervjuerna bandades med hjälp av bandspelare, därtill extra mikrofon och band av 

typen-Sony HF, 90. Då transkriptionerna gjordes inom ett dygn efter vardera 

intervjutillfälle kom även gjorda observationer att antecknas. Dessa nedtecknade 

observationer kunde till exempel vara att informanten reste sig upp och gestaltade 

genom sin kroppshållning hur reaktioner från massagemottagaren visade sig i 

kroppens bokstavliga upprättelse. Lyhördhet för svar med behov av nya följdfrågor 

uppmärksammades. Dessa följdfrågor var av stor vikt för att få en fördjupad 

förståelse för ett begrepp eller en beskrivning som behövde ytterligare förtydligas. 

Inhämtade och transkriberade data resulterade i ett utskrivet material om 60 A4-sidor 

text (12 punkter, 1,5 radavstånd).  

- Överföring för bearbetning gjordes genom att intervjuerna transkriberades noggrant, 

lästes flera gånger och kodades utifrån studiens frågeställning som Erfarenheter, 

Möjligheter och Svårigheter. Denna forskningsprocess skedde enkelt men ändå 

mödosamt med hjälp av datatekniken. Tre Word-dokument öppnades med de tre 

transkriberade intervjuerna som fick titlarna: Intervju 1, Intervju 2 och Intervju 3. 

Sedan upprättades tre Word-dokument som fick titlarna: (1) Svårigheter, (2) 

Möjligheter och (3) Erfarenheter. Därefter sorterades det empiriska materialet genom 

att intervjuerna en efter en systematiskt bearbetades och analyserades. Jag började 

med att i det empiriska materialet söka efter svårigheter med att använda Mjuk 

massage inom Svenska kyrkans diakoni. Dessa svårigheter ´klipptes ut´ och 

´klistrades in´ i Word-dokument med titeln (1) Svårigheter. På liknande sätt utfördes  

sökning och analys av (2) Möjligheter. Vidare framträdde sådant material som varken 

tillhörde svårigheter (-) eller möjligheter (+) utan snarare behandlades som neutrala 

och fundamentala insikter/erfarenheter och dessa sorterades in under (3) Erfarenheter 

(Kvale 2009, s. 219). När bearbetning och analys genomförts framträdde i 

kategorierna Svårigheter, Möjligheter och Erfarenheter allt som allt 56 olika 

’rubriker’. Efter ytterligare analys och bearbetning utkristalliserades av dessa 

’rubriker’ 15 teman som kunde kodas in i de tre kategorierna Svårigheter, Möjligheter 

och Erfarenheter (Kvale 2009, s. 219). Fem teman trädde fram i varje kategori utifrån 

respondenternas egna beskrivningar. Sammantaget utvanns alltså 15 distinkta teman 

ur det empiriska materialet. 
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- Bearbetning och analys. Utifrån tio teoretiska perspektiv och aktuell vetenskaplig 

forskning analyserades och bearbetades empirin i intervjuerna. En hermeneutisk 

ansats möjliggjorde rörelsen mellan delar och helhet som ytterligare fördjupade och 

utvidgade tolkningen.  

- Resultat. Här prövades resultaten inför kraven på reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.   

- Rapportering. I föreliggande konkreta arbete har resultaten redovisats med 

metodologiska, forskningsetiska och hermeneutiska överväganden. 

Citatanvändningen är medvetet vald som ”tjocka beskrivningar” då författaren önskar 

beskriva resultatet med tydlig närhet till det empiriska materialet (Se även avsnitt 

6.1).  

 

3.2 Urval 

Forskningsunderlaget i föreliggande studie är inhämtat från tre skiftande församlingsdiskurser 

som inkluderar olika geografisk förankring och storlek och olika ekonomiska förutsättningar. 

Vidare innefattar forskningsunderlaget tre varierande diakondiskurser där empiriska data är 

inhämtade genom kvalitativa intervjuer från tre diakoner med olika fack- och profilutbildning. 

De färdigheter som samtliga respondenter uppvisar har kommit dem till del genom skiftande 

utbildningar inom taktil beröring, taktil stimulering och handmassage för legitimerade 

beröringsterapeuter. Dessa teoretiska och praktiska kunskaper har de senare implementerat i 

sin vardagliga tjänst och användning av Mjuk massage som helkroppsmassage, 

delkroppsmassage (axel + fot och/eller handmassage) och handmassage. Syftet med studien är 

emellertid inte att belysa dessa skillnader utan snarare att undersöka och öka 

problemmedvetenheten omkring användningen av Mjuk massage i Svenska Kyrkans 

diakonala arbete. Samtliga respondenter betonar att arbetet med Mjuk massage bara är en del i 

det övriga församlingsarbetet och därför måste detta begränsas och relateras till annan 

diakonal verksamhet. 

 

3.3 Hermeneutisk ansats 

För att förstå det empiriska datamaterialet måste tolkning ske. Av de förståelse- och 

tolkningsorienterade forskningsansatserna är jag framför allt påverkad av det hermeneutiska 

förhållningssättet. I detta stycke kommer jag att redogöra för några centrala begrepp inom 

hermeneutiken och hur jag har använt dem. Hermeneutiken är såväl en tolkningslära som en 

filosofisk inriktning och har sedan antiken utvecklats, debatterats och kritiserats (Johansson 
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1997). Det råder olika uppfattningar om både vad tolkning är, hur vi skall tolka och vad det 

innebär att tolka. Dilthey och Schleiermacher ansåg att tolkning handlar om inlevelse och 

intentioner (Palmer 1969). Kan hermeneutikens mål vara att förstå författaren bättre än denne 

förstått sig själv? (Ricoeur 1988). Hermeneutiken kännetecknas av intuition, inlevelse, strävan 

till ny kunskap, förhållande mellan del och helhet hos det studerade och framför allt tolkning 

och förståelse av texter och existentiella situationer, menar Helenius (1990, s. 61). 

 

Förförståelse är ett av hermeneutikens mest centrala begrepp. För att förstå måste vi redan ha 

förstått. Min egen förförståelse bottnade både i en förstudie av fenomenet Mjuk massage 

genom en begreppsanalys (Edebol 2009) samt genom egna erfarenheter av diakoni. I min 

förförståelse reducerades fördomar och förutfattade meningar om fenomenet Mjuk massage 

genom att jag själv varken har utbildning som massagegivare eller erfarenheter som 

massagetagare. Däremot kan min förförståelse av diakoni bidra med vissa förväntningar på att 

finna nya infallsvinklar och på så sätt medverka till en positiv tolkning av fenomenet Mjuk 

massage. Min förtrogenhet med kyrkan kan tolkas som en konstruktiv förutsättning som 

möjliggjorde studien.      

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett annat välkänt begrepp inom hermeneutiken och innebär att 

förståelsen av en text pendlar mellan helhet och delar och att tolkningen ständigt förändras 

och nya aspekter träder fram tack vare pendelrörelsen (Gadamer 1989, s. 190). Enligt 

Helenius (1990, s. 74) problematiserar uttrycket hela förståelseprocessen genom att det 

handlar om att lyfta sig till en vidare, djupare eller mer meningsfull förståelse. Detta indikerar 

att tolkningen ständigt är i rörelse utifrån nya delar och ny kunskap (Gadamer 1989). Jag 

tilltalas av denna spänning och ser att det empiriska materialet ständigt är under en process 

och därmed lever ett självständigt liv. I föreliggande studie finns bl.a. delarna i de tre 

respondenternas skiljda professionella bakgrund samt erfarenheter och syn på möjligheter 

samt svårigheter. Tolkningens spänning finns även i respondenternas personliga språk och 

uttryckssätt vilket berikar och ger ökad möjlighet att förstå delar och helhet. Genom att 

använda hermeneutisk ansats öppnas för en pendelrörelse mellan delar och helhet i denna del 

av analysprocessen öppnas behov av nya teorier och tolkningsmönster. Vi kan likna den 

hermeneutiska analysen av det empiriska materialet vid en resa genom beröringens landskap 

där nya medresenärer stiger på vid nya stationer och betraktar landskapet, träder in i 

konversationen, berikar med nya tolkningsmöjligheter och fördjupar förståelsen.      
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Förståelse och förklaring innebär enligt Trankell att den andres livsvillkor och perspektiv på 

den egna tillvaron uppenbarar sig för oss. 

Det som vi gör som forskare, då vi försöker förstå en annan människas handlande, är alltså att vi 
utforskar denna människas livsvillkor, som de ser ut från hennes utsiktspunkt eller ´vara i 
världen´, och att vi därefter gör dessa villkor urskiljbara för andra (1973, s. 375).  
 

Mening och kontext handlar om att förstå ett fenomens innebörd. Lantz menar att denna är 

tids-, kultur- och individbunden (1993, s. 35). Respondenternas skiftande fack- och 

profilutbildning, församlingskultur och personliga inriktning gör att Mjuk massage som 

fenomen alltså kan tillskrivas olika innebörd, bredd och djup. Forskarens tolkningsmöjligheter 

vidgas på detta sätt och ett större antal delar tillhandahålls för att förstå fenomenets helhet, 

strukturerade som erfarenheter, möjligheter och svårigheter.   

 

3.4  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I kvalitativa studier blir reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet) till stor del en fråga 

om närhet till de undersökta enheterna och växelverkan mellan forskaren och respondenten så 

att det kan ”växa fram en ständigt bättre, djupare och mer nyanserad uppfattning av det 

fenomen som studeras” (Holme & Solvang 1997, s. 95). Jag har följt de fyra principer som 

bör prägla kvalitativ undersökning (refererat i Holme & Solvang 1997, s. 93). De är: 

• En närhet till undersökningsenheterna som innebär både fysisk och social närhet till 

respondenterna, 

• En riktig och sann återgivning av vad som skett och som innebär att rapporten skall 

beskriva vad som enligt forskarens objektiva åsikter har ägt rum, 

• En framställning med utpräglat deskriptiva beskrivningar (om människor, handlingar 

och aktiviteter) så att förståelse främjas. 

• En framställning som innehåller direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt. 

Därtill kommer specifika krav på presentation av resultaten. Enligt Ödman (1979) är följande 

tre faktorer viktiga vid förmedling av tolkning och förståelse. Först bör språket vara enkelt 

och tydligt. Därefter bör presentationen vara förståelig och slutligen bör kontrollen av 

tolkningar och slutsatser ske genom noggrann dokumentation och argumentation (1979, s. 

102).  

Studien omfattar tre djupintervjuer på ett nytt fenomen inom Svenska kyrkans diakonala 

arbete. Generaliserbarheten är därmed begränsad, men eftersom syftet med studien är att 

undersöka fenomenet och öka problemmedvetenheten omkring det och respondenterna därtill 

uppvisar skiftningar i motiveringar, motiv och metoder, och de som praktiserar Mjuk massage 
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i diakoni är ytterst få, så är det rimligt att hävda att studien ger en rättvisande om än inte 

uttömmande beskrivning av Mjuk massage så som den utförs av diakonerna inom Svenska 

kyrkan idag. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Allmänt gäller att jag följt de forskningsetiska principer som gäller för humanistiska och 

samhällsvetenskaplig forskning (HSFR 1990) och har underkastat mig de fyra grundkrav som 

ställs på modern forskning, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla respondenter har efter information givit sitt 

samtycke till att medverka i studien och till att intervjumaterialet därefter får användas i det 

akademiska forskningsarbetet. Tre konkreta problem har bearbetats under studieprocessen.  

 

Det gäller för det första att intervjuaren själv är diakon. Det kan uppfattas som att risk för 

forskningstendens här föreligger med alltför lite distans till ämnet och för mycket närhet. Men 

man kan också välja att betrakta diakonyrket som en fördel. Författaren till den aktuella 

studien har som diakon inga förpliktelser eller band till någon av respondenterna. Forskarens 

kunskap och erfarenhet som diakon kan bidra till djupare förståelse av den diakonala 

diskursen. Förkunskaper kan användas kreativt och fenomenet Mjuk massage som studeras är 

nytt för författaren i den bemärkelsen att inga erfarenheter som givare eller mottagare finns.  

Det gäller för det andra att skyddet av respondenterna, som kan betraktas som särskilt utsatta, 

mot bakgrund av, att givare av Mjuk massage inom diakoni är få och därmed lätt skulle kunna 

identifieras. Problemet har medfört en särskild noggrann avidentifiering av alla uppgifter som 

skulle kunna röja respondenterna.  

 

Det gäller för det tredje ämnets känslighet. Mjuk massage skulle kunna uppfattas som en 

otillbörlig verksamhet när Codex Ethicus (2005) för diakoner uppmanar till stor varsamhet vid 

kroppskontakt för att i själavården undvika laddningar och bindningar som omöjliggör 

uppdraget. Det här etiska problemet behandlas igen i diskussionskapitlet, men allmänt gäller 

att föreliggande studie inte fokuserar på enskilda diakoners massagegivning utan på 

fenomenet som sådant inom Svenska kyrkans diakonala kontext och att arbetsledare är fullt 

medvetna och informerade om Mjuk massage som verksamhet.  
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I den här aktuella studien har författarens subjektivitet och förförståelse redovisats (se avsnitt 

3.3). Objektivitet har eftersträvats som ”egenskapen att vara fri från värderingar, opartisk, 

sakligt korrekt och ej missvisande” (Janlert 2000). Men framför allt har intersubjektivitet varit 

vägledande genom tydlighet, öppenhet, noggrannhet så att studiens resultat överensstämmer 

med vad oberoende forskare skulle uppnå under likartade förutsättningar (Janlert 2000). Det 

är viktigt att redan i planeringsstadiet av all forskning tänka igenom etiska ställningstaganden 

och följande frågor bör besvaras: Är det realistiskt att forska i detta ämne? Är detta värt att 

veta? Vilka blir konsekvenserna och är jag kompetent att utföra den här typen av forskning? 

(Forsman 2005). Jag har begrundat dessa frågor och svarar jakande på samtliga. Jag har därtill 

vinnlagt mig om att följa vad Forsman kallar ”fem etiska mementon” och som utgör grunden 

för all forskning: 1) Forskningen bör vara meningsfull. 2) Forskningen bör göras så att 

resultaten blir tillförlitliga. 3) Forskningsmetoderna skall vara moraliskt acceptabla för alla 

inblandade. 4) Konsekvenserna bör på lång sikt vara goda. 5) Forskningsresultaten bör 

komma till användning (2005). 
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4. TEORI 
 

I det här kapitlet beskrivs de tio teorier som använts i föreliggande studie för att kunna 

undersöka, förstå och beskriva det empiriska materialet. Teoriernas användning bör även 

betraktas som nödvändiga instrument för att öka problemmedvetenheten omkring begreppet 

Mjuk massage inom ramen för diakonin. Teorierna som beskrivs är i tur och ordning 

Erikssons helhetsmodell, fysiologisk teori, kroppsteori, social teori, Kolcabas 

omvårdnadsteori, psykoanalytisk teori, teori om riten, diakonal teori, själavårdsteori och 

symbolteori.    

 
4.1 Erikssons helhetsmodell 

Kathy Eriksson har en vårdteoretisk utgångspunkt i synen på människan som kropp, själ och 

ande (1995, s. 63). De tre dimensionerna samverkar med varandra, men förblir separata 

storheter. Själen har två sidor; en andlig och en psykisk. Själen framstår som ’mellanområde’ 

och kan förkroppsligas eller förandligas (Erikssons 1995, s. 64).  Människan har behov av 

både medicinsk vård och själavård och bör erbjudas båda. Kroppsliga, själsliga och andliga 

processer är relaterade till varandra. Oavsett vilken dimension vi utgår ifrån så påverkas 

helheten. Att vårda definieras som att hela utifrån helhetssynen. Tro, hopp och kärlek är 

grundläggande styrkor i vården. Kärleken är hälsans form och vården har en karitativ riktning. 

Eriksson utvecklar och framhåller caritas motivet och lägger det som en grund för all vård. 

”Karitativ vård är god vård, en helhetsvård; en förening av vetenskap, konst och teknologi. 

Tanken om människans värdighet förverkligas genom karitativ vård” (1990, s. 130). Caritas 

(kärlek) och claritas (klarhet, ljus och kraft) hör samman och de skapar tillsammans glädje 

(Rooke 1995, s. 233). Vårdens yttersta mål är hälsa som helhet, men Eriksson tänker inte 

hälsa som ett tillstånd, utan beskriver det som en relativ och integrerad process med fyra typer 

av relationer: relationen till självet, relationen till konkreta andra, relation till naturen och 

relation till Gud (Eriksson 1993, s. 120). ”En människa är samtidigt en helhet och en del i en 

större helhet” (Eriksson 1995, s. 65). Den helhetssyn som Eriksson beskriver passar väl in i 

den referensram som Mjuk massage och diakoni utgör.  

 

4.2 Fysiologisk teori 

När vi utsätts för stress reagerar vi med kamp eller flykt. Kamp- och flyktreaktionerna stegras 

med ökade nivåer av stresshormonen adrenalin och kortisol. För att motverka dessa reaktioner 

och för att vi inte skall hamna i kroniska tillstånd av kraftmobilisering har kroppen ett ”lugn- 
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och rosystem” som drivs av oxytocin (Uvnäs Moberg 2007,  s. 42). Substansen upptäcktes vid 

studier av mödrar, spädbarn och amning. Aktuell randomiserad forskning visar att oxytocinet 

samordnar lugn- och roreaktionerna, sänker blodtrycket och kortisolnivåerna (Kutner et al. 

2008). Genom Mjuk massage och beröring fylls kroppens näringsdepåer på och 

matsmältningen blir effektivare, genomströmningen i hud och slemhinnor ökar och 

muskelspänningar avtar. Det generella resultatet blir lugn, läkning och växt (Uvnäs Moberg 

2007, s. 44, 12). Studier av tillförsel av oxytocin i råttor uppvisar resultat som t.ex. mindre 

rädsla, ökat socialt beteende, socialt minne, effektivare inlärning, lugn och smärtlindring, 

påverkan på blodtrycket, omfördelning av kroppsvärme, näringshantering, vätskebalans, 

tillväxt och sårläkning samt frisättning av hormon från hypofysen (Uvnäs Moberg 2007, s. 

87ff.). Studier visar även att behaglig beröring genom Mjuk massage stimulerar oxytocin både 

som hormon och signalsubstans (Ardeby 2005; Uvnäs Moberg 2007, s. 71). När huden berörs 

aktiveras beröringsreceptorerna (som är direktkopplade till hypothalamus) och personen får 

genom oxytocinet tillgång till kroppens samordnande lugn- och läkesystem, det 

parasympatiska nervsystemet (Birkestad 2008). Detta system kan aktiveras bland annat 

genom beröring. En utav Sveriges främsta experter på oxytocin, professor Uvnäs Moberg, 

konstaterar utan förbehåll att ”vuxna som blir masserade får lägre blodtryck och lägre nivåer 

av stresshormon, vilket i sin tur har hälsobringande effekter” (2007, s. 152). Fysiologisk 

teoribildning är grundläggande för förståelsen av Mjuk massage som intervention och dess 

betydelse. Beröringen är själva essensen och kroppens reaktion är avgörande för Mjuk 

massage (Uvnäs Moberg 2000). 

 

4.3 Kroppsteori 

Den franske filosofen Merleau-Ponty har utifrån Husserls fenomenologi  och i motsats till 

idealismen och positivismen framhållit kroppens percepierande helhet som det 

grundläggande i att vara människa (1997). Kroppens är inte ett appendix till medvetandet, 

utan det förhåller sig tvärtom så att vi är aktiva i världen i och genom vår kropp. Det här är 

bakgrunden till insikten om ”den levda kroppen” vilken förkroppsligar vårt livslopp och i 

vilken vår livshistoria blir uppenbarad (Jeppsson Grassman & Hydén 2005, s. 29f.). Den 

levda kroppen betraktas och berättas alltså inte utifrån, utan inifrån människans egna 

uppfattningar, tankar och känslor om sin kropp. Men det är inte tankens primat, utan 

kroppens och det handlar därför om kroppen som en egen berättelse. Kroppen är inte endast 

ett säte för hjärna, organ, muskler, senor och hud. Den är centrum för känslor, motstånd och 

erfarenheter. Den levda kroppen är arbetet, barnafödande, drifter, törst, hunger, isolering, 
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värk, handikapp, skröplighet, sjukdom, döende o.s.v. Genom Mjuk massage aktualiseras den 

levda kroppen med allt den rymmer och bär därmed en viktig förkoppsligad insikt. 

 
4.4 Social teori 

En variant av kroppsteorin lanserades av Goffman (2003; Shilling 2006, s. 72ff.). Här har 

kroppen en dubbel lokalisering. Kroppen är å ena sidan individens egendom men å andra 

sidan definieras den av samhället. I Goffmans teori förenas kroppens identitet och social 

identitet. Vi skulle kunna formulera det så att när massagegivaren berör kroppen representerar 

han/hon samhället och bekräftar den sociala identiteten som återverkar på den kroppsliga 

identiteten. Grundtanken är att kroppen inte endast är vår egen materia, utan finns insatt i ett 

socialt (och politiskt) drama med olika roller och identiteter utspelade på en scen (Goffman 

2003). Massagerummet är en sådan viktig scen och massagegivandet är det drama som 

producerar och reproducerar både kroppslig och social identitet. Mot den bakgrunden blir 

massagegivaren ytterst intressant.   

 

4.5 Kolcabas omvårdnadsteori 

Det är relationen som är vägledande i Kolcabas Theory of Comfort och som anses 

åstadkomma ett holistiskt välbefinnande beskrivet som omedelbar upplevelse av att få sina 

behov tillgodosedda vad gäller lindring såväl fysiskt, psykiskt, andligt och socialt (Kolcaba et 

al. 2004). Med utgångspunkt i en helhetssyn på sjuksköterskors arbete och med avsikt att 

stimulera patienters hjälpsökande beteende utvecklade Kolcaba sin teori (2003). Den baseras 

på studier som visar att nöjda patienter har större förutsättningar att tillgodogöra sig vården 

och uppnå ökad komfort. Vårdaren skall söka identifiera de komfortbehov som inte blivit 

tillgodosedda, utveckla lämpliga interventioner och därefter tillgodose behoven. Kolcaba 

beskriver tre olika typer av interventioner som vårdaren kan använda 1) Tekniska 

komfortmetoder 2) Coaching som stöd 3) Själslig stimulering som syftar till att etablera 

kontakt mellan patient, vårdare, annan vårdtagare eller särskild grupp. Som exempel på 

själslig stimulering nämner Kolcaba massage, fysiska arrangemang för att skapa lugn, 

musikterapi, minnesstimulering och kroppslig närhet genom t.ex. att hålla handen (Kolcaba 

2003, s. 85f). Kolcabas teori är användbar genom att den påvisar betydelsen av komfort som 

förutsättning för att tillgodogöra sig vård och omsorg. I detta perspektiv kan Mjuk massage få 

både en direkt och en indirekt betydelse för individens hälsa och förutsättningar att fungera 

socialt. 

 



22 
 

4.6 Psykoanalytisk teori 

Psykoanalytisk teori är mycket omfattande. Här presenteras kortfattat två relevanta 

psykoanalytiska teorier. Det är dels  Anzieus teori om hudjaget och dels Winnicotts teori om 

mellanområdet. ”Den franske psykoanalytikern Anzieu (1995) beskriver hudens betydelse för 

jaget och lanserade begreppen ”hudjaget” och ”gränssnittet”. Hudjaget förmedlar kontakt med 

självet, psyket och dess tidiga historia. Han framhåller att dess karaktär av barriär betyder att 

hudjaget inte får forceras, utan måste respekteras i alla former av behandling. Anzieu 

beskriver hudjagets åtta olika funktioner. Här nämner vi fyra av dem som särskilt relevanta: 

(1) att härbärgera känslor, upplevelser och konflikter och (2) att utgöra ett skyddande hölje, 

(3) att ge jaget en upplevelse av dess individualitet och (4) att förvara de ursprungliga taktila 

spåren, våra första kroppsminnen (1995, s. 153ff.). Huden uppträder alltså som ett 

självständigt ”jag” med förvarande, skyddande och härbärgerande uppgifter. Anzieu’s teori 

om hudjaget visar på de känsliga fält som massagegivaren beträder och den tillgång till 

individens emotionella historia som hudjaget ger. Enligt objektrelationsteoretikern Winnicott 

finns mellan barnets (och den vuxnes) objektiva och subjektiva verkligheter ett mellanområde 

(transitional space) (1995, s. 40). Det kallas även lekområde, intermediärt område och 

upplevelseområde och det rymmer övergångsobjekt och övergångsfenomen som är viktiga i 

utvecklingen. För barnet kan det vara ett konkret lekrum och för den vuxne omvandlas 

lekrummet till skapande verksamheter, konst, religion, vetenskap o.s.v. (1995, s. 38). 

Modersobjektet och användandet av symboler är av stor betydelse i mellanområdet, som blir 

det potentiella och kreativa rum där utveckling möjliggörs. Ett behandlingsrum med beröring, 

avslappning och hög grad av tillit, kan fungera som ett mellanområde där människan i 

kontrollerad regression får kontakt med omedvetna skikt och djupt liggande relationer som 

kan bli skapande och helande.  

 

4.7 Teori om riten 

Ritforskningen har sitt ursprung i antropologin och härrör från Durkheim och Turner 

(Reimers 1994). En rit kan definieras som 

återkommande, kulturellt överförda, formaliserade handlingar, som involverar en grupp 
människor. De har en dramatisk, performativ karaktär, är auktoritativt motiverade och uttrycker 
en symbolisk gestaltning av en dimension som upplevs som överindividuell och tidlös (Reimers 
1994, s. 36) 

Riter finns med som centrala händelser i livscykeln (födelse, dop, konfirmation, vigsel 

o.s.v.) men också som andra viktiga och regelbundet återkommande vardagshandlingar. De 
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sker i det rituella rummet och när den yttre riten upprepas händer alltid något i människans 

inre liv (Reimers 1994, s. 44). Riten skapar tillhörighet, bekräftar individens identitet och 

existens och har den religiös karaktär förenar den människan med Gud (Reimers 1994, s. 

47f.). Mycket talar för att ett regelbundet mottagande av Mjuk massage inom diakonins 

ram kan bli en ritualisering. Det räcker med att det sker i en dyad, en grupp bestående av 

två personer, men insatta i hela kyrkans kontext. Massagerummet blir ett rituellt rum och 

beröringen blir den performativa handling som åstadkommer något på både ut- och insida 

av människan. Teorin om riten kan bidra till vår förståelse av beröringens kraft.   

 
4.8 Diakonal teori 

En bibelteologisk modell för diakonalt handlande bör få plats i en studie som sker inom en 

diakonal kontext. I en samlingsvolym redogör Lindström för en bibelteologisk modell för 

diakonalt handlande (Brodd, Eckerdal, Grönqvist, Laghé & Lindström 1997, s. 52ff.). 

Följande fyra punkter ingår i hans modell, som mer är att betrakta som övergripande 

perspektiv och mindre som en underbyggd teori: 

1. Ett skapelseteologiskt perspektiv på diakoni. Den ursprungliga skapelseharmonin som bröts 

med lidande, sjukdom och död som följd. 

2. Ett profetiskt perspektiv på diakoni – Jag är Herren din läkare med Guds omsorg och 

människor och djur och det profetiska löftet om upprättelse. 

3. Ett inkarnatoriskt perspektiv på diakoni – Ordet blev kött (in carnis) i den store läkaren, 

med helande för fysiska, psykiska och sociala handikapp och Kristi försoning/uppståndelse 

med löfte om ny framtid.  

4. Ett ecklesiologiskt perspektiv på diakoni – kroppen och lemmarna med kyrkan som en 

organism i världen där tjänandets alla gåvor används för att återupprätta.  

 

Det är värt att lägga märke till att samtliga fyra perspektiv relaterar till människan som kropp 

och Gud beskrivs som den store läkaren som helar den skadade kroppen. Vi skulle här kunna 

se förutsättningar för en kroppslig diakonal teori som formuleras för att belysa den fysiska 

kroppens rättmätiga tillträde till kyrkan.  
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4.9 Själavårdsteori 

Det är möjligt att betrakta Mjuk massage som en del utav den kristna själavården. Wikström 

definierar själavård på följande vis: ”Själavård innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och 

verklighetsuppfattning genom det enskilda samtalet stödja människans andliga och psykiska 

utveckling” (1990, s. 119). Wikström framhåller den kyrkliga ramen, samtalet som 

grundform, stödet och utvecklingen mot andlig och psykisk hälsa. Han menar vidare att 

själavården omfattar fyra dimensioner: omsorg, besinning, tolkning och fördjupning 

(Wikström 1990, s. 182ff.). Omsorg handlar om medmänsklighet, besinningen sker genom 

fördjupat samtal, tolkningen skapar och vidmakthåller den kristna verklighetsuppfattningen 

och fördjupningen är konfidentens föreställningar om och upplevelser av att det finns en 

levande Annan - Gud. Fördjupningen har ofta kopplingar till mystik och spiritualitet.  

Besinning, tolkning och fördjupning sker med hjälp av bilder, symboler och berättelser. Icke 

verbalt språk kan användas och Wikström är noga med att framhålla ”den icke-språkliga 

symbolvärldens betydelse som uttryck för och uppfångare av både intensitetens och 

gränsernas upplevelser” (Wikström 1990, s. 215). Klockornas klang, vatten, bröd och vin, 

rörelser, orgelmusik, konst och kyrkoarkitektur framkallar och förmedlar dessa upplevelser. 

Mjuk massage i diakoni med musik, dofter, symboler, beröring och vägledande ord före, 

under och/eller efter behandlingen, tangerar flera av dessa nämnda dimensioner och ansluter 

alldeles särskilt till omsorgens dimension. 

 

4.10 Symbolteori 

När orden inte räcker använder vi tecken och symboler. Mycket tyder på att Mjuk massage 

innebär en användning av symboler. Tillich menar att det absoluta och oändliga kan inte 

uttryckas med begrepp. Orden räcker helt enkelt inte till, de är begränsande (Tillich 1978). 

Utmärkande för symbolen är bland annat: att den är ett tecken som visar på något bortom sig 

själv, att den är delaktig i det som den hänvisar till, att den visar på ett verklighetsplan som 

annars är otillgängliga för oss och att den öppnar dimensioner inom människans psyke som 

svarar mot dessa ovan nämnda verklighetsplan (Wikström 1990, s. 96).  Eliade menar att de 

religiösa symbolerna avslöjar en ”pre-systematic ontology” som härstammar från en tid i 

människans historia då de teoretiska begreppen ännu inte hade utvecklats (Eliade 1988). 

Symboler är evokativa, de väcker upp något till liv och de är multivalenta, de associerar till 

olika skikt i människan (Wikström 1990, s. 95, 97). Symboler används i s.k. konstnärliga 

terapier (dansterapi, bildterapi, musikterapi, psykodrama) för att komma bortom orden t.ex. i 

behandling av personer som lider av psykosomatiska sjukdomar och personer med alexitymi, 
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bristande förmåga att uttrycka och differentiera och ”beskriva känslor såsom ledsnad, ångest, 

glädje och ilska” (Theorell 1998,  s. 15).  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av det empiriska materialet. Resultatet redovisas som 

erfarenheter av, samt möjligheter och svårigheter med att använda Mjuk massage i Svenska 

Kyrkans diakonala arbete. 

 
5.1 Erfarenheter 

De tre respondenternas erfarenheter av att använda Mjuk massage inom Svenska Kyrkans 

diakonala arbete redovisas i detta stycke. De kunskaper och färdigheter som samtliga 

respondenterna påvisar har kommit dem till del genom skiftande utbildningar, inom taktil 

beröring, taktil stimulering och handmassage, för legitimerade beröringsterapeuter.  

 
5.1.1 Beröringslängtan 

En av intervjufrågorna handlade om informanternas erfarenheter av beröringslängtan i mötet 

med klienter. Beröringslängtan är nära relaterad till frågan om det finns ett grundläggande 

behov av beröring. Samtliga informanter gav likalydande svar och menar att det tycks finnas 

ett grundläggande behov av beröring.  

Jag tror att det är ett grundläggande behov lika viktigt som vatten…beröring är viktigt 
annars förtvinar människorna och jag tror det syns i samhället idag på 
obalansen…speciellt hos gamla människor, barn eller människor med psykiskt 
avvikande beteenden eller svåra traumatiska upplevelser, vilka egentligen alla får 
genom livet men…man kan ju se vem som har fått mer uppbackning också genom 
beröring…jag tror att vi behöver så mycket av  det  idag…det som vi får så lite av idag.  

Siv Ardeby (2005) påminner om att vi kan finna spår av beröringens betydelse i alla kulturer 

även om förutsättningar och traditioner skiljer sig åt. Det finns också en ökad medvetenhet 

om att stressnivån i vår moderna västerländska kultur blivit högre och det kan verka som 

människor mer eller mindre intuitivt förstått att de behöver fylla på sin reservoar av lugn 

(Uvnäs Moberg 2007). Äldre som vistas i olika boendeformer på institution eller som bor 

ensamma riskerar att få för lite hudkontakt menar Wigforss-Percy (2006). Samtliga diakoner 

påminner också om ensamma människors behov av beröring. 

Om jag tittar på de människor som har kommit hit och de äldre…så är det oerhört stort 
för det är många ensamma människor som inte alltid blir tagna på. Behovet av beröring 
behöver inte vara knutet till ensamma människor men de som jag har mött har varit till 
större delen ensamma, men det kan ju bero på att här i vår församling är 
ensamhushållen väldigt många så det kan ju ha en naturlig förklaring. 

Genom hela livet behöver vi kroppskontakt och beröring förmedlar lugn, trygghet, tröst och 

uppmuntran (Estabrooks & Morse 1992). På samma sätt som det lilla barnet känner doften av 

mammas hud och söker efter beröring framkommer genom det empiriska materialet att det är 
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viktigt att se till sista dagen, d.v.s. att vårt behov av beröring gäller även vid livets slut. En av 

respondenterna beskriver sitt möte med en äldre döende kvinna:  

Jag stannade till och tog hennes hand och kramade hennes kinder…hon kramade min 
hand och tryckte min hand, så visst kände hon av det  och då vet jag att jag själv blev 
väldigt berörd av det. Så ensam vill jag aldrig dö.  
 

Ett tecken på att det finns ett grundläggande behov av beröring och därmed en biologisk 

grundad beröringslängtan visar sig i föreliggande studie så att de som fått behandling gärna 

vill komma tillbaka. 

De som har fått en behandling vill gärna komma tillbaka och när vi har en gräns på fem 
behandlingar så är det väldigt svårt, väldigt svårt att känna...jaha..får jag inte mer…jo 
men du kan komma tillbaka nästa termin…ibland har det faktiskt funnits medicinska 
skäl som gör att jag har tänkt…okey vi tar några fler tillfällen och ser om det blir 
bättre. Det kan vara fibromyalgi, migrän...ja, sånt som inte ger sig. Det är nog inte alla 
som kan sätta ord på beröringslängtan men det finns ju förstås hos oss. Man kanske inte 
är så medveten om det förrän man upptäcker det när man har fått en behandling. 

Det empiriska materialet påvisar att det med andra ord finns en påtaglig längtan efter att bli 

berörd men att den inte alltid är medveten förrän man genom erfarenhet av beröring upptäcker 

den.  

 
5.1.2 Den levda kroppen 

Ett tema i föreliggande studie är respondenternas erfarenheter av den levda kroppen. 

Föreställningen om ’den levda kroppen’ härrör från fenomenologen Merleau-Ponty och hans 

kroppsfilosofi. Han hävdar att kroppen inte är ett bihang till vårt medvetande, utan att vi är i 

världen genom vår kropp och att kroppen utgör en alldeles egen berättelse och vi är denna 

berättelse (1997). Människans egen kropp bär livets berättelser som upplevelse av doft, smak, 

hörsel och känsla. En av respondenterna uttrycker vikten av att i mötet med massagetagaren 

vara medveten om den levda kroppen och respektera kroppens erfarenheter.  

Vad som kan hända med människor som får beröring beroende på vad för slags 
människa som lägger sig på bänken, vad man har med för upplevelser…om man aldrig 
har blivit berörd…om man har blivit berörd endast med slag och så vidare. Det här är 
människor som har varit med om saker och ting med kroppen, tortyr eller andra saker. 
Det är viktigt att man är varsam, för det kan ju vara så att det kan påminna om något, 
och då kan det göra ont.  

Ett annat exempel på mötet med den levda kroppen är när en av respondenterna beskriver en 

mottagargrupp som består av utbrända kvinnor och deras kroppars besvikelse.  

Kvinnor…utbrända kvinnor som hur skall jag säga…som skall var så duktiga och ta sig 
samman och ändå känner en ledsamhet att det inte blev som de hade förväntat sig av 
livet eller att de gör andra besvikna…att de måste känna sig älskvärda…ja…älskvärda.  
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I beröring genom Mjuk massage betonas vikten av att förnimma, tolka och förstå mottagarens 

levda kropp. Respondenterna uttrycker det också som att lyssna till sin egen kropps spontana 

språk för att kommunicera med den andra kroppen.  

Du är viktig och vi hör samman. Det tror jag också är en sak som jag känner också när 
jag ger Mjuk massage. Plötsligt finns det inga trösklar här mellan oss…de försvinner 
genom att jag ger någonting också av mig naturligtvis…något syskonskap blir det. 

Temat den levda kroppen aktualiseras även som att kroppen återupptäcks när man börjar 

känna sin kropp och tycka om den. Därmed förändras kroppsbilden och kroppen kan 

framträda som helad. Kroppsbilden kan definieras som ”en individs uppfattningar, tankar och 

känslor om sin kropp” (Öberg 2005, s. 53). Flera respondenter beskriver massagetagarnas 

utveckling mot en mer positiv kroppsbild. 

Man kan börja tycka om sin kropp, man kan börja känna sin kropp, känna huden som 
man kanske inte har gjort någon gång…Vissa delar av kroppen, det kan vara benen och 
fötterna…Jag känner huden på mitt ben när jag har fått ett visst antal behandlingar, då 
händer det någonting i mig också, när jag har varit avstängd och vägrat…så det är 
klart att det händer någonting… Efter femte gången så har jag ingen migrän...alltså 
vilken frihet!  

En människas kropp är bärare av en livshistoria som inrymmer ett språk menar Lindvall 

(2004). Kroppen talar till den som vill och kan förstå och ofta vet kroppen mer än personen 

själv förstår (Lindvall 2004).  

5.1.3 Beröringens kraft 

Det är informanternas erfarenhet att Mjuk massage berör mer än huden. Huden är både en 

gräns och ett skydd och kan uppfattas som både åtråvärd och frånstötande, ”Den nakna huden 

har varit särskilt tabubelagd” (Wigfors Percy 2006, s. 55). Vi påmindes av Anzieu om att 

huden har många olika funktioner; den skyddar psyket, härbärgerar självet och förbinder olika 

sinnesintryck. (1995, s. 109ff.).  Det är respondenternas erfarenhet att Mjuk massage berör 

mer än huden. Informanterna beskriver beröringens kraft hos massagetagarna.  

Man kan plötsligt frigöra andra sinnen, andra krafter, mod att gå vidare i livet, mod att 
våga möta sig själv, mod att våga möta döden…tillit till sina medmänniskor, tillit till 
livet igen, det för många andra saker med sig.  
 

Aktuell forskning visar att beröring genom Mjuk massage kan bidra till att öka känslan av 

välbefinnande genom ”omedelbar upplevelse av såväl fysiskt, psykiskt, andligt och socialt 

välbefinnande” (Kolcaba et al. 2004). I en studie från 2008 där livskvalitet mättes med 

McGills Quality of Life Questionarie tillsammans med testning av fysisk och känslomässig 

upplevelse av stress genom Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) påvisades ett 
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positivt samband mellan ökad upplevelse av inre livskvalitet och välbefinnande genom både 

massageterapi och enkel beröring (Kutner et al. 2008; Seiger Cronfalk 2008). Samtliga 

respondenter erfor att Mjuk massage överraskade dem. De upplevde beröringens kraft och 

blev själva förvånade. En respondent hävdar att bara genom att lägga händerna på 

konfidentens axlar en kort stund utvecklas en positiv kraft.   

Det behövs bara några minuter så verkar det avslappnande, ja det är något så 
fantastiskt tycker jag, så jag kan inte sluta att förvånas över det tycker jag…alla som 
har fått det blir överraskade att det ger så mycket. Det överraskade mig också. Jag 
kanske inte skulle känna det som en viktig stund tillsammans om det inte hade varit för 
de reaktioner jag fått.  

 
Reaktionerna under och efter sessionen varierar beroende på vem massagetagaren är och av 

vilken anledning hon/han kommer. En av respondenterna refererar till mottagarnas 

nedtecknade reaktioner efter sina första erfarenheter av Mjuk massage:  

Vederkvickande…Det var härligt! Det här var något nytt…Stum saknar ord, dessa 
stunder är guld värda…Ont i huvudet när jag kom, nu är det borta…Helig stund 
underbart…Så otroligt skönt…Det var som om det var Jesu händer som rörde mig…En 
himmelsk stund…Denna stund är guld värd…Huvudvärken är borta. Jag tror helt och 
fullt på detta…Helt otroligt! Det finns ej ord…Ger bland annat så mycket 
energi…Lever som i en annan värld…Det är som att gå på moln…Avslappnad, blev 
som en ny människa…Fantastiskt otroligt…En veckas semester själsligt och 
kroppsligt…Helt fantastiskt, en lisa för kropp och själ…Ljuvligt! Bättre för varje 
gång…Kändes som om du lyfte av mina bördor…Detta skulle jag vilja ha varje dag. 
Saknar ord-underbart...Jag glömmer bort allt och kopplar av  allt.  
 

I en grundläggande studie i ämnet påvisas att beröring genom Mjuk massage kan betraktas 

som en kommunikativ intervention vilken för med sig fysiska effekter på hjärt- och blodkärl 

samt nervsystem och förmedlar avslappning till människor (Meek 1993).  

En del människor är väldigt tysta och njuter av det…sen kan människor plötsligt börja 
prata, en del kan somna, många får en djup andning och somnar djupt, en del börjar 
gråta, mycket gråt…och efteråt kan människor vilja börja prata också.   
 

Beröringens kraft visar sig genom Mjuk massage även förmedla ökad livskvalitet inte bara till 

mottagaren utan även till massagegivaren (Van der Riet & Mackey 1998). Samtliga 

respondenter i föreliggande studie vittnar om beröringens positiva inverkan inte bara på 

mottagaren utan även för givaren och beskriver det så: 

Jag tycker det är helt underbart…jag får ju så mycket också när jag ger Mjuk massage. 
Så är det så att jag får ju själv det här goa´...oxytocinet, det är suveränt…alltid känns 
det underbart efteråt. Jag har aldrig upplevt någon negativ känsla…ja, det är ju härligt 
att ge andra människor massage och det är ju så mycket glädje i det. 
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Mjuk massage som intervention ökar möjligheterna att kunna göra någonting konkret 

samtidigt som det ger ökade möjligheter till kommunikation med mottagarna (Van der Riet & 

Mackey 1998). Hos massagegivarna skapar detta en ökad känsla av att vara priviligierade 

samtidigt som de upplevde sig vara till nytta och glädje för mottagarna (Van der Riet & 

Mackey 1998).  

 

5.1.4 Kunskaper och färdigheter 

De kunskaper och färdigheter som samtliga respondenter påvisar har kommit dem till del 

genom olika utbildningar i taktil beröring, taktil stimulering och handmassage för 

legitimerade beröringsterapeuter. Dessa teoretiska och praktiska kunskaper har de senare 

implementerat i sina vardagliga tjänster som diakoner. Samtliga respondenter betonar att 

arbetet med Mjuk massage bara är en flik i det övriga församlingsarbetet och därför måste 

detta begränsas till att kännas lagom i förhållande till annan verksamhet. I det empiriska 

materialet framgår det också hur respondenterna i sin verksamhet på ett positivt sätt har 

utvecklat sin professionella identitet genom att utveckla användningen av Mjuk massage i 

tjänsten och härigenom vidgat sitt diakonala kontaktnät.  

En kurator på vårdcentralen…vi träffades och berättade om våra arbetsuppgifter för att 
höra hur vi kan ge och ta…så berättade jag om det här och hon blev alldeles 
förtjust…där blev det fler kontakter…det tycker jag var värdefullt…på så sätt har det 
breddat mina möjligheter att nå människor ännu mer. 

 
Att massera innebär att ta ett steg in i en annan människas personliga zon som alla omger sig 

med för att upprätthålla en integritet mot omvärlden (Wigforss Percy 2006). Vi släpper inte 

människor inpå oss hur som helst och respondenterna har var för sig utvecklat praktisk 

kunskap om den personliga zonen och handens färdigheter under sin praktik. Dessa kunskaper 

underlättar kommunikationen och möjliggör positiva möten. Respondenterna betonar t.ex. 

betydelsen av bemötande och information vid det första mötet för att skapa trygghet. 

Är det en person som kommer första gången är det ju viktigt med informationen...jag 
visar hur man sitter på stolen…jag försöker berätta så mycket som möjligt för då blir 
det  mindre som man behöver fundera över, det blir en annan trygghet och tillit...efter 
så brukar jag gå ut och tvätta händerna från olja och då behöver de inte undra varför 
gick hon ut genom dörren?...så mycket information som möjligt när det gäller första 
gången…då beräknar jag alltid mer tid, för det kanske är mer som man vill berätta eller 
fråga och då lämnas utrymme för det. 

En viktig kunskap är betydelsen av att skapa en avslappnande och trygg miljö där rummets 

yttre beskaffenhet är en viktig del av att möjliggöra ett tryggt inre rum som grund för mötet.  
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Miljön härinne önskar jag skall vara så harmonisk och lugn som möjligt… viktigt är att 
man har ett rum som är avskärmat från ljud, annars störs jag och jag vill inte att den 
andre skall störas. Den här stunden skall vara så att man kan koppla av…det skall 
kännas att det inte kan vara någonting som kan vara ett hinder, musiken skall förmedla 
lugn och ro, någon avslappnande musik…rätt så neutral och meditativ, musiken är 
väldigt viktig tror jag för den kan sätta tankarna direkt i någon riktning. Något som jag 
brukar vara noga med också…är så att de får lagom styrka…man njuter på olika sätt 
liksom…så för varje person även om den varit här tio gånger…så ställer jag in styrkan, 
volymen. Eller personen som sa att jag vill inte ha någon musik…jag vill ha det helt 
tyst,  sa den personen. Jag upplevde den där tystnaden väldigt starkt. 

Till upplevelsen av en harmonisk yttre miljö ingår kvaliteten på stolar/brits, rumstemperatur, 

frisk luft, vätska och ljussättning. Mjuk massage som intervention i kyrkans kontext skapar 

tillsammans med symboler som ljus, doft, bilder, musik det rituella rummet som möjliggör så 

mycket mer än endast fysisk beröring. Det utmärkande för symboler är bland annat att de 

visar på något bortom sig själva och visar på en verklighet som annars skulle vara otillgänglig 

(Tillich 1978). Samtliga respondenter har erfarenhet av att förmedla Mjuk massage utanför 

´kyrkans rum´ som på vårdinrättningar eller privat men framhåller samtidigt betydelsen av ett 

särskilt rum. 

Stolarna är också viktiga. Man skall sitta skönt,  så att konfidenten kan sitta avslappnat. 
Ryggstödet skall vara mjukt och värmen i rummet skall vara behaglig. Vädra in frisk 
luft är alltid bra. Då tänker man bättre och man kan slappna av och det är viktigt att det 
finns dricka…Det sker en process i kroppen och då bör man tillföra dricka så det har 
jag alltid…att det kanske finns något ljus någonstans och belysning så att rummet är 
färdigställt. Någon sa det är som att komma in i en kyrka och det tyckte jag var 
roligt…det ser jag som ett plus...så harmonisk miljö som möjligt med så mycket kärlek 
på ett naturligt och riktigt sätt. Det kan ju också vara bra för somliga att lämna sitt hem 
och komma hit för att möta den miljö som är här. 
 

Citaten ovan belyser en praktisk kunskap om betydelsen av information, fysisk miljö, 

sittställningar o.s.v. Citatet nedan beskriver en kunskap om tidsramar. Tidsramar framhålls av 

samtliga respondenter som mycket viktiga för att möjliggöra trygghet inte bara för 

massagetagaren utan också för massagegivaren. Den här typen av kunskap är exempel på så 

kallad kunskap i handling (knowing in action) eller handlingens kunskap och som är både 

nödvändig och användbar i praktiska yrken (Rosberg 2000, s. 64; Gustavsson 1996, s. 115). 

Boka in tid, tydligt avtalad tid…Jag försöker att få två minuter där det är lugnt och tyst, 
att jag kan gå in i det jag skall göra, inte springa från det ena till det nästa…det händer 
kanske någon gång att jag säger ´kan du dröja fem minuter´ för att jag skall göra 
färdigt en sak. De fem minuterna är kanske bara för att lägga bort papper som jag hade 
innan i handen, andas djupt in själv och så…försöka att komma ihåg hur den personen 
var förra gången eller hur samtalet var. Det kan ju vara så när man jobbar att man inte 
alltid är lugn utan man kan ju vara lite uppvarvad…men så man verkligen tar den tiden 
för att lugna ner sig själv och förbereda rummet så att det är välkomnande när 
personen kommer.  



32 
 

Massagebehandlingen börjar vid första ögonkontakten med den som skall masseras och det är 

viktigt att vara medveten om vad som kan påverka andras upplevelse menar respondenterna.  

Klädsel är viktigt…att man har mjuka sköna kläder...och att man inte har för mycket 
parfym eller ingen alls kanske…och att man inte har rökt strax innan för det kan 
upplevas som…för icke rökare, väldigt otrevligt. Om man måste röka innan så måste 
man se till att man har rökfria händer och rökfri andedräkt så…det oavsett om man 
säger någonting..så sprider man det…och att man inte har rökt i sina kläder. Det är 
som sjukvårdspersonal, det tycker jag är viktigt...det är ju mycket att tänka på..naglar 
och så där…att jag själv känner mig fräsch och ren.  

Forskningen visar att aromaterapi d.v.s. användning av Mjuk massage på olika områden av 

mottagarens kropp med samtidig användning av eteriska oljor från växter, är en av de mest 

populära komplementära terapierna inom cancervård (Wilcock et al. 2004). Kontrollerade 

studier visar att aromaterapi skapar avslappning och frigör från spänningar med ökat resultat i 

förhållande till enkel massage vad gäller livskvalitet och sinnesstämning (Wilkinson et al. 

1999). Genom några droppar eterisk olja, musik och dämpat ljus kan Mjuk massage få 

fördjupad effekt (Jelveus 2000). Oljornas arom och doft stimulerar det limbiska systemet i 

hjärnan som styr känslor och upplevelser.  Samtliga respondenter använder och betonar oljans 

betydelse i sitt praktiska arbete men framhåller även vikten av att doften måste vara 

individuellt anpassad. 

Oljan skall vara av så bra kvalitet så man kan ha det inombords om du förstår...det är 
viktigt vad man har utanpå kroppen...En kvinna som är känslig för doft, hon nämnde det 
för mig…jag köper en liters flaskor med olja och så har jag droppar med 
mandarin...men då tar jag från flaskan där det bara är olja till henne så får hon inte det 
här med mandarindoften och då tycker hon det känns jättebra. 
  

I citaten ovan beskrivs en mycket praktisk och sinnlig kunskap om hygien, rena och fräscha 

kläder, oljans betydelse o.s.v. I citatet nedan beskrivs vad som är viktigt för att fotbadet skall 

bli en angenäm upplevelse. Hygien är viktig att ta hänsyn till vad gäller handdukar och har en 

särskild betydelse vid fotmassage. Både kunskap om hygienens betydelse, mjuka kläder, 

dofter i rummet och handdukar efter fotbadet är exempel på s.k. tyst kunskap (tacit 

knowledge), handens kunskap eller förtrogenhetskunskap som den ibland kallas (Gustavsson 

1996, s. 116). ”Det är en sinnligt förankrad kunskap som kräver koncentration och stor 

kroppslig närvaro för att kunna fungera bra i handlandet” (Rosberg 2000, s.64). Det är  

erfarna praktiker som berättar  om ’hur man gör’. 

Om det är fötterna som skall masseras så är det fotbad först och då har jag en balja 
som jag byter plastpåsarna på. Hygienen är viktig och däri har jag en speciell vätska 
som desinficerar med en ljuvlig doft…alla är väldigt förtjusta i den…så får man sitta en 
liten stund i fotbadet…Så det är ingen fara om personen kommer direkt från 
arbetet...det är så praktiskt så. När jag har haft fotbad då tar jag alltid en ren handduk 
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och den använder vi bara en gång men däremot när vi använder oss av handmassage så 
skriver jag initialer…den kan du få använda nästa gång…det är ju bara den här oljan 
som har varit där så det fungerar jättebra så.  
 

Eftersom erfarenhet av Mjuk massage inom det diakonala arbetet i Svenska kyrkan är ett 

nytt fenomen är erfarenheten begränsad inte bara vad gäller det praktiska handlaget utan 

även vad gäller det yttre rummets beskaffenhet. Samtliga respondenter menar att man 

måste utgå från de förutsättningar man har och samtliga uttrycker positiva erfarenheter.  

När jag/vi funderade över var jag skulle hålla till någonstans med den här…man sätter 
ju upp en stor sån här massagebänk…då kom vi fram till det här rummet. Receptionen 
är precis utanför dörren och jag funderade lite grann på vad vaktmästarna kommer att 
tycka när jag håller på med det här. Aldrig att jag har mött några frågetecken eller 
någon kommentar som är illa. De som har kommit hit har inte heller upplevt sig bli illa 
behandlade utan det har varit öppet och positivt. De har ju också sett att människorna 
som går härifrån ser glada och tillfreds ut. De har ju spritt sig någonting positivt när de 
går ut från rummet. 

Beskrivningen ovan visar på en verklig önskan att integrera Mjuk massage i den kyrkliga 

verksamheten inte bara som enskild diakon utan också som ett arbetslag. Samtliga 

respondenter betonade vikten av att få känna stöd och förståelse från sin omgivning. Samtliga 

respondenter beskrev en djupt inkännande kunskap som inte endast är kunskap om handling, 

inte heller endast kunskap i handling, utan är kunnande i handling, en kunskap som baseras på 

förtrogenhet, uppmärksamhet, koncentration, följsamhet, sinnlighet och reflexion och som 

kan utövas av medvetna praktiker (Rosberg 2000, s. 65. Molander 1993, Schön 1983). 

 

5.1.5 Andlig närvaro 

I det empiriska materialet framträder kroppen i kyrkan. Kroppens beröring framstår som en 

förutsättning för människans helhet. Respondenterna uttrycker det som en andlig närvaro i 

kroppen när huden blir berörd i kyrkan.    

Kanske måste man först fått erfara det från andra människor, kanske också längta efter 
det…det där ropet till Gud är ju oftast ´Berör mig Gud´! Det blir en närvaro i kroppen 
genom vad som händer med huden, vad som händer inombords när jag bli berörd på 
det här viset. Gud har skapat oss och alla våra sinnen. Jag tror till och med att vi 
försummar någonting av den helhetsskapelse som Gud har gjort om vi inte berör 
varandra. Kärleken är Guds största gåva och den kroppsliga beröringen är ett uttryck 
för Guds kärlek.  
 

Helande Mjuk massage grundas i en verkligt engagerad relation snarare än en teknik och kan 

beskrivas som inkännande gensvar gentemot mottagaren, som koncentrationen i meditation 

eller kontemplativ bön, med möjlighet att lyssna medkännande både till patientens röst och 
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kropp (Weze et al. 2003). Några av respondenterna uttrycker sin nya identitet som 

massagegivare som en andlig gåva.  

Jag kan ge beröring för det kostar mig inte så mycket…att ge det vill jag gärna ge…det 
har jag fått från Gud. Jag känner, det låter högtravande men, jag kanske känner att jag 
har fått en gåva, en kunskap som kommer medvetet från Gud. Jag kan inte tacka nog för 
att jag fått gå den här utbildningen och för att det här har kommit till mig så här. Jag 
får ju så mycket också när jag ger beröring det upplever jag… när jag får sådan otrolig 
tacksamhet genom de reaktioner jag möter. Sedan kan jag säga det är inte jag som 
egentligen har gjort det här…kanske är det någon annan än jag…så att säga i rummet 
som nu bär detta vidare. Jag för min del vill känna att jag inte gör det av egen kraft så 
känner jag också vid andra själavårdssamtal. Gud är med oss här och nu, därför 
upplever jag också att alla som har fått det blir överraskade att det ger så mycket. 
 

Respondenten beskriver här sin upplevelse av Mjuk massage som en form av själavård. 

Kristen själavård, enligt Wikström rymmer fyra dimensioner: omsorg, besinning, tolkning och 

fördjupning (1990, s. 179ff). Kan det vara så att den första dimensionen, omsorg, genom 

beröring öppnar för övriga själavårdsdimensioner och att det är vad respondenten vill 

förmedla i citatet?  

Genom forskning kan vi påvisa att Mjuk massage som intervention verkar ge mottagarna en 

känsla av att vara ´speciella´ (Kolcaba et al. 2004). Här är det viktigt att med ett mjukt 

handlag beröra medmänniskan och vara närvarande i nuet genom att låta händerna förmedla 

empati och det goda som hjärtat vill ge vidare (Jelveus 2000). En av respondenterna vill ge 

vidare sin tro och nämner inledningsvis Jesu namn, (som tyst bön) och för in massagestunden 

i en sakral helhet.    

När jag lägger händerna på…så nämner jag ordet ´I Jesu Namn´ (ej hörbart) så att 
allting blir inneslutet, det är ju tanken ungefär. Jag tror förstås att det är de här 
strykningarna, det lätta man gör men det har nog att göra med helheten på nått sätt. 
Jag brukar alltså låta den personen som kommer först få tid om det är nått man vill 
prata om så man får liksom ´lätta´ hjärtat och ´tömma´ ur det först. Det tror jag är bra 
och sen genom de djupandningarna som man gör i början får man ge ut den gamla 
luften och… liksom ´nolla´ sig på nått sätt. 
 

Materialet i föreliggande studie påvisar mottagarnas reaktioner som andliga och heliga 

erfarenheter. Mjuk massage berör djupt och mottagarna beskriver sina upplevelser i religiösa 

termer och uttryckssätt:  

Helig stund, underbart…Det var som om det var Jesu händer som rörde mig…åter en 
himmelsk stund…Lever som i en annan värld, det är som att gå på moln…Kändes som 
om Du lyfte av mina bördor, blev som en ny människa.  

Andligt helade är knutet till tron som lever i en relation och enligt den kristna synen är det i 

relationen till Gud (Eriksson 1995). Behov av tro uppfattas som någon form av 
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gränsöverskridande till en andlig eller högre dimension. Dessa gränsöverskridningar innebär 

olika slag av positiva upplevelser för människan och ger ny energi och mening i livet 

(Eriksson 1995).  

Det handlar ju inte bara om strykningar utan det är ju så mycket mer. Andligt om man 
får uttrycka det. Det kan ju öppna upp för den kristna längtan, det kan ju bli så starkt 
att man förstår att det måste finnas något utöver det som finns här på jorden. Jag tror 
det kan vara en hjälp för tron förstås, också om man får mindre smärta. Saker och ting 
kan sätta sig i kroppen och jag tror att Gud kan verka. Men det är inget trolleri. Jag har 
ju varit med om förbönsgudstjänster där det också har hänt saker. Gud kan verka på 
olika sätt skulle jag vilja säga. Gud är med…och om man vill ha förbön så finns det 
möjlighet till det också. 
 

Guds ledning och närvaro uppenbaras genom att Gud använder de möjligheter till erfarenhet 

som varje människa har till sitt förfogande menar Rappman (2005, s. 77). Vägen till tro går 

framför allt genom våra erfarenheter av och möten med människor. Genom att uppleva sig 

älskad och respekterad av andra får vår tro ett innehåll (Rappman 2005). Genom att praktisera 

tron, gestaltas mitt och andra människors värde och frälsning och så kommuniceras evangeliet 

(Rappman 2005).   

Jag känner det på nått sätt som Guds ledning. Det kan ju också vara så att det är olika 
gåvor vi har fått i händerna…då känns det ju viktigt att få bruka det…det måste hela 
tiden vara kontakten med Gud och den Helige Anden så att jag kan bli ledd och visad 
vad jag skall göra…när jag skall göra…när jag skall tiga…som i så många andra 
uppgifterna man har.  
 

Autentisk tro handlar inte om att intellektuellt bejaka idéer eller dogmer menar Pailini (1992, 

s. 126). Dessa kan vara och är ofta en del av tron, men religiös tro bör få vara en integrerad 

del av människors liv som det som förkroppsligar varats och värdets yttersta grund genom att 

ge tillit till att jag är värdefull och att mitt liv har en mening (Rappman 2005). Värde och 

mening är två begrepp som sammanfattar respondenternas andliga erfarenheter av Mjuk 

massage. Det finns god anledning till att hävda att beröring genom Mjuk massage skulle 

kunna ses som en yttre rit som skapar värde och mening i mottagarens inre liv. Riten skapar 

tillhörighet, bekräftar individens identitet och existens och har den religiös karaktär så förenar 

den människan med Gud (Reimers 1994, s. 47 f.). Mycket talar för att ett regelbundet 

mottagande av Mjuk massage inom diakonins ram kan bli en ritualisering. Det räcker med att 

det sker i en dyad, en grupp bestående av två personer, men insatta i hela kyrkans kontext.   

Det finns olika sätt att bli berörd och bli sedd. Det jag tänker med kroppen i kyrkan är 
att det är så viktigt att få med den…det är väl så jag tänker att den här kärleken som 
man kan förmedla och omsorgen,  det blir någonting mer fast man inte pratar…vi kan 
förstå vad Guds närvaro kan betyda, alltså vad det kan innebära att vi känner att vi är 
omhuldade av Gud. 
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Massagerummet blir ett rituellt rum och beröringen blir den performativa handling som 

åstadkommer något på både ut- och insida av människan.  

 

5.2  Möjligheter 

En av frågorna vi ställer oss i föreliggande studie är vilka möjligheter som kan vara förenade 

med användningen av Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete. I följande avsnitt 

redovisas fem teman som respondenternas betraktar som möjligheter med användningen av 

Mjuk massage.   

 

5.2.1 Praktisk omsorg 

Informanterna menar att den praktiska omsorgen är betydelsefull för att skapa balans till den 

mängd ord som strömmar mot oss i samhälle och kyrka. Respondenterna betonar diakonins 

karaktär av ordet i handling där omsorg och tjänst bland medmänniskor är det centrala. Mjuk 

massage beskrivs som praktisk kärleksgärning, som omsorg.  

Det är ju en kärleksgärning…det är det ju verkligen i praktisk handling och omsorg. 
Man säger ju att diakoni är ordet i handling och det kan jag väl känna att det finns 
väldigt mycket ord idag i medier och överallt…ord. Diakoni är helt enkelt att verka på 
olika sätt för att göra någonting mera drägligt och att göra det som Jesus gjorde ”Vad 
vill du att jag skall göra?” den där frågan, den vill jag ha skriven i pannan. 

I det empiriska materialet beskrivs Mjuk massage som praktisk omsorg genom att beröra den 

gåtfulla kroppen. Människan strävar efter att bevara sin helhet och kroppen påminner om 

människans existens menar Lindvall (2004, s. 70). Människan är ofri och fångad i sin egen 

kropp, ett fängelse som det inte går att rymma från (Lindvall 2004). Genom beröring finns 

möjligheten att uppnå känslor av välbefinnande och hälsa i relation till sin kropp. Människor 

kan genom omsorg om kroppen, förverkligad genom Mjuk massage, uppleva en känsla av 

välbehag när kroppen blir konkret och bokstavligt om-händer-tagen.    

När man berör en kropp och en hud sakta och mjukt, händer det någonting som har 
med kärlek att göra…man blir varm och man blir omhändertagen och det finns omsorg 
om mig och man blir inbäddad i de här handdukarna och täcket så att man verkligen 
skall vara varm. Hela kroppen blir ju berörd och hela huden blir ju berörd…och man 
blir väldigt omhändertagen under den här tiden, man blir liksom 
omstoppad…människan blir sedd på ett annat sätt liksom…hela människan är med. 
 

Forskningen visar att Mjuk massage effektivt kan lindra smärta genom att öka stimulering av 

endorfiner och härigenom lindra muskelspänningar, oro och smärta (Soden et al. 2004; Seiger 
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Cronfalk 2008). Samtliga respondenter beskriver hur den praktiska omsorgen genom Mjuk 

massage lindrar smärta. 

Det ger människor så mycket gott när smärtor kan försvinna och det är en så fin 
kombination det här, alltså händers arbete och bön på nått sätt, det finns en del som 
säger ´du glömmer väl inte bön, för det är som grädde på moset´ kan de säga. 

 
Här och på flera andra ställen i materialet nämner respondenterna bön som en så fin 

kombination, d.v.s. som en naturlig del av den praktiska omsorgen. Bön brukar räknas till 

själavården och den skiljer sig från andra former av vård genom trons attribut menar Eriksson 

(1995, s. 79). Tron är den faktor som konstituerar människan som helhet, som sammanbinder 

ande, själ och kropp (Eriksson 1995). Därför blir det viktigt att (som i citatet ovan) lystra till 

människors behov av själavård. Människors själavårdande behov kan ibland uttryckas på små 

till synes irrelevanta sätt, men inte desto mindre finns ett grundläggande behov av själavård 

som bidrag i att uppnå hälsa och helhet (Eriksson 1995, s. 81).       

 

5.2.2 När orden inte räcker till 

Beröring genom Mjuk massage är en icke-verbal kommunikation (Kolcaba et al. 2004). Ordet 

kommunikation härrör från lat. communio som betyder gemenskap och går djupare än orden. 

Mjuk massage förmedlar omvårdnad och gemenskap (Meek 1993). Här sker en 

kommunikation på djupare plan. Alla våra sinnen är delaktiga när vi tolkar vår omgivning och 

därför finns det alltså flera vägar att via våra sinnen uppnå lugn, ro och välbefinnande (Uvnäs 

Moberg 2000).    

Jag tycker att det är ett jättebra komplement till samtal och om man behöver någonting 
mer, om man behöver få med sig kroppen, om det inte räcker bara med samtalet. Jag 
brukar tänka så här att de som kommer är ofta verkligen människor som det betyder så 
mycket för. Människor är kanske, ja, ena parten kanske inte lever längre på grund av 
självmord och så vidare, någon har förlorat ett barn. Det är inte för skojs skull de tar 
kontakt, det finns en anledning. Det är verkligen viktigt att ta det på allvar. 
 

Genom huden förmedlas information och forskningen förklarar att vi mår bra av nära 

relationer. Närheten och den fysiska kontakten sätter igång oxytocinsystemet som är 

hälsogörande (Uvnäs Moberg 2000). Mjuk massage har i allmänhet en ångestdämpande, 

lugnande och avslappnande effekt på både barn och vuxna (Uvnäs Moberg 2000).   

Ibland kan det öppna oss för känslorna och det kan betyda ganska mycket om man får 
lämna ut något härinne som man gått och burit på. Ibland träffar jag på människor som 
säger, ja de kan vara 70-85 år, som säger att det här har jag inte berättat för någon 
förut och de upplever detta så starkt…det kan ju bli så ändå,  men ibland kan det vara 
en hjälp för dem. 
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Beröring stärker kommunikationen när orden inte alltid är tillgängliga menar Ardeby (2005). 

Med hudkontakt kan vi komma i förbindelse med kroppen och vi kan förmedla att ’du är inte 

ensam utan jag är hos dig´ och detta kan betyda oerhört mycket för t.ex. en människa vid 

livets slut (Ardeby 2005; Seiger Cronfalk 2008). Det taktila sinnet, känselsinnet, är det första 

som utvecklas och det sista som lämnar oss i livet (Ardeby 2005). Autton framhåller 

beröringen som en värdefull kommunikationsform (1990, s. 64) men betonar även betydelsen 

av att både verbalt och icke-verbalt beteende bör vara i harmoni med mottagaren. Risken är 

annars att uppriktigheten kan ifrågasättas (Autton 1990).  

Jag vill beröra människor också rent kroppsligt om det händer någonting för att ge 
stöd, för att trösta, för att uttrycka glädje på olika sätt, att få med kroppen tycker jag är 
väldigt viktig i sig också. Diakonalt ger det enormt mycket tycker jag, själavårdssamtal 
är ju väldigt viktiga. Människor är egentligen inte beredda att kunna prata om sina inre 
rum, men det kanske kan vara en nyckel att öppna de låsta rummen.  
 

Modern forskning visar att handmassage kan vara särskilt användbar för att bryta 

kommunikationsbarriärer och fungerar som en ’telefonlinje’ (Kolcaba et al. 2004). Oxytocinet 

som frigörs vid goda relationer och beröring är både läkande och ökar vår förmåga till socialt 

samspel (Uvnäs Moberg 2000). En av respondenterna menar  

Gör man handmassage rör man ändå hela kroppen det är väldigt spännande. Det känns 
inte som ´jaha, det var bara´ utan det var något som kändes i hela kroppen efteråt. 
Under massagesessionen smälter man samman och då försvinner också trösklarna. En 
dam som har fått handmassage under flera månader uttryckte ´att det var så underbart 
att kunna prata igen´. Hon hade behov av själavårdssamtal. Så det är ett extraordinärt 
redskap att ha som diakon skulle jag vilja säga. 
 

Att skiljas från en annan människa som man har haft en nära relation till innebär en stor 

påfrestning och påverkar kroppen och den avslutade relationen kan också innebära bortfall av 

beröring menar Uvnäs Moberg (2000). 

Det är då när man har kommit till en punkt…där orden inte räcker till…där sorgen blir 
övermäktig och det uppstår en handfallenhet av ord och själsliga besvär, där man 
kände att jag har ju sörjt i två år nu, men jag känner fortfarande att jag inte har kommit 
vidare…där kände jag att jag behöver komma in på något annat spår för nu har jag 
fastnat liksom…den här personen är så trött på samtal, hon kanske har kommit från 
något terapeutiskt samtal och känner att hon ville ha någonting mer när hon kom till 
kyrkan… det måste finnas någonting mer. 
 

I en studie av van der Riet & Mackey (1998) påvisas betydelsen av Mjuk massage som 

redskap för att kunna vara till nytta för patienter inom den palliativa vården. Massagegivarna 

kände en större möjlighet att kunna göra något för sina patienter. Massagestunderna ökade 

kommunikationen och förbättrade kontakten (Van der Riet & Mackey 1998).   
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5.2.3 Lugn och lindring 

Vid intervention genom Mjuk massage visar sig en omedelbar förbättring av möjligheter till 

avslappning samt minskad smärtförnimmelse (Wilkie et al. 2000). Samtliga respondenter 

rapporterar i det insamlade datamaterialet att de genom sina erfarenheter kan se effekter som 

lindring och lugn av interventioner med Mjuk massage.   

Redan första gången som hon var här så kände hon att smärtorna försvann från nacke 
och huvud…det är väldigt starkt när det är så att smärtan kan försvinna. Det händer 
någonting när man får Mjuk massage…efter femte gången så har man ingen migrän 
och så kommer personen till dig efter flera år och säger…jag har inte fått tillbaka min 
migrän.  
 

Mjuk massage kan effektivt lindra smärta genom ökad stimulering av endorfiner och ökad 

förmåga till avspänning och sömn (Soden et al. 2004). Effekter som lindring och lugn 

relaterar respondenterna till kroppens eget hormon, oxytocin. 

Det är det här ’lugn och ro’ hormonet som då rinner till…det som vi har i oss..ja det är 
fantastiskt…jag kan ju nästan känna hur det rinner till…det är intressant…beröringen 
har ju alla dessa läkande effekter. En person som har mycket skakningar och 
darrningar när hon skriver kan berätta att när hon skall göra räkningarna för 
månaden, så om hon är här dagen innan, har hon så mycket mindre skakningar så hon 
klarar det så bra dagen därpå…och de säger att det här kan sitta i  ett par veckor tills 
de kommer nästa gång”. 

 
I motsats till kamp och flykt-reaktionen präglas lugn och ro-reaktionen av sänkt blodtryck och 

sänkta nivåer av stresshormonet kortisol (Uvnäs Moberg 2000). Vi kan se dessa båda 

reaktioner som en gungbräda där balans genom återhämtning är nödvändig för bidra till ett 

gott liv för både män, kvinnor och barn menar Uvnäs Moberg (2000). Samtliga respondenter 

har erfarenheter som bekräftar det och de vittnar om denna återhämtning genom Mjuk 

massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete.   

Det ger allmänt avspänning, kan ta bort stressen, oro, tar bort kvällsstress och 
kontrollbehov och osäkerhet, obalans, jag upplever att det blir någonting annat efter 
den här ´sittningen´ om man säger så. Det går en annan människa ifrån mig. 

 
Aktuell forskning visar att Mjuk massage är en säker och effektiv metod för att stärka 

livskvaliteten. Ökad avslappning medför minskad smärta, oro, ångest och depression (Weze et 

al. 2003). Mottagarens upplevelse av stress minskade med tre punkter på en åttagradig skala, 

samtidigt som smärta och rädsla minskade med två punkter (Weze et al. 2003). I samma 

studie framkom att möjlighet till avslappning ökade med tre punkter liksom att förmågan till 

coping ökade med en punkt (Weze et al. 2003). 
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5.2.4 Beröring som bekräftelse 

Forskning visar att kroppsliga förluster och defekter p.g.a. sjukdom och funktionshinder också 

innebär identitetsförlust (Bury 1982; Charmaz 1995).  Upplevelser av identitetsförlust är dels 

knutna till det fysiska lidandet men även till känslor av stigmatisering, ensamhet, isolering 

och beroende som sammantaget får djupgående konsekvenser för den egna identiteten och 

kroppsupplevelsen (Jeppson Grassman & Hydén 2005). Så länge kroppen är frisk är det lätt 

att förena kroppen med jaget, men vid allvarligare sjukdom, smärta och lidande är relationen 

mellan kropp och identitet inte på något sätt självklar (Frank 1995). Vi påminner oss i 

föreliggande studie om att kroppen inte bara existerar som biologisk materia utan att vår 

kropp också konstrueras socialt. Erving Goffman, professor i sociologi och  antropologi, har 

lagt grunden för en teori om den ’stigmatiserades’ inställning till sig själv och sitt förhållande 

till de ’normala’ utifrån fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. Goffman lyckas isolera den 

minsta gemensamma nämnaren, stigmatiseringen, som en politisk makt. Tre i stort sett 

avvikande typer av stigma kan urskiljas: kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 

karaktären och stambetingade stigma (Goffman 2003). Inom samtliga dessa olika typer av 

särdrag återfinns samma sociologiska drag:  

En individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, en 
egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom att 
vända sig bort ifrån honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga 
egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke 
önskvärt sätt från våra förväntningar (2003, s. 14).  
 

Goffman menar att vår jagidentitet skapas dels i mötet med kroppen som individens egendom 

och dels i mötet med vår sociala omvärld. Den sociala bekräftelsen äger rum i mötet med den 

levda kroppen. Den levda kroppen bär defekter och kan i sina olika delar framstå som fysiskt 

avvikande och därmed också skapa psykiskt och socialt utanförskap. Vid beröringen i Mjuk 

massage blir mottagaren bekräftad och stigmatiseringen mister sin kraft och återger 

mottagaren sitt värde som fullt mänsklig.  

Den där äktheten vi har som barn den kanske vi kan få uppleva igen när vi berörs och 
vi får kontakt med våra känslor...men vi är mycket friare som barn. Vi är tvungna att 
mer och mer stänga inne den spontana öppenheten som frigörs genom Mjuk massage. 
Vi behöver få känna det då och då för att känna efter vilka vi är och var vi befinner oss. 

Mottagaren integreras i en social förkroppsligad gemenskap som möjliggör en ny identitet 

(Goffman 2003, s. 14f). Det är möjligt att tolka respondenterna så att de bekräftar vissa av de 

inre processer som Goffman beskriver, även om de inte reder ut sambanden. Respondenterna 

beskriver sitt medvetna möte med en kropp, dels genom egna erfarenheter som mottagare men 

också som givare. 
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Det blir en närvaro i kroppen genom vad som händer med huden, vad som händer 
inombords när jag blir berörd på det här viset. Det finns ju tid helt enkelt…nu är jag 
här med den här kroppen.  
 

Respondenterna betonar betydelsen av att vara etthundra procent närvarande i mötet. Detta 

innebär också en möjlighet att förmedla trygghet i sättet att vara. Genom närvaro och trygghet 

bekräftas mottagaren som synlig och betydelsefull. I en studie baserad på 35 cancerpatienter 

och Mjuk massage framkom att en framgångsrik behandling grundas i en verkligt engagerad 

relation snarare än i en teknik (Weze et al. 2003).  

På nått vis så är man ett verktyg, så det är viktigt hur man gör. När vi gick utbildningen 
så kom modet till mig och jag känner att det är viktigt att vara ´med´ hela tiden när jag 
ger de här rörelserna, strykningarna, så att jag kan göra dem baklänges och 
framlänges. Jag vill vara med i varenda millimeter på nått sätt och jag tror att de som 
kommer till mig, de känner det på nått sätt. Skulle jag inte vara det, så tror jag att de 
skulle känna det, ja, vem som ger det. Det är ju klart att man måste känna för det här 
med människor och att de får känna att jag är en person som vet vad jag gör och att jag 
är trygg med vad jag gör. 
 

Samtliga respondenter använder ordet kärlek i sin beskrivning av Mjuk massage som 

intervention. Kärleken utgör bron mellan själv och andra och denna caritas är enligt Eriksson 

det som ger vård och omsorg inriktning (1990, 1995).  

Nu kommer vi att hamna på kärlekens väg, det har någonting med kärleken att göra och 
då ser jag mig kanske också som ett redskap. Gud gav mig den gåvan…en beröring av 
Gud. Därför har jag kanske en medvetenhet om att vi behöver det för att vara människa. 
Jag kan ge beröring…det vill jag gärna ge, det har jag fått från Gud. 

 
Eriksson menar att den levande tron kan ses som en relation mellan människan och Gud.  Den 

levande känslan blir en tillit till hela tillvaron och tron blir styrande men inte dogmatisk och 

heller inte normativ (Eriksson 1995, s. 47). Tron är mer en relation till den abstrakte Andre, 

Gud, men delas tillsammans med andra. När respondenten säger att det har jag fått från Gud 

är det relationen som bekräftas och det möjliggör för respondenten att bekräfta sina klienter i 

Mjuk massage. I föreliggande studie berättar respondenterna om sina erfarenheter från Mjuk 

massage inom diakonalt arbete i Svenska Kyrkan som kärlekens bekräftelse från Gud till 

människan.     

Beröring ger oss bekräftelse, att jag är älskad. Jag ger beröring men människor förstår 
att jag ger någonting tekniskt… i själva verket är det ju ett flöde av Guds beröring. Gud 
vill beröra människor det gör han genom sin andlighet men rent kroppsligt genom en 
medmänniska. Just då är jag en medmänniska som Gud verkar igenom. Apostlarna 
Petrus och Paulus kunde hela människor och plötsligt kan vi också ge någonting som 
Gud vill att vi skall få eller egentligen skulle ha. 
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Tro, hopp och kärlek hör samman och bildar den helhet som utgör den väsentliga substansen i 

relationen mellan själv, andra och den abstrakte Andre, vår Gud (Eriksson 1995). 

 

5.2.5 Kroppens upprättelse 

Människan har inte en kropp, utan är sin kropp. Det är genom kroppen som människan har 

kontakt med sin omgivning och en stor del av kontakten sker genom huden (Wigforss Percy 

2006). Respondenterna beskriver kroppens upprättelse genom Mjuk massage och framhåller 

betydelsen av beröring som avgörande för att uppnå helhet.  

Vi berörs och kan andas på ett annat sätt, vi rör oss på ett annat sätt, vi kan se saker 
och ting på ett annat sätt när vi känner den här tryggheten. Gud har skapat oss och alla 
våra sinnen, smak, doft och allt…jag tror till och med att vi försummar någonting av 
den helhetsskapelse som Gud har gjort om vi inte berör varandra. 

Kroppens upprättelse kan ta sig olika uttryck beroende på personliga behov och 

uttrycksformer. Respondenterna beskriver olika kroppar med skiftande behov. Den stressade 

kroppen kan somna, den sörjande kroppen kan börja sin väg mot upprättelse genom att gråta.  

Det finns olika reaktioner under massagen och efter massagen. Det kan vara beroende 
av vilken personlighet eller av vilken anledning som människan kom…om människan 
tycker att det skulle kännas skönt för att den känner sig stressad… eller en människa i 
djup sorg…eller en döende. Det beror ju naturligtvis på vilken människa det är. En del 
människor är väldigt tysta och njuter…en del börjar plötsligt att prata…en del kan 
somna…många får en djupandning och somnar djupt...en del börjar gråta, mycket gråt 
också och efteråt egentligen börjar människor att vilja prata. 

Kroppen har ett eget språk som är skilt från det talade språket (Lindvall 2004). Genom 

kroppens språk kan tankarna göras tydliga, ett icke-verbalt språk. Gester, ansiktsuttryck, 

skratt eller gråt ersätter orden och kroppens hållning visar vad kroppen känner utan att tanken 

finns med (Lindvall 2004).  

När människor går härifrån och de ser glada ut och tillfreds. När de kommer hit kan det 
ibland vara så här att de går så här (ställer sig upp och visar en böjd kroppsställning) 
och när de går härifrån så går de så här (sträcker på sig) och det kroppsspråket tycker 
jag säger så mycket. 

I citatet ovan är den upprättade kroppen bokstavligen upprätt. Den nya kroppshållningen 

bekräftar ett totalt skeende med människan. 

 

5.3 Svårigheter 
 
En av frågorna vi ställer oss i föreliggande studie är vilka svårigheter som kan vara förenade 

med användningen av Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete. I följande avsnitt 
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redovisas fem teman som respondenternas betraktar som svårigheter med användningen av 

Mjuk massage.   

 

5.3.1 Kroppslig och själslig sårbarhet 

Mjuk massage handlar inte endast om fysisk kontakt utan även om känslor, inte endast hos 

mottagaren utan även hos givaren. Därmed finns alltid en risk för felbedömning och 

missförstånd (Van Dongen & Elema 2001). Wigforss Percy påminner om att känslor som vi 

bär med oss i hög grad kan väckas till liv vid beröring (2006). Respondenterna beskriver den 

kroppsliga och själsliga sårbarheten som kan uppkomma i Mjuk massage som interaktion.  

Den berör ju mer än huden, det blir på ett sätt intimt. En del känner sig lite generade i 
början och ändå blir det inte, man blir ändå inte avklädd samtidigt. Jag tycker det är en 
sådan balans, om man nu vågar ta första steget och vågar gå in i det intima och 
konfidenten vågar släppa in dig i det intima distansområdet. Med intima menar jag 
fysiskt och psykiskt. Jag tror visst man kan känna sig lite avklädd också, för man känner 
ju av små ojämnheter i kroppen, det är den andre medveten om, samtidigt som det alltid 
frigörs någonting psykiskt, välbefinnande eller obalans eller saker som har legat låsta.  
 

Det är viktigt att vara medveten om att beröring inte alltid behöver upplevas som något 

positivt (Wigforss Percy 2006). Trots det kan beröringen vara välgörande. Uvnäs Moberg 

betonar vikten av professionell utbildning som också innebär förmåga att ta hand om de 

reaktioner som kan uppstå vid beröringsbehandling (1998). Samtliga respondenter betonar 

utbildningens grundläggande betydelse och beskriver den sårbarhet de som massagegivare 

kan uppleva, när de beträder människors känsliga fält, genom användning av Mjuk massage.   

Jag tror att det är jätte viktigt att man har kunskap om det, ödmjukheten är väldigt 
viktigt, respekten för den andras integritet, avvaktande och försiktigt lite också, om 
någon är väldigt ledsen…kanske stanna upp, lyhördhet, man går in på ett område och 
man vet aldrig vad man öppnar, vilken dörr man öppnar. För min del är det också att 
jag inte hade vågat göra det om jag inte visste att Gud är med mig. 
 

Professionell beröring som möjliggör för män och kvinnor att känna sig bekväma i 

massagestunden, kräver en medvetenhet hos massören om beröringens betydelse för individen 

(Wigforss Percy 2006). Någon respondent beskriver Mjuk massage som ett risktagande då 

beröringens betydelse och reaktioner inte alltid kan förutses. 

Jag tror människorna är medvetna om att när jag blir berörd på det sättet då kanske 
jag kan tappa min behärskning eller någonting sådant och därför tror jag att för en del 
är det stort att jag går in i någons inre kammare om man säger så. Som alla möten kan 
det ju också vara riskabelt att mötas. Kan jag fånga upp det som jag har öppnat hos 
konfidenten så att hon kan möta resten av dagen i balans? Det är frågor som inte är så 
enkla. 
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Förmågan att dela är en konst och det finns många situationer där människan upplever en 

oförmåga att dela. Grundförutsättningen för att man som människa skall kunna dela och vara 

med i relation till en annan människa är att man upplever sig själv som varande en helhet, att 

man med andra ord, har en egen identitet (Eriksson 1995, s. 40). 

5.3.2 Oklar professionell identitet 

Respondenterna i studien delar erfarenheter av Mjuk massage som någonting nytt i det 

diakonala arbetet. Det nya fenomenet är som sådant förenat med osäkerhet och frågor. 

Svårigheten visar sig bland annat genom okunskap och att det kan vara svårt att enkelt 

förklara vad Mjuk massage är. Oklar identitet medför även en osäkerhet i omgivningen och 

hos respondenterna själva. Mjuk massage som intervention kräver lugn, trygghet och tid. 

Svårigheter kan uppstå då tiden förväntas avsättas till diakoni av mer traditionell karaktär. 

Ja det kan vara det att det finns okunskap, jag vet inte hur jag skall förklara vad jag 
gör, det kan verka alltför intimt . Det är synd att vi inte använder oss av detta oftare på 
grund av människors okunskap. De kanske inte vet vad det är, vår egen osäkerhet, min 
egen, vi vågar inte alla gånger erbjuda det, att man själv känner att man måste hinna 
med saker och ting liksom… tiden själv ger inte utrymme för Mjuk massage, det är synd.   

 

Osäkerheten visar sig i själva hanteringen av interventionen inom diakonins ramar. Avsaknad 

av tidsramar, material och massagekoncept medför att den professionella identiteten blir 

osäker och man får intryck av att respondenten inte riktigt vågar träda fram. 

Jag har inget färdigt koncept ännu. Det skulle vara intressant att höra hur de andra 
gör. Kanske om det blir mera känt att det skulle ge så mycket att jag kanske skulle våga 
be om en brits och kunna använda mer av det. 

Svårigheten kan också finnas i brist på förståelse, stöd och handledning. Det är helt enkelt 

alltför få som har förtrogenhet med Mjuk massage inom diakonins ram. Det betyder att det 

ligger ett tungt ansvar på de massagegivande diakonerna. 

En sak som jag saknade efter att jag hade jobbat ett tag med Mjuk massage, det var att 
det finns en tanke av att man inte behöver handledning, för att det finns så mycket 
sensorer i händerna som gör att man får det här oxytocinet som frigörs i kroppen. Så 
om jag ger och använder mina händer…så får jag lika mycket som jag ger. Det händer 
saker i mig som jag behöver ta hand om och behöver få reflektera med någon annan. 
Det har jag inte hittat under den här tiden…det är samma som när man har 
själavårdssamtal, då har vi ju handledning. Jag efterfrågar handledning i framtiden 
utifrån mitt arbete med Mjuk massage…det är jätte viktigt. Jag har känt mig trött vissa 
gånger, väldigt trött. 

 
Det tunga ansvaret och den massiva tröttheten kan nödvändiggöra handledning. 

Respondenten i ovan anförda citat antyder ett behov av handledning som gemensam 

reflektion och mental avlastning (Bergstrand & Lidbeck 1998, s. 261). 
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Mjuk massage vilar på ömsesidighet. Eriksson framhåller betydelsen av att kunna ta emot 

för att kunna dela med andra och påminner om att den människa som inte upplever frihet, 

vågare heller inte att vara beroende och blir därmed rädd för att ta emot (Eriksson 1995).  

Om man ger Mjuk massage så är det väldigt viktigt att ta emot också och det är…ja det 
är en härlig upplevelse för man blir varm och man blir omhändertagen och det finns 
omsorg om mig. 
 

Utan kontakt får vi ingen beröring och utan beröring får vi mindre oxytocin (Uvnäs Moberg 

2000). Till den osäkra identiteten hör vår egen brist på beröring som bidrar till vår oförmåga 

att ge Mjuk massage vidare.  

 
5.3.3 Integritet och gränssättning 

Ytterligare en försvårande omständighet i användningen av Mjuk massage inom kyrkans 

diakoni är relaterad till den delikata gränsen mellan tillåten och otillåten beröring. Diakonens 

och prästens etik har sin grund i Bibeln, kyrkans bekännelse, vigningslöftena och 

kyrkoordningen samt den inre och den yttre kallelsen (Codex Ethicus 2006). Svårigheter med 

användning av Mjuk massage kan finnas förhållande till de övergripande principer om ett 

etiskt förhållningssätt som kallas Codex Ethicus. Meningen med Codex Ethicus för diakoner 

och präster är att ”tydliggöra och förstärka diakonens och prästens identitet och vikänsla samt 

att vårda och öka förtroendet för yrkeskåren” (2006). Vid alla personliga kontakter är det 

viktigt att den som söker diakonens och prästens stöd står i centrum och själv är delaktig i hur 

stödet utformas (Codex Ethicus 2006). Respondenterna uttrycker att en svårighet med Mjuk 

massage kan uppstå i förståelsen och tolkningen av massagemottagarens önskemål, 

kroppsliga gränser och personliga integritet.  

Det är viktigt att man läser av och har respekt för den man möter så att man inte gör 
någonting som personen faktiskt inte vill…att man verkligen talar om att de måste säga 
när de vill ha och inte vill ha…då kommer man också till det här, vem är det som vill?... 
Är det jag som vill, eller är det de som skall vilja ta emot? Om det finns minsta lilla 
tveksamhet…då måste man verkligen lyssna…annars så blir det ju ett övergrepp om 
man på nått vis omedvetet pushar personen. För det är inte säkert, det kan ju vara så att 
man tar på magen eller...man kan ta på en kroppsdel som den här människan absolut 
inte vill få berörd och som ger upplevelser av obehag…det får man respektera men 
andra delar är positiva. 

En själavårdsrelation kan skapa starka bindningar och beroende, ”därför bör stor varsamhet 

vid kroppskontakt iaktagas” (Codex Ethicus 2005). Att hantera närhet och samtidigt 

vinnlägga sig om nödvändig distans kräver kunskap om den dynamik som uppstår. Diakonen 

och prästen bör vara beredd att bearbeta beroendesituationer och vid behov söka handledning 
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(Codex Ethicus 2006). Integritet och gränssättning beskrivs av respondenterna som viktig och 

därmed underförstått som en svårighet.  

Ödmjukheten är väldigt viktigt, respekten för den andras integritet, avvaktande och 
försiktigt lite också, om någon är väldigt ledsen…kanske stanna upp…lyhördhet, man 
går in på ett område och man vet aldrig vad man öppnar, vilken dörr man öppnar. 

En själavårdssituation skall helst ha en given ram som består av fastställd neutral plats och 

avtalad tid. Ett respektfullt förhållningssätt garanterar att situationen inte utnyttjas av någon 

part för intimitet av otillbörlig karaktär (Codex Ethicus 2006). Diakonen och prästen bör vara 

medvetna om själavårdens risker och sina egna behov av handledning, fortbildning och 

fördjupning i ämnet (Codex Ethicus 2006).  

Vi har ju ständig kontakt…så man också får utvecklas under vissa kursdagar…det 
handlar ju inte bara om strykningar utan det är ju så mycket mer...kompetensen andligt 
och om människans psykologi…ja alla de här pusselbitarna som man på något sätt 
måste hantera…människokännedom...så att allt blir en så god helhet om möjligt.        

Diakonen och prästen får aldrig inleda eller utöva sexuella handlingar med en person som står 

i beroende- och/eller själavårdsrelation till henne/honom, eller i en tidsmässig överblickbar 

anslutning till en sådan relation (Codex Ethicus 2006). Särskilt grannlaga är själavårdande 

relationer till sörjande och konfirmander (Codex Ethicus 2006). Någon respondent beskriver 

just det känsliga i mötet med yngre människor. 

Vad gäller unga människor…kan jag känna det lite konstigt att jag plötsligt berör 
någon. Äldre människor, där handlar det mer om fokus på smärtor och då känns det 
balanserat på ett annat sätt.  

Diakonen och prästens samtliga relationer bygger på den kristna uppfattningen om en 

människas okränkbara värde. Denna princip innebär en syn på varje medmänniska som en 

Guds skapelse, oändligt värdefull och helig, utan hänsyn till kön, etnicitet, tro, kultur, sexuell 

orientering eller andra särskiljande faktorer (Codex Ethicus 2006). Grundnormen är att 

diakonen och prästen i alla sina relationer representerar Kristi kyrka med uppdrag att utmana, 

upprätta och befria (Codex Ethicus 2006). Diakonen och prästen ska aldrig använda sina 

kontakter med medmänniskor för att skapa eller uppehålla ett osunt beroendeförhållande som 

kan innebära ekonomiska, sexuella eller andra otillbörliga fördelar, kränka eller svika deras 

förtroende (Codex Ethicus 2006). Etiken aktualiseras särskilt i relation till grupper och 

individer som är beroende av diakonens och prästens tjänsteutövning och dem diakonen och 

prästen själv är avhängig av (Codex Ethicus 2006). 
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5.3.4 Könets begränsning  

Ännu en svårighet med att använda Mjuk massage finns i den begränsade erfarenheten av 

Mjuk massage och män. 

Jag har få män. Män är väldigt försiktiga, det tycker jag är lite genant för det är klart 
man måste sitta rätt så nära. Det kan vara en nackdel med handmassage, man har ju 
ansikte mot ansikte. Det kanske nästan hade varit lättare med en brits och man hade 
gjort ryggmassage eller handmassage och den andre ligger och tittar mot taket och man 
tar handen. 

 

I föreliggande studie är respondenterna kvinnor och deras erfarenheter som givare grundas i 

mötet med till största delen kvinnliga mottagare. En respondent beskriver mötet med en 

manlig mottagare och förklarar sin upplevelse så:   

Jag tänker på det här med män och kvinnor. Det är lite speciellt att göra det på män 
som har så mycket större kroppsmassa, bara lyfta och vända armen. När vi övade så 
var det ju bara vi kvinnor. Absolut är de mest kvinnor någon gång har jag haft en man. 
När det gäller det andra könet kan det ju vara som med andra samtal. Det kan vara bra 
att veta att det finns någon person i närheten och att man på något vis, mentalt, har det 
i bakhuvet för det kan ju bli lite speciellt, men det har inte hänt något. 
 

I det empiriska materialet finns en medvetenhet om könets begränsning utifrån kvinnors 

medverkan som mottagare och givare. Respondenterna menar att mäns behov av beröring 

troligen är lika stort som kvinnors men att det ändå är något speciellt att förmedla Mjuk 

massage till det motsatta könet.   

 

5.3.5 Organisatorisk osäkerhet 

Svårigheterna med Mjuk massage inom ramen för kyrkans diakoni finns även i den 

organisatoriska osäkerheten. Det talas om kroppen i kyrkan men frågan är om den fysiska 

kroppen har tillträde till kyrkan? Respondenterna i föreliggande studie ger uttryck för att den 

fysiska kroppens tillträde i kyrkan inte är självklar.  

Jag talade för taktil massage och vilken betydelse det har och så vidare…då får jag 
oftast höra att då måste man gå till en massör eller att man måste anlita sjukvården…vi 
i kyrkan kan inte göra det också. Jag känner att då förstår många kanske inte att jag 
menar att det också är en andlig beröring…att det är en andlig vård. Liksom vi gör en 
ny gudstjänst…eller skapar samtalsgrupper, så skulle det vara ett självklart komplement 
det också.   
 

I tider av ekonomiska beting och besparingar måste prioriteringar göras. Dessa prioriteringar 

visar samtidigt att svårigheter med Mjuk massage kan finnas i ekonomi, kyrkosyn och 

okunskap.  
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Tveksamheten grundas också i ekonomi, man känner att man måste prioritera. Annars 
tror jag att det är en okunskap och att fortfarande…och det hör ju till okunskap…en 
osäkerhet om vilken roll kyrkan överhuvudtaget har? Kyrkan leds av människor som 
inte alltid är så kunniga om vad kyrkans uppdrag är…en del har kanske en rätt så 
traditionell syn på kyrkans roll. Men det är kunskapen som saknas och kanske 
förknippas massage, viss musik och dofter med New age eller något sådant. 
 

Till organisationen hör inte endast fastigheter och ekonomi.  En organisation är i lika hög 

grad sina grundläggande värden, ideologi, kultur och etik. Tveksamheten i ovanstående 

citat tyder på en osäkerhet om Svenska kyrkan på nuvarande stadium förmår att ge plats 

och stöd för en verksamhet som Mjuk massage inom ramen för diakoni.  

5.4 Sammanfattning av resultaten 

Först går vi till redovisade erfarenheter och konstaterar att det finns både i det empiriska 

materialet och i aktuell forskning stöd för påståendet att det föreligger en beröringslängtan, 

som ett grundläggande biologiskt/fysiologiskt behov hos människan genom hela livet. Vidare 

framstod den levda kroppen som en konkret verklighet med ett eget språk i kommunikation 

med andra kroppar. Respondenterna hade alla erfarenheter av att människans kropp bär livets 

berättelser. Beröringens kraft visar sig genom erfarenheter av att Mjuk massage berör mer än 

huden. Mjuk massage bidrar till en rad positiva effekter som även kan beläggas i 

evidensbaserad forskning. Effekterna är välbefinnande, smärtlindring, ökad avslappning, 

minskad ångest, lindrad ängslan, ökad glädje, ökad självkänsla, minskad depression, läkande 

och lugnande vid stress, sorg och separation och förberedelse för en fridfull död. 

Respondenterna var överraskade av beröringens kraft. Under temat kunskaper och färdigheter 

redovisades respondenternas förståelse av hur det yttre och inre rummet samspelar. Rummets 

beskaffenhet, hygien, musik, belysning, sittställning, dofter, temperatur, oljor, vätska, tid, 

kontakt och massagegivarens närvaro är exempel på kunskaper om viktiga delar i Mjuk 

massage. Respondenterna hade alla utvecklat en serie färdigheter knutna till dessa delar. 

Andlig närvaro genom Mjuk massage som kroppslig beröring är det paradoxala resultaten i 

studien. Resultatet är väl dokumenterat. När huden blir berörd i kyrkan upplevs en andlig 

närvaro i kroppen. Det är Gud som berör och massagemottagaren kan förstå vad Guds närvaro 

kan betyda genom att vara ”omhuldad av Gud”. Den kroppsliga beröringen uppfattas som ett 

uttryck för Guds kärlek och omsorg. Beröringen tolkas som en andlig gåva och ett andligt 

helande.    

 
Vi fortsätter med de redovisade resultaten som möjligheter. Först fann vi praktisk omsorg som 

ett viktigt tema. Respondenterna betonar diakonins karaktär som ordet i handling där tjänst 
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och omsorg är centralt. Mjuk massage beskrivs som en praktisk kärleksgärning och är ett sätt 

att arbeta diakonalt, att visa omsorg också om kroppen, att bokstavligen bli om-händer-tagen, 

omstoppad, inbäddad. Vidare beskrevs Mjuk massage som en kommunikation på djupare 

plan, när orden inte räcker till. I själavården kommer man inte alltid in i de inre rummen med 

ordens hjälp. Mjuk massage kan bryta kommunikationsbarriärer och öppna de låsta rummen 

och här beskrivs Mjuk massage som det extraordinära redskapet. Respondenterna framhåller 

möjligheten att komma vidare och finna nya vägar i samtalet genom Mjuk massage. Under 

temat lugn och lindring anknöt respondenterna till kroppens eget hormon och signalsubstans 

oxytocinet och dess förmåga att skapa lugn- och ro reaktioner. Beröringens läkande effekter 

redovisades och genom Mjuk massage menade informanterna att migrän, darrningar och 

skakningar kan försvinna. Beröring som bekräftelse kunde dels vara en social bekräftelse då 

massagegivaren blir en representant för samhället, kyrkan eller det sociala systemet och 

stärker identiteten och självkänslan. Det kunde också vara en andlig bekräftelse då 

massagegivaren förmedlar en upplevelse av att vara bekräftad av Gud. Informanterna menar 

att det blir en närvaro i kroppen genom det som sker med huden. Beröring ger bekräftelse, att 

jag är älskad menade respondenterna. Temat kroppens upprättelse uttryckte respondenternas 

erfarenheter av att kroppshållningen förändras genom Mjuk massage. De såg därför Mjuk 

massage som en möjlighet till ny livshållning som går genom en ny kroppshållning. Andning, 

kroppsrörelse och livssyn förändras genom den trygghet som beröring skapar menade 

respondenterna. Mjuk massage kunde initiera en process mot kroppens upprättelse genom en 

rad reaktioner som avslappning, sömn, skratt, prat och gråt. 

 

Slutligen sammanfattar vi de redovisade resultaten som svårigheter. Först fann vi att 

kroppslig och själslig sårbarhet utgjorde en risk då Mjuk massage berör mer än huden. 

Genom beröring kan emotionellt material väckas till liv och härigenom kan Mjuk massage 

uppfattas som riskabel. Frågan är om jag som givare kan fånga upp och ta hand om det som 

öppnats hos mottagaren genom beröringen? Vidare framkom i det empiriska materialet att en 

svårighet finns i oklar professionell identitet på grund av att Mjuk massage är en ny 

intervention i Svenska kyrkan. Oklar identitet skapar osäkerhet både hos omgivning och hos 

respondenterna själva. Osäkerheten är relaterad till okunskap och avsaknad av handledning. 

Det medför att ett tungt ansvar vilar på respondenterna. Ytterligare en försvårande 

omständighet var integritet och gränssättning som är relaterad till gränsen mellan 

tillåtet/otillåtet och övergripande principer om etiskt förhållningssätt som beskrivs bland annat 

i Codex Ethicus. Kroppslig beröring kräver särskild medvetenhet om själavårdens risker och 
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behov av handledning, fortbildning och fördjupning i ämnet. Vidare framstod könets 

begränsning som en svårighet då det empiriska materialet bygger till största delen på kvinnors 

erfarenheter som givare och mottagare. Respondenterna upplevde en speciell skillnad som 

massagegivare till det motsatta könet. Denna speciella skillnad är relaterad till den laddning 

som kan finnas i mötet med det andra könet, att män vanligen har en större kroppsmassa och 

att de kvinnliga massagegivarna har begränsade erfarenheter av att ge Mjuk massage till det 

motsatta könet. Slutligen redovisades organisatorisk osäkerhet som en svårighet till att ge den 

fysiska kroppen reellt tillträde till kyrkan. Attityder och prioriteringar visade att svårigheter 

med Mjuk massage kunde relateras till allmän okunskap, kroppsuppfattningar, associationer 

till New-Age, förståelse av kyrkans själavård, kyrkosyn, diakonisyn och ekonomi.  

 

För att åskådliggöra det empiriska materialet har i figur 1 här nedan samtliga 15 teman 

sammanförts och fördelats i de tre kolumnerna erfarenheter, möjligheter och svårigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanställning av 15 teman i det empiriska materialet fördelade i tre kolumner 
som   erfarenheter av och  möjligheter och svårigheter med Mjuk massage. 

 

 

 

 

 

          Erfarenheter                                   Möjligheter                                     Svårigheter 

 

        Beröringslängtan                              Praktisk omsorg                   Kroppslig och själslig sårbarhet 

        Den levda kroppen                     När orden inte räcker till               Oklar professionell identitet 

        Beröringens kraft                           Lugn och lindring                       Integritet och gränssättning 

   Kunskaper och färdigheter               Beröring som bekräftelse                   Könets begränsning 

          Andlig närvaro                            Kroppens upprättelse                    Organisatorisk osäkerhet 
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6.  DISKUSSION 

Studiens syfte var att utifrån ett holistiskt perspektiv undersöka användningen av och öka 

problemmedvetenheten om Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakonala arbete. 

Frågeställningarna formulerades så: Hur används Mjuk massage och vilka är erfarenheterna 

av Mjuk massage inom Svenska Kyrkans diakoni? Vilka möjligheter och svårigheter kan vara 

förenade med användningen av Mjuk massage i Svenska Kyrkans diakoni? Följande 

diskussionskapitel innehåller två huvuddelar. I den första delen diskuteras fyra metodologiska 

vägval. I den andra delen vidgas diskussionen och resultaten relateras till studiens syfte, 

frågeställningar, det holistiska perspektivet och till 10 relevanta teorier som tillsammans ökar 

problemmedvetenheten om Mjuk massage i kyrkans diakonala kontext och i samhället. 

Slutligen sammanfattas studien i en konklusion.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Det första metodologiska vägvalet gäller kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade 

frågor. Valet ligger väl i linje med syftet att undersöka användningen av Mjuk massage. Jag 

hade kunnat skicka ut en enkät till informanterna vilket hade varit enklare men då hade inte 

möjligheten funnits att ställa följdfrågor eller genom ögonkontakt knyta an för att ytterligare 

förstå och söka precision i svaren. Bandspelare användes för att fånga varje ord och skiftning i 

ordval. Intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket är ett tidsödande arbete, men ger i analys 

och tolkning av det empiriska materialet större möjlighet till fördjupning. Härigenom ges 

också den närhet till det empiriska materialet som är nödvändigt för att stärka reliabilitet och 

validitet och slutligen befästa resultatet av studien. Det empiriska materialet tillsammans med 

intellektet öppnar för en dynamik som gör att nya tolkningsmöjligheter skapas och jag som 

forskare är stadd på en spännande resa där det mycket handlar om att uppmärksamt observera 

det som träder fram. Detta kan beskrivas som den hermeneutiska spiralen eller cirkeln 

(Helenius 1990, s. 74). Förståelse och tolkning av en text pendlar mellan sin helhet och sina 

delar genom att nya aspekter träder fram i en cirkulerande rörelse där det handlar om att lyfta 

sig till en vidare, djupare eller mer meningsfull förståelse. Delarna i föreliggande studie finns 

inte bara i de tre respondenternas skilda professionella bakgrund, erfarenheter, skiftande syn 

på möjligheter samt svårigheter utan även i respondenternas personliga språk och uttryckssätt. 

Alla dessa skiftningar är betydelsebärande nyanser som med hermeneutikens hjälp används 

konstruktivt. När teorierna tillämpas tillsammans med texternas nyanser skapas en 
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kontinuerlig och cirkulär rörelse som ger ny och vidgad mening. Gadamer beskriver den 

cirkulära hermeneutiska processen så: 

Fundamentally, understanding is always a movement in this kind of circle, which is why the 
repeated return from the whole to the parts, and vice versa, is essential. Moreover, this circle is 
constantly expanding, since the concept of the whole is relative, and being integrated in ever 
larger contexts always effects the understanding of the individual part (1989, s. 190). 
 

Det andra metodologiska vägvalet gäller etiken. Forsman (2005) påminner om att de 

potentiellt etiska frågorna bör beaktas redan i planeringsstadiet och vikten av att i all 

forskning tänka igenom etiska ställningstaganden. Följande frågor har besvaras:  

- Är det realistiskt att forska i detta ämne?  Mjuk massage skulle kunna uppfattas som 

en otillbörlig verksamhet när Codex Ethicus (2005) för diakoner uppmanar till stor 

varsamhet vid kroppskontakt för att i själavården undvika laddningar och bindningar 

som omöjliggör uppdraget. Det är på sin plats att ställa sig frågan om det är etiskt 

försvarbart att forska på kroppens beröring inom kyrkan? Mjuk massage som 

beröringsform befinner sig i ett initialt utvecklingsskede. Det äger rum i en begränsad 

omfattning, dock öppet och accepterat i kyrkans lokaler och regi. Därför är det inte 

bara realistiskt utan även etiskt försvarbart att forska vad gäller kroppslig beröring 

inom kyrkans diakonala område. Den aktuella studien bör alltså betraktas som 

meningsfull. 

- Är detta värt att veta? På denna fråga är svaret jakande då fördjupande kunskap har 

fyra viktiga uppgifter: 1) synliggöra eftersatta områden 2) beskriva dagsläget 3) skapa 

förståelse 4) förbättra metoder (Strang 2005). Föreliggande studie önskar uppfylla 

dessa uppgifter genom att forskningsmetoderna skall vara moraliskt acceptabla för alla 

inblandade och resultaten tillförlitliga.  

- Vilka blir konsekvenserna? Kvale påminner om att forskaren har ett ansvar inte bara 

för de personer som deltar i studien utan också för den större grupp som de 

representerar. I den aktuella studien innebär det ett ansvar i förhållande inte bara till 

enskilda diakoner utan även till Svenska kyrkan som organisation och dess samlade 

bild av den vigda diakonen som delaktig i Kyrkans ämbete. Tillförlitliga resultat av 

kvalitativ forskning får konsekvenser och är ett osäkerhetsområde med komplexitet, 

eftersom de är svåra att förutsäga (Kvale 2009, s. 90). Förhoppningen i föreliggande 

studie är att resultaten får komma till användning och att de på lång sikt skall vara 

goda.  

- Är jag kompetent att utföra den här typen av forskning? Svaret på frågan är jakande i 

den meningen att forskaren i aktuell studie söker uppnå så korrekta och representativa 
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resultat som möjligt. Validitet och reliabilitet grundas i ett genomskinligt 

förhållningssätt för att söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet.   

 

Det tredje metodologiska vägvalet gäller själva urvalet. Det visar sig att det är ytterst få 

diakoner som använder sig av Mjuk massage i sitt vardagliga diakonala församlingsarbete 

inom Svenska kyrkan. Härigenom krävs en särskild medvetenhet av forskaren för att bevara 

informanternas konfidentialitet. Detaljer och privata data som identifierar deltagarna i studien 

har inte avslöjats. För att skydda informanterna har personliga och lokala uttryckssätt i några 

intervjusekvenser, varsamt formulerats om eller tagits bort. Författaren menar att inga 

grundläggande förändringar av informantens beskrivning härigenom skett som förändrat 

resultat av analys eller tolkning.  

 

Det fjärde metodologiska valet gäller citatanvändningen. Författaren väljer medvetet att 

beskriva resultatet med tydlig närhet till det inhämtade empiriska materialet. Detta val 

grundas i förståelsen av att analys, tolkning, reliabilitet och validitet tjänar empirin och inte 

tvärtom. Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjun så att när den utförs väl kan den 

bli och beskrivas som en ”konst” (2009, s. 32).  

Det kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren, som måste ha kunskap om 
intervjuområdet och vara bekant med de metodologiska alternativen och även ha insikt 
om de teoretiska problem som är förbundna med att frambringa kunskap genom samtal 
(Kvale 2009, s. 32).  

 
Citaten i den aktuella studien kan tyckas förhållandevis långa men valet är medvetet utifrån 

synen på metoden som konst. Talspråket i citaten möjliggör informanternas beskrivning av 

erfarenheter och upplevelser och blir de generösa penseldrag i skiftningar, färger och former 

som skapar det slutliga konstverket. Det är viktigt att som forskare vara medveten om att 

långa citat kan vara känsliga och sköra i förhållande till konfidentialitetskravet och därför 

kräver särskild försiktighet. Långa citat kan också medföra mångtydighet och därmed försvåra 

tolkning och analys. Ibland gränsar resultatteman till varandra och några gånger överlappar de 

varandra. Jag har gjort bedömningen att läsaren av föreliggande arbete får en helhetssyn av 

Mjuk massage och kan urskilja 15 distinkta teman, som också dokumenterats, analyserats och 

tydliggjorts. Detta har skett med hjälp av ”tjock beskrivning” som menar att kvalitativa 

forskare i första hand skall ägna sig åt att odla sin förmåga att förnimma och använda sin 

praktiska visdom för att bli etiskt kompetenta istället för att mekaniskt följa allmänna regler 

(Kvale 2009, s. 83). Begreppet ”tjock beskrivning” lanserades ursprungligen av filosofen 
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   SJÄL 
Relation 

  ANDE 
   Trans- 
  cendens 

KROPP 
   Oxy- 
   tocin 

Gilbert Ryle och användes senare av antropologen Clifford Geertz. Citaten kan betraktas som 

små berättelser, exempel och fallstudier som ”kan tjäna som hjälpmedel i övergången från 

allmänna principer till specifika praktiker” (Kvale 2009)). Men hjälp av ”tjocka” 

beskrivningar kan en hel kontext och kultur fångas in och det är vad jag försökt att göra och 

presentera i den här aktuella studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt relateras resultaten till studiens övergripande perspektiv, syfte och 

frågeställning, använda teorier i syfte att tydliggöra, fördjupa och diskutera resultaten i all sin 

komplexitet.  

 

6.2.1 Det holistiska perspektivet 

Studiens syfte formulerades inledningsvis på följande vis: Att utifrån ett holistiskt 

perspektiv undersöka användningen av och öka problemmedvetenheten om Mjuk massage 

i Svenska Kyrkans diakonala arbete. Syftet har uppfyllts på det viset att det holistiska 

perspektivet har genomsyrat framställningen. 

 

Figur 2. Författarens modell över tre samverkande domäner i studien av Mjuk massage mot 
bakgrund av Erikssons helhetssyn (Eriksson 1995). 
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Figur 2 åskådliggör de tre domäner (områden) som beskrivits i materialet och som samverkar 

i Mjuk massage. De tre domänerna är den kroppsliga, själsliga och den andliga. I den 

kroppsliga domänen intar oxytocinet en central ställning, vi rör oss här inom en medicinsk-

fysiologisk domän. I den själsliga domänen är det relationen mellan kropp-ande och 

massagegivare/massagemottagare som står i centrum, vi befinner oss här i en psyko-social 

domän. I den andliga domänen är det respondenternas erfarenheter av transcendens, det vill 

säga det andligas närvaro/Guds närvaro som framträder i en andlig-teologisk domän. Vi 

frågar oss om det i materialet finns någon domän som är primär eller dominerar i förhållande 

till de övriga? Vi har sett och konstaterat oxytocinets positiva verkan. Vi har på motsvarande 

vis beskrivit betydelsen av relationen mellan massagegivare och massagemottagare. Vi har 

dokumenterat den andliga närvaro som en mycket påtaglig erfarenhet i det empiriska 

materialet. Det är omöjligt att utifrån materialet påvisa vad som är primärt, sekundärt och 

tertiärt. Det ligger utanför vår uppgift och kompetensram att påvisa kausala samband mellan 

de tre domänerna. Vi kan däremot konstatera att de tre domänerna samverkar och det förklarar 

beröringens kraft. Det område i figur 2 där de tre domänerna möter varandra skulle vi kunna 

benämna ’Diakonal beröring’, därför att det är här helhetsupplevelsen av Mjuk massage i 

Svenska Kyrkans diakonala kontext blir synliggjord. Enligt Eriksson är kroppsliga, själsliga 

och andliga processer relaterade till varandra (1995). Oavsett vilken dimension vi utgår ifrån 

så påverkas helheten. Att vårda definieras som att hela utifrån helhetssynen. Om en domän 

dominerar så reduceras de övriga och helhetssynen förvrängs. Erikssons och Kolcabas 

holistiskt orienterade vårdteorier har i föreliggande studie haft stor betydelse. Det holistiska 

perspektivet utgör ett nyttigt och nödvändigt korrektur till alla slags reduktionistiska synsätt 

på kroppen. Lindwall har med rätta uppmärksammat att det även inom det medicinska 

paradigmet finns reducerande kunskapsproduktion och vårdpraktik. 

Kunskapsbildningen inom läkekonsten har utgått från en mekanistisk föreställning om kroppen 
och från ett positivistiskt synsätt, vilket också kan avspegla det nuvarande hälso- och 
sjukvårdssystemet, som implicit har en reducerande, atomistisk och deterministisk 
människosyn. Kunskapsbildningen har bidragit till många medicinska upptäckter och 
behandlingsmetoder. Att enbart utgå ifrån denna mekanistiska modell i utvecklande av kunskap 
om kroppen, ses som otillräcklig för en humanvetenskapligt inriktad vårdvetenskap (Lindwall 
2004, s. 112). 

Reducerande synsätt på kroppen med åtföljande kunskapsproduktioner och vårdpraktiker kan 

naturligtvis finnas även i andra paradigm. Helhetssynen blir mot den bakgrunden mycket 

viktig att slå vakt om. Vårdens yttersta mål är hälsa som helhet, men Eriksson tänker inte 

hälsa som ett tillstånd, utan beskriver det som en relativ och integrerad process med fyra typer 

av relationer: relationen till självet, relationen till konkreta andra, relation till naturen och 
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relation till Gud (Eriksson 1993, s. 120). ”En människa är samtidigt en helhet och en del i en 

större helhet” (Eriksson 1995, s. 65). Mot bakgrund av de tre samverkande domänerna blir tre 

frågor särskilt angelägna att försöka att besvara.  

 

6.2.2 Den kroppsliga domänen 

Den första frågan anknyter till den kroppsliga domänen och lyder: Vad vet vi egentligen om 

oxytocinets ’gynnsamma’ fysiologiska effekter?  Kan vi vetenskapligt belägga dess effekter?  

Vi söker svaret i den fysiologiska teorin där studier visar att behaglig beröring stimulerar 

oxytocin både som hormon och signalsubstans (Ardeby 2005, Uvnäs Moberg 2007, s. 71). 

Massagemottagaren får genom oxytocinet tillgång till kroppens samordnande lugn- och 

läkesystem, det parasympatiska nervsystemet (Birkestad 2008). Detta system kan aktiveras 

bland annat genom beröring. En utav Sveriges främsta experter på oxytocin, professor Uvnäs 

Moberg, konstaterar utan förbehåll att ”vuxna som blir masserade får lägre blodtryck och 

lägre nivåer av stresshormon, vilket i sin tur har hälsobringande effekter” (2007, s. 152). 

oxytocin är sannolikt inte bara involverat i samband med känselupplevelser från huden. Även 

andra sinnen har stor betydelse för hur oxytocin frisätts i kroppen (Parker & Parker 2004). 

Lukt-, smak-, hörsel- och synintryck påverkar våra fysiologiska reaktioner i högre grad än vi 

vanligtvis tror (Uvnäs Moberg 2007). Här kan vi förstå betydelsen av det yttre rummets 

karaktär vid Mjuk massage som behaglig värme, musik, ljus och doft. Fysiologisk 

teoribildning är viktig för förståelsen av Mjuk massage som intervention.  

 

I en begreppsanalys med sammanställningar av vetenskapligt belagda effekter av Mjuk 

massage, framträder beröringens kraft som konsekvenser av begreppet Mjuk massage (Edebol 

2009; Segesten 2006). Konsekvenserna av denna icke påträngande intervention visar sig som 

angenäm för känsel med tonvikt på beröring snarare än tryck, skapar upplevelser av 

välbefinnande, lindrar smärta, ökar avslappning, ökar förmågan att hantera sin situation, 

minskar ångest, lindrar ängslan, ökar glädje, ökar självkänslan, minskar depression, möjliggör 

en fridfull död, läkande och lugnande vid stress, sorg och separation (Kolcaba et al. 2004; 

Kutner et al. 2008, Louis & Kowalski 2002, Meek 1993, Soden et al. 2004, Van der Riet & 

Mackay 1998, Weze et al. 2003, Wilcock et. al. 2004, Wilkie et. al. 2000 och Wilkinson et. al. 

1999). Av de tio åberopade artiklarna ovan till stöd för beröringens kraft som konsekvenser 

av begreppet Mjuk massage, utgjordes sju av randomiserade och kontrollerade studier, två 

artiklar beskrev kvasi-experimentella studier och en artikel redovisade en kvalitativ studie. 

Beröringen är själva essensen och kroppens reaktion är avgörande för Mjuk massage (Uvnäs 
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Moberg 2000). Men det betyder inte att den kroppsliga domänen erövrar övriga domäner. Det 

är istället fråga om mycket komplicerade samverkansprocesser mellan domänerna. 

Tillsammans med den fysiologiska teorin samverkar bland annat kroppsteori som hjälp för att 

förstå oxytocinets verkan där den franske filosofen Merleau-Ponty framhållit kroppens 

percepierande helhet som det grundläggande i att vara människa (1997). Den levda kroppen 

förkroppsligar vårt livslopp och i vilken vår livshistoria blir uppenbarad (Jeppsson Grassman; 

Hydén 2005, s. 29f.). Den levda kroppen betraktas och berättas alltså inte utifrån, utan inifrån 

människans egna uppfattningar, tankar och känslor om sin kropp. Kroppen är inte endast ett 

säte för hjärna, organ, muskler, senor och hud. Den är centrum för känslor, motstånd och 

erfarenheter. Den levda kroppen är arbetet, barnafödande, drifter, törst, hunger, isolering, 

värk, handikapp, skröplighet, sjukdom, döende o.s.v. Genom Mjuk massage aktualiseras den 

levda kroppen med allt den rymmer och bär därmed en viktig förkoppsligad insikt.  

Oxytocinet samverkar i och genom den ´levda kroppen´ och alla dess erfarenheter, känslor 

och motstånd bidrar till förståelse av oxytocinets djupgående effekter. 

 

6.2.3 Den själsliga domänen 

Den andra frågan anknyter till den själsliga domänen och lyder: Vilken betydelse har den 

psyko-sociala interaktionen mellan massagegivare och massagemottagare?  Svaret knyter vi 

till social teori som hävdar kroppens dubbla lokaliserig. Kroppen är å ena sidan individens 

egendom men å andra sidan definieras den av samhället. I Goffmans teori förenas kroppens 

identitet och social identitet. Kroppen har alltid en social utsikt och finns i det sociala fältet, 

d.v.s. i samhället. Grundtanken är att kroppen inte endast är vår egen materia, utan finns insatt 

i ett socialt (och politiskt) drama med olika roller och identiteter utspelade på en scen 

(Goffman 2003). Massagerummet är en sådan viktig scen och massagegivandet är det drama 

som producerar och reproducerar både kroppslig och social identitet. För att kunna förstå 

interaktionen mellan massagegivare och massagemottagare krävs ytterligare en teori. I 

Kolcabas omvårdnadsteori är det relationen som är vägledande. Theory of Comfort innebär ett 

holistiskt välbefinnande beskrivet som omedelbar upplevelse av att få sina behov 

tillgodosedda vad gäller lindring såväl fysiskt, psykiskt, andligt och socialt (Kolcaba et al. 

2004). Den baseras på studier som visar att nöjda patienter har större förutsättningar att 

tillgodogöra sig vården och uppnå ökad komfort. Kolcaba nämner massage och fysiska 

arrangemang för att skapa lugn, musikterapi, minnesstimulering och kroppslig närhet genom 

t.ex. att hålla handen (Kolcaba 2003, s. 85f). Kolcabas teori är användbar genom att den 

påvisar betydelsen av komfort som förutsättning för att tillgodogöra sig vård och omsorg. I 
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detta perspektiv kan Mjuk massage få både en direkt och en indirekt betydelse för individens 

upplevelse av hälsa och förutsättningar att fungera. Kolcaba visar genom forskning att Mjuk 

massage är särskilt användbar till att bryta kommunikationsbarriärer och har förmågan att 

skapa samhörighet (Kolcaba et al. 2004). Studier visar att framgångsrik behandling av Mjuk 

massage inte beror på fysiska rutiner utan inkännande gensvar i förhållande till mottagaren 

som koncentration under avslappning i meditation eller kontemplativ bön (Weze et al. 2003). 

Interaktionens betydelse mellan mottagare och givare kan ytterligare förstås genom 

psykoanalytisk teori där den franske psykoanalytikern Anzieu (1995) beskriver hudens 

betydelse för jaget och lanserade begreppet ”hudjaget”. Hudjaget förmedlar kontakt med 

självet, psyket och dess tidiga historia. Han framhåller att dess karaktär av barriär betyder att 

hudjaget inte får forceras, utan måste respekteras. Anzieu’s teori om hudjaget visar på de 

känsliga fält som massagegivaren beträder och den tillgång till individens emotionella historia 

som hudjaget ger. Mjuk massage i kombination med eteriska oljor stimulerar det limbiska 

systemet i hjärnan som styr känslor och upplevelser (Wilcock et al. 2004) och kan ytterligare 

förstärka interaktionen i Mjuk massage.  Det är dessutom möjligt att med Winnicott (1995) 

tänka sig massagerummet som ett mellanområde eller lekområde i vilken den subjektiva och 

objektiva verkligheten möts mot bakgrund av tidiga objektrelationer. Den helande och 

skapande ”lek-interaktionen” mellan massagegivare och massagetagare blir en dyadisk2 

interaktion som återknyter till den ursprungliga relationen mor-barn.  

 

6.2.4 Den andliga domänen 

Den tredje frågan anknyter till den andliga domänen och lyder: Hur kan man tänka sig 

transcendensen? Ligger den latent i kroppen och aktualiseras vid beröringen eller är den en 

gudomlig intervention, något utifrån kommande? Hur uppstår de starka andliga erfarenheter 

som framträder i det empiriska materialet? Vi kan här använda oss av ritens teori. Riten har 

sitt ursprung i antropologin och sociologin och härrör från Turner och Durkheim (Reimers 

1994). Riter är återkommande, kulturellt överförbara och formaliserade handlingar. De 

engagerar en grupp och har stor betydelse genom symboler och upplevs som tidlösa och 

överindividuella (Reimers 1994). Riter är inte rutiner eller rutiniserade vardagshandlingar 

som vi använder för att lösa en rad praktiska problem. Riter sakraliserar och kosmiserar livet 

och det sker genom kontakt med det tidlösa, överindividuella och/eller gudomliga (Wikström 
                                                             

2
 Dyad är en socialpsykologisk term som betecknar två människor i samspel. Dyaden består därmed av tre 

enheter: ett Jag och ett Du som blir ett Vi. (Svedberg 1997, s. 61). 
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1993, s. 60ff.). Mjuk massage på handen är något annat än att t.ex. att själv tvätta sina händer 

och torka dem med en handduk. Det är en oreflekterad rutinisering i vardagslivet. Om 

handtvätten med åtföljande torkning sker medvetet som mottagande av en rening får den en 

annan kvalitet och blir en rit. Den förbinder individen med det gudomliga som tillskänker 

rening. Resultatet går mycket djupare än att desinficera händer. Akten sker i ett rituellt rum 

och när den yttre riten upprepas sker något i människans inre liv (Reimers 1994, s. 44). Riten 

skapar tillhörighet, bekräftar individens identitet och existens och har den religiös karaktär 

förenar den människan med Gud och ger nytt liv (Reimers 1994, s. 47 f.). Mycket talar för att 

ett regelbundet mottagande av Mjuk massage i diakonins kontext kan fungera som en rit.  Det 

räcker med att det sker i en dyad, en grupp bestående av två personer, men insatta i hela 

kyrkans kontext. Massagerummet blir ett rituellt rum, ett heligt rum och beröringen blir den 

performativa handling som åstadkommer något på både ut- och insida av människan. 

Massagemottagaren upplever transcendens.  

Det heliga rummet med dess ljud, dofter, rörelsescheman och arkitektoniska symbolik gör att 
den enskilde (omedvetet) omdefinierar sig själv i enlighet med det heliga rummets kategorier,: 
’Nu är jag inför Guds ansikte’. Alla inblandade vet med sig att det är ett slags rollspel, här sker 
en dramatisering av ett religiöst innehåll. Det är i psykoanalytikern David Winnicotts termer ett 
”övergångsområde”(Wikström 1993, s. 64). 

I det rituella rummet verkar symbolerna. Symboler är evokativa, de väcker upp något till liv 

och de är multivalenta, de associerar till olika skikt i människan (Wikström 1990, s. 95, 97). 

Det kan t.ex. betyda att när massagegivaren tänder ett ljus, sätter  på meditativ musik, låter en 

mild doft träda fram och sakta stryker kroppen med olja är det fem olika symboler (ljus, ljud, 

olja, doft och beröring) som svarar mot minst fyra olika sinnen och som samverkar, 

uppväcker djupt liggande känslor och får tillvaron att lysa, lugna och dofta. Om dessa 

symboler har någon religiös anknytning, som t.ex. att det finns en ikon i rummet eller att 

massagegivaren med ett ord ger en tydning av situationen, kan den totala upplevelsen kopplas 

till det gudomliga och på det viset få transcendent karaktär. Vi får heller inte underskatta 

betydelsen av att diakonen som ger Mjuk massage har en vigningstjänst och representerar en 

kyrklig organisation. Hon/han kan därmed i sin diakonala profession fungera som en levande 

symbol för något större. Teorin om riter och symboler kan bidra till vår förståelse av 

beröringens kraft i den andliga domänen. Domänen förstärks ytterligare när vi tar in 

själavården, som ju är en viktig del av diakonens arbete. Om vi betraktar Mjuk massage som 

en del av själavården får Mjuk massage en inriktning mot andlig och psykisk hälsa. Vi har 

tidigare redogjort för själavårdens möte i fyra dimensioner: omsorg, besinning, tolkning och 

fördjupning (Wikström 1990, s. 182ff.).  I flera dimensioner använder själavårdaren icke-
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verbala språk som bilder, symboler och berättelser. Dessa ”språk”  befinner sig kring ”den 

axel som vi kan benämna erfarenheten av en relation eller en dialog” som både uttrycker och 

uppfångar ”intensiteten och gränsernas upplevelser” (Wikström, s. 201, 215). Traditionella 

symboler som klockornas klang, vatten, bröd och vin, rörelser, orgelmusik, konst och 

kyrkoarkitektur framkallar och förmedlar dessa upplevelser. Mjuk massage i kyrkans diakoni 

med musik, dofter, symboler, beröring och beledsagande ord före, under och/eller efter 

behandlingen, tangerar flera av dessa nämnda dimensioner och ansluter alldeles särskilt till 

omsorgens och fördjupningens dimensioner. Av det empiriska materialet framgick att andliga 

upplevelser av transcendent karaktär, ingick i respondenternas erfarenheter. Frågan om dessa 

upplevelser förmedlades direkt eller indirekt är svår att besvara. Men vi har pekat på några 

teorier som bidrar till att beskriva och förklara hur andliga och religiösa erfarenheter kan 

skapas. 

Problemmedvetenheten i användningen av Mjuk massage i Svenska kyrkans diakonala 

kontext har ökats med hjälp av tio redovisade och tillämpade teorier. För att koncentrera, 

klargöra och såhär långt sammanfatta diskussionen sammanförs de tio teorierna vi 

presenterat till följande åtta dimensioner: massagegivaren, massagemottagaren, den 

interaktiva dyaden, själavårdens möte, det rituella rummet, den diakonala professionen, 

den kyrkliga organisationen och det sociala fältet och dessa kan åskådliggöras i 

nedanstående figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Författarens modell över de åtta dimensioner som ingår och omger användningen av 
Mjuk massage så som den beskrivs i föreliggande arbete. 
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6.2.5 Aspekter på kroppen, kyrkan och Diakonal beröring 

Ordet aspekt kommer av lat. aspectus som betyder betraktande, syn och synsätt (Ahlberg et 

al. 1987). I det här två följande avsnitten fördjupar vi aspektseendet. I det empiriska 

materialet tydliggjordes teman som kroppslig och själslig sårbarhet, oklar professionell 

identitet, integritet och gränssättning, könets begränsning och organisatorisk osäkerhet. 

Alla dessa teman fanns under rubriken svårigheter och det är rimligt att anta att den oklara 

identiteten, sårbarheten, könets begränsning och svårigheter med integritet och 

gränssättning hos respondenterna i användningen av Mjuk massage, dels hänger samman 

med varandra och dels är relaterade till den organisatoriska osäkerheten. I grunden 

förmodar vi att det handlar om kyrkans förhållande till den verkliga kroppen och den 

idealiserade kroppen, om kroppens normalitet och avvikelser och om den levda 

människokroppen speglad i moderna ideal om den estetiska och kommersialiserade 

kroppen (Jeppsson Grassman & Hydén 2005). Här är kyrkan en spegelbild av samhället. 

Massagemottagarna som kommer med sina kroppar för att få Mjuk massage, är påverkade 

av både kyrkans och samhällets skiftande kroppsbilder. Rappman hävdar att kyrkan har 

rika resurser i texter, traditioner och tro (2005). Hon lyfter fram Kristi sargade kropp som 

kritisk metafor och använder den för att fördjupa och vidga synen på kroppen. 

Tvärt emot mångas förväntningar, om att Gud strider och segrar med de skötsamma och 
lyckade,  delar Jesus sitt liv med de utstötta. Han rider inte på en häst, utan på en åsna. Han 
lever inte sitt liv i överflöd med en kungakrona  på huvudet, utan dör  på ett kors utan kläder och 
med en törnekrans  på huvudet. I den sargade kroppen på korset finns en kritisk potential som 
pekar i en inklusiv riktning genom att betona det gudomligas närvaro i alla människors liv, inte 
bara kungens och de välartades. Det är en tolkning som betonar att alla människor är Guds 
avbilder (2005, s. 194f.). 

 
Om vi mentalt vågar ta in sargade och slitna kroppar bakom kyrkans fina fasader så 

kommer dessa nygamla kroppsbilder att ge ökad legitimitet åt Mjuk massage som en 

naturlig del av kyrkans diakoni. I förlängningen kan det leda det till nya synsätt på diakoni, 

kyrka och samhälle, just därför att det finns en kritisk potential i Mjuk massage. I figur 4 

här nedan illustreras relationen mellan kroppsbild(er) - kyrkosyn(er) - diakonisyn(er) -

samhällssyn(er). Det råder ömsesidiga relationer mellan aspekterna i figur 4. Det är inte 

endast kroppsbilder och erfarenheter av Mjuk massage som påverkas av rådande 

diakonisyn, kyrkosyn och samhällssyn. Även det motsatta förhållandet gäller. Diakonisyn 

och diakonal teori kan t.ex. påverka och bidra till ny förståelse av Mjuk massage som 

handling inom en diakonal kontext. Mjuk massage transformeras till Diakonal beröring när 

det sker inom kyrkans diakoni. Det medför att Diakonal beröring är ett mer passande 
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begrepp än Mjuk massage och används härefter i föreliggande studie (Se konklusion i 

avsnitt 6.3).  

                                                      Samhällssyn(er)                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Författarens modell över centrala aspekter (bilder/syner) på begreppet Diakonal 
beröring (Mjuk massage) i kyrklig-diakonal-samhällelig kontext. 
 
I en samlingsvolym redogör Lindström för en bibelteologisk modell för diakonalt handlande 

med ett skapelseteologiskt, ett profetiskt, ett inkarnatoriskt och ett ecklesiologiskt perspektiv 

på diakoni (Brodd, Eckerdal, Grönqvist, Laghé & Lindström, 1997, s. 52ff.). Samtliga fyra 

perspektiv relaterar till människan som kropp och Gud beskrivs som den store läkaren som 

helar den skadade kroppen. Vi skulle här kunna se förutsättningar för en kroppslig diakonal 

teori som formuleras för att belysa den fysiska kroppens rättmätiga plats i kyrkan. Lindström 

skriver t.ex. ur ett ecklesiologiskt perspektiv: 

När den kristne genom dopet upptogs i Kyrkan, blev han eller hon en lem i Kristi kropp (1 Kor. 
12, Rom. 12). Man blev Kristi ögon och öron, som uppfattade världens nöd, hans fötter som 
uppsökte nöden och hans händer som hjälpte människor. I kyrkan utförde fortfarande Fadern sitt 
omvårdande, diakonala verk. Det är intressant att se hur viktig den diakonala verksamheten är i 
urkyrkan. På den yttersta dagen kommer Jesus Kristus att döma människor efter deras diakonala 
insatser (Matt.25:31-46): om de givit hungrande mat, törstiga att dricka, bostadslösa husrum, 
nakna kläder, om de besökt sjuka och fängslade (1997, s. 64f.). 

Det Lindström här beskriver är verkligen relaterat till kroppar. Men det är snarare kroppars 

olika funktioner som beskrivs och inte kroppen som egen substans. Även om ansatsen är god, 

skulle vi med viss kritisk distans kunna hävda att Lindström inte går tillräckligt långt. Därmed 

riskerar talet om kroppen och kyrkan som Kristi kropp att producera idealiserade bilder av 

Diakonisyn(er)                      Kyrkosyn(er) 

 

 

 

 

                          Kroppsbild(er)                         

                           Kroppsbild(er)  

    Diakonal beröring 
      (Mjuk massage) 
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kroppen, diakonin och kyrkan. Med idealiseringen blir kroppen reducerad. Om det är riktiga 

slutsatser bör det i dessa nämnda kontexter bli nödvändigt med en fördjupning av förståelsen 

av fysiska kroppar och levda kroppar. Ett viktigt bidrag till denna fördjupning är Sigurdsons 

verk om kroppens idehistoria (2006). Här framställs erotiska kroppar, filosofiska kroppar, 

jungfruliga kroppar, asketiska kroppar, syndakroppen, himmelska kroppar, groteska kroppar, 

den inkarnerade kroppen, den sociala kroppen, den liturgiska kroppen, den gnostiska kroppen 

m.fl. Här ges historiska linjer och ett aktuellt bidrag till fördjupad reflektion över kroppen. 

Kroppen kan bli ett ”kommunikationsmedium för Guds närvaro” (2006, s. 582). 

Kanske är det så att det är känselsinnet, det som Aristoteles menade var det mest grundläggande 
sinnet, som på det tydligaste sättet visar hur kroppen förmår vara öppen för den andre. Känseln 
är som Jean-Louis Chrétien skriver, just genom sin ändlighet redan ’öppen för en närvaro utan 
bild och utan representation, för en intim närhet som aldrig innebär ett ägande, för en naken 
exponering för det ogripbara’. Det är därför inte förvånande att flera teologer och mystiker har 
använt just känselsinnet som ett sätt att beskriva relationen mellan Gud och skapelsen. Guds 
rörelse mot människan sker genom att hela hennes väsen berörs, vilket också kommer att sätta 
hennes kropp i brand (2006, s. 582). 

Att se sambandet mellan beröringen i massage och ”Guds rörelse mot människan” är i sig en 

fördjupning. Frågan om ytterligare fördjupning av våra attityder till och förståelse av kroppen 

och kroppsbilder är både ideologisk och grundläggande och kräver bearbetning dels för att 

Diakonal beröring skall bli korrekt bedömd som en legitim diakonal och kyrklig verksamhet 

och dels för att Diakonal beröring med nödvändighet skall bli en integrerad del bland övriga 

verksamheter.  

 

6.2.6 Aspekter på kroppen, samhället och Diakonal beröring 
 

I det här arbetet har vi bl.a. påmints om den levda kroppen, att kroppar talar till varandra, att 

kroppsspråket är kommunikation och att kroppen förstår. När vi ovan diskuterat behovet av 

fördjupning och bearbetning är det inte endast en tankens bearbetning vi efterlyser. Det 

handlar lika mycket om kroppens egen ’reflektion’. I samhället kan kroppen t.ex. betraktas 

som produktionskraft, vårdobjekt eller skönhetskonsument. Men enligt fenomenologen 

Merleau-Ponty bör kroppen tillmätas en egen unik betydelse, med egen ’reflektion’ och det är 

alltid fråga om ”min kropp”. 

Min kropp, hette det, kan igenkännas på att den ger mig ’dubbla sensationer’: när jag berör min 
högra hand med min vänstra hand har föremålet höger hand den säregna egenskapen att också 
känna. Vi påpekade nyss att de två händerna aldrig rör och berörs av varandra samtidigt. När jag 
trycker mina två händer mot varandra handlar det således inte om två känslor jag har samtidigt, 
som när man percepierar två föremål bredvid varandra, utan om en tvetydig organisation där 
händerna kan pendla mellan funktionerna ’berörande’ hand och ’berörd’ hand. Vad man avsåg 
med ’dubbla känslor’ var att jag i övergången från den ena funktionen till den andra kan känna 
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igen den berörda handen som den som strax kommer att vara den berörande – i detta muskel- 
och benknippe som min högra hand är för den vänstra, anar jag ett ögonblick höljet eller 
förkroppsligandet av denna andra, flinka och levande högra hand jag sträcker ut mot föremål för 
att utforska dem. Kroppen överraskar sig själv utifrån när den utövar en kunskapande funktion, 
den försöker röra vid sig själv när den berör, den gör ansatser till ’ett slags reflektion’…(1997, 
s. 44f.). 

Den ökning av kroppsmedvetandet som Merleau-Ponty m.fl. bidrar till kan betraktas som 

ökad problemmedvetenhet om kroppen. Ett underliggande ’problem’ med 

samhällsdimensioner skulle kunna vara att kroppen, när den tas på allvar blir mer självständig 

och mindre kontrollerbar och att våra olika kroppsbilder är varierande sätt att beskriva 

samhällets, marknadskrafternas, medicinens och religioners försök att kontrollera våra 

kroppar. Kroppen blir därmed ingen oskyldig materia, utan indragen i en maktkamp där olika 

intressen kämpar om kontrollen över våra kroppar. Kroppen blir föremål för politisk kamp 

och reglering (Olin Lauritzen 2005). Det kan bidra till att förklara varför kroppsberöring och 

därmed Diakonal beröring kan uppfattas som en svår och känslig verksamhet. Goffman 

påminde oss om att kroppen länkar samhälle och individ (2003). Kroppen ger både social 

identitet och personlig identitet. Kroppen har s.a.s. både ett yttre och ett inre rum, den är 

synlig och osynlig, men alltid belagd med föreställningar, tabun och regler. När 

respondenterna i det empiriska materialet beskriver möten med avklädda, avstängda, ojämna, 

stressade, spända, orörda, utbrända, kränkta, gråtande, sörjande, ensamma, tyngda, arbetande, 

svettiga, sjuka, torterade, lidande och skadade kroppar, så är det möten också med samhället 

och dess många olika synsätt på kroppen.  

 

Kroppen som länk mellan individ och samhälle är en parallell till kroppen som koppling 

mellan sexualitet och socialitet. Sexualiteten kan förstås som en förmedling mellan sociala 

och individuella kroppar och sexualiteten är ”en central dimension i människans 

kroppslighet” (Sigurdson 2006, s. 419). Vi vet också att oxytocin under goda betingelser 

frigörs genom beröring såväl som genom intimitet i sexualakten (Uvnäs Moberg 2007, s. 

155ff.). Om vi vidgar sexualitet till att omfatta kontakt, känslomässig värme, närhet, energi, 

sensualitet, lust och struktur i mellanmänskliga möten, d.v.s. betydligt mer än endast en 

könsakt, så finns i beröringen en sexuell dimension. I det empiriska materialet finns också 

påtagligt mycket närhet och värme beskrivet. Respondenterna snuddar vid ämnet och visar 

förståelse för kroppens laddningar samt framhåller respekten för den andre. Om det finns 

minsta lilla tveksamhet…då måste man verkligen lyssna…annars så blir det ju ett övergrepp. 

Det är rimligt att tänka sig den underliggande sexuella dimensionen kan bidra till viss 

osäkerhet omkring den Diakonala beröringen och att det förklarar vissa aspekter i teman som 
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organisatorisk osäkerhet, könets begränsning och behovet av integritet och gränssättning 

samt önskemål om handledning. 

 

Den sista aspekten vi diskuterar är relaterad till Diakonal beröring som en legitim 

verksamhet i det hälsofrämjande samhället. I avsnitt 5.1.1 beskrev en respondent att i vår 

församling är ensamhushållen väldigt många och att ofta gamla människor, barn eller 

människor med psykiskt avvikande beteenden eller svåra traumatiska upplevelser kan ha 

behov av Diakonal beröring. I avsnitt 5.1.2 beskrev en respondent sitt arbete bland kvinnor, 

utbrända kvinnor. Dessa referenser antyder viktiga grupper i samhället som kan behöva 

hälsofrämjande åtgärder. Regeringen har fastställt 11 nationella mål för folkhälsan 

(Regeringen 2003). Målområde sex har rubriken ”en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård” (Regeringen 2003, s. 67). Det heter bl.a. att ”hälso- och sjukvården bör även 

initiera och stödja hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på individ- och 

gruppnivå och utveckla metoder så att preventiva insatser naturligt integreras i vårdkedjan” 

(2003, s. 69). Sjukvårdens breda kontaktyta skall utnyttjas för att komma i kontakt med 

individer och grupper ”med ökad sårbarhet för sjukdom och hälsa, d.v.s. de som lever med 

riskfaktorer för sjukdom eller bristande psykosociala resurser” (2003, s. 69). Vi har 

tidigare konstaterat att diakonin sker i det sociala fältet, ofta i mötet med utanförskap, och 

vi har t.ex. påmints om Kolcabas insikt i att beröring kan öka individers förutsättningar för 

att ta emot vård. Diakoni som fälttjänst har en bred kontaktyta och sker i samverkan med 

lokala myndigheter. När Regeringen anbefaller ”stöd till det lokala och regionala 

folkhälsoarbetet” heter det bl.a. att ”ideella organisationer fyller viktiga funktioner i det 

lokala samhället. Samarbete med ideella organisationer kan ofta vara av stort värde för 

folkhälsoarbetet på lokal nivå”. (2003, s.102). Svenska kyrkan samarbetar på lokal nivå 

ofta med kommunen i t.ex. anhörigvården och i folkhälsoråd. Mot den här bakgrunden kan 

kyrkans diakoni och den Diakonala beröringen bli ännu ett verktyg i att utveckla lokala och 

hälsofrämjande interventioner. ”Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården utvecklar 

multiprofessionella team som kan ta hand om framtidens vårdbehov” (Regeringen 2002, 

s.70). Så sker t.ex. redan i palliativa team och posom-grupper3. En samhällssyn som t.ex. 

öppnar för det civila samhällets resurser och en diakonisyn som arbetar holistiskt på det 
                                                             

3Posom står för ’Psykiskt och socialt omhändertagande’ vid olyckor och katastrofer och är en verksamhet som 
ofta är organiserad med en ledningsgrupp bestående av representanter för kommunledning, räddningstjänst, 
socialtjänst  och Svenska kyrkan. 
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sociala fältet kan tillsammans bidra till hälsofrämjande insatser. Resultatet av ett sådant 

vidgat samarbete kan bidra till att skapa fler hälsofrämjande miljöer i Svenska kyrkan och 

därmed fler hälsofrämjande möten i samhället.  Dessa reflektioner ligger implicit i figur 4. 

Som en första studie i ämnet är frågeställningarna besvarade men det bör tilläggas att 

uppföljande studier bör komma till stånd förslagsvis utifrån teman som Diakonal beröring 

och kroppsbilder, Diakonal beröring från brukarnas perspektiv, Diakonal beröring och kön, 

Diakonal beröring och limbiska systemet, Diakonal beröring och objektrelationer. Både 

praktiken och fenomenet Diakonal beröring i Svenska kyrkan är nya inslag och behöver 

mer av både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

6.3 Konklusion 

Mjuk massage i Svenska kyrkans diakoni utgår ifrån en helhetssyn där kropp, själ och ande 

(oxytocin, relation och transcendens) samverkar i mötet mellan massagegivare och 

massagetagare. 15 teman kunde utifrån det empiriska materialet friläggas som erfarenheter 

av, möjligheter och svårigheter med Mjuk massage. När dessa teman analyserades och 

relaterades till teoretiska modeller framstod Mjuk massage som en komplex verksamhet 

med åtta olika dimensioner. Det är dessa dimensioner (massagegivaren, massagetagaren, 

den dyadiska interaktionen, själavårdens möte, det rituella rummet, den diakonala 

professionen, den kyrkliga organisationen och det sociala fältet) som tillsammans ger form 

och innehåll åt Mjuk massage inom Svenska kyrkans diakoni. Formen och innehållet ger 

interventionen en specifik innebörd som motiverar att ett särskilt begrepp bör användas för 

att precisera och presentera interventionen. Det begreppet är Diakonal beröring.  
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7. AVSLUTNING 

 
Jag återknyter till inledningen och min resa genom beröringens landskap. På 1980-talet mötte 

jag beröringen som ett pedagogiskt redskap i Uppsala. Längre fram lärde jag från 

Vårdhögskolan i Göteborg mer om beröringens betydelse som intervention i äldres 

omvårdnad. Vid Karlstads universitet genomförde jag en begreppsanalys av ’Mjuk massage’ 

och speglade begreppet inom den palliativa vårdens kontext. Här upptäckte jag att Mjuk 

massage användes som ett självständigt begrepp. Efter att ha fått möjlighet att fördjupa mig i 

uppsatsämnet och genom kvalitativa intervjuer möta diakoner och lära av deras knowing in 

action (inte endast deras knowledge of eller in action), har jag blivit övertygad om att vi 

behöver lansera ett begrepp som fångar in de specifika kvaliteter som Mjuk massage för med 

sig i kyrkans diakonala kontext. Som en motsvarighet till ’Palliativ beröring’ föreslår jag 

’Diakonal beröring’. Begreppet lokaliserar massagegivandet till ett yrkesområde och markerar 

betydelsen av den kyrkliga kontexten. I Svenska kyrkan får kroppen allt större plats. Två 

exempel på det ökade kroppsmedvetandet är pilgrimsvandringar och djupmeditation. I båda 

fallen har kyrkan skapat former för vandring och meditation och det erbjuds numera 

utbildningar för den som vill leda dessa verksamheter. På motsvarande vis kunde Svenska 

kyrkan integrera Diakonal beröring i verksamheten, erbjuda utbildning och handledning, som 

ju respondenterna i materialet efterlyste, och informera och pedagogisera verksamheten, så att 

fler kan få del av den. Jag har i den här studien dels visat att det pågår en teologisk reflektion 

om kroppen och kroppsbilder och dels tydliggjort Diakonal beröring som ett värdefullt 

komplement till annan diakonal, själavårdande och social verksamhet. Samtliga respondenter 

hävdar med stor övertygelse att ’Diakonal beröring’ är ett extraordinärt redskap att använda 

när orden inte räcker, när sorgen blir alltför tung och när sårbarheten inte orkar mer än att vila 

i tystnad och strykas av ömma händer. Eva Magnussons dikt får avsluta detta arbete (1978). 

 
Ömhet 
min stackars fågel 
 
vart ska du ta vägen 
när du sprängt ditt galler 
 
kan du någonsin 
någonstans 
finna händer mjuka nog 
varsamma nog 
att ta emot 
den lätta tyngden av 
din sargade kropp 
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BILAGA:  Intervjuguide  

1. Berätta om Din bakgrund: fackutbildning/din professionella bakgrund? 
2. Hur kom Du att intressera Dig för diakoni? 
3. Beskriv Din bild av diakoni? 
4. Arbetar Du som diakon? Beskriv Din tjänst? 
5. Hur kom Du i kontakt med Mjuk massage? 
6. Hur kom Du att intressera Dig för Mjuk massage? 
7. Kan Du beskriva egna erfarenheter/upplevelser av att ta emot Mjuk massage? 
8. Hur fick Du din kunskap/utbildning av Mjuk massage? 
9. Vem kan förmedla Mjuk massage enligt Din synpunkt? 
10. Beskriv Din bild/syn av vad som karaktäriserar Mjuk massage? 
11. Vilken mottagargrupp har Du mest förmedlat Mjuk massage till? 
12. Vilken mottagargrupp tycker Du bäst om att förmedla Mjuk massage till? 
13. Är det någon mottagargrupp som Du undviker att ge massage? 
14. Hur kom massagetagaren till Dig för att ta emot Mjuk massage? 
15. Är Ditt erbjudande om Mjuk massage ett erbjudande till ’alla’ eller till en särskild grupp? 
16. Är Ditt erbjudande om Mjuk massage offentligt? 
17. Till vilken åldersgrupp/mottagargrupp passar Mjuk massage utifrån Din erfarenhet? 
18. Hur skulle Du beskriva behovet av beröring? 
19. Beröringslängtan, finns det?  
20. Är människor medvetna om sin beröringslängtan?   
21. Hur skulle Du beskriva Dina erfarenheter/upplevelser av människors beröringslängtan i 
      förhållande till den holistiska dimensionen av människan som Kropp, Själ och Ande? 
22. Är beröringslängtan knuten till någon särskild dimension av människan? 
23. Skiljer sig beröringslängtan mellan människor(yngre/äldre, män/kvinnor, stad/land, 
       utbildning etc.)? 
24. Kan Du beskriva Dina upplevelser/erfarenheter av att vara massagegivare? 
25. Kan Du beskriva hur massagetagarna visar uttryck/reaktioner mot Dig som 
       massagegivare? 
26. Kan Du beskriva vilka reaktioner massagetagarna visar efter en session av mjuk  
       massage? 
27. Är det någon kroppsdel som ger mer positiva/negativa reaktioner av Mjuk massage? 
28. Kan Du se skillnader i reaktioner? Äldre/yngre, män/kvinnor, mottagarens situation, tid  
      på dygnet, din egen insats eller något annat? 
29. Kan Du beskriva vad Du anser är viktigt/grundläggande hos Dig som massagegivare? 
30. Kan Du se personliga attribut hos Dig som massagegivare som viktiga att tänka på inför 
       en session av Mjuk massage? (klädsel, utseende etc.) 
31. Kan Du beskriva några viktiga praktiska ’ kom ihåg’ för Dig som massagegivare inför en 
       massagesession? 
32. Hur beskriver du stunden/vad händer innan/efter en session av Mjuk massage? 
33. Hur beskriver Du Dina känslor som massagegivare innan/efter massage sessionen? 
34. Hur skulle Du beskriva känslorna hos massagemottagaren innan/efter massage sessionen?  
35. Kan Du beskriva Dina tankar om etiska ställningstaganden som ligger till grund för mjuk 
       Massage? 
36. Beskriv hur kan det se ut när Du förmedlar Mjuk massage? Tid, plats, rummet, 
       dofter(vilka?), ljus, musik(vilken?) 
37.  Var förmedlar Du Mjuk massage? (diakon exp. privat, hemma hos..) 
38.  Vilken/vilka kroppsdel/kroppsdelar masseras? 
39.  Beskriv fördelar med Mjuk massage (allmänt)? 
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40. Beskriv fördelar med Mjuk massage (diakonalt)? 
41. Beskriv svårigheter med Mjuk massage (allmänt)? 
42. Beskriv svårigheter med Mjuk massage (diakonalt)? 
43. Kan Du se/tycka att Mjuk massage kan vara ett diakonaltredskap? På vilket sätt? 
44. Kan Du se/tycka att Mjuk massage inte kan vara ett diakonaltredskap? På vilket sätt? 
45. Använder Du Dig av Mjuk massage som ett redskap i Ditt diakonala församlings arbete? 
46. Kan Du se möjligheter att utveckla användandet av Mjuk massage i Ditt diakonala  
      arbetet? Hur skulle du önska att detta skulle ske? 
47. Kan Du se möjligheter att utveckla användandet av Mjuk massage i kyrkans diakonala 
      församlingsarbete? 
48. Vem skulle kunna förmedla Mjuk massage i kyrkans diakonala församlingsarbete? 
       Diakon, präst, frivilliga(besöksgrupp)? 
49. Kan Du se svårigheter/hinder att utveckla användandet av Mjuk massage i kyrkans 
      diakonala församlingsarbete? 
50. Vilken inställning/intresse/kunskap möter Du om Mjuk massage (allmänt)?  
51. Vilken inställning/intresse/kunskap har kyrkans/församlingens ledning till Mjuk massage? 
52.  Kommer Du att i framtiden erbjuda Mjuk massage i Ditt diakonala arbete? Varför/varför  
        inte?   
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10. Upphovsrättsligt skyddat material 

 

Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt 
syfte. Använd gärna texten för eget bruk men ange alltid varifrån materialet har hämtats. 

Ange referens på följande sätt:  

Edebol, M. (2009). Mjuk massage och diakoni. Ett holistiskt perspektiv. Magisteruppsats  
    inom området Hälsa och Välfärd i förändring. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. 
    Karlstad: Karlstads universitet. 


