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Sammanfattning 

I Sverige är besvär i rörelseorganen en av de största orsakerna till sjukskrivning och många 

personer lever med långvarig smärta. Många patienter som har långvarig smärta vill gärna 

prova på alternativ till medicinering och provar därför massage och olika typer av 

avslappningstekniker för att reducera smärtan. Forskningen kring dessa är ofta begränsad och 

utförd enligt kvantitativ metod. Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka hur 

massage och avslappning upplevs för personer med muskulära smärttillstånd. I studien ingick 

fyra kvinnor, som alla går regelbundet på massage, samt utövar någon form av 

avslappningsteknik. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Ur analysen 

framkom fem kategorier: Fysiska och psykiska effekter, fysisk aktivitet som smärtlindring, 

kombination av olika metoder, vikten av trygghet och tilltro samt resurskrävande. Resultatet 

visade att massage, avslappning och fysisk aktivitet är de tre viktigaste metoderna för 

smärtreducering. Deltagarna tycker att alla tre metoder är lika viktiga och att kombinera dem 

ger bäst resultat. Slutsatser som kan dras av studien är att avslappning, massage och fysisk 

aktivitet upplevs smärtreducerande och allra bäst effekt uppnås om dessa kombineras. 

Studiens resultat kan vara av betydelse för personer med långvarig smärta. Studien kan också 

vara intressant att ta del av för personer som arbetar med behandling av långvarig smärta, för 

att få kunskap om hur olika behandlingsmetoder upplevs. 

 

Nyckelord: Smärta, smärtlindring, massage, avslappning, mindfulness, fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 

Valet av ämne till vårt examensarbete har växt fram under utbildningens gång, då vi har 

kommit i konakt med olika komplementära behandlingsmetoder som kan lindra muskulär 

smärta. Många personer i Sverige lider av långvarig smärta i rörelseorganen och vi var 

intresserade av att få reda på hur personer med långvarig smärta upplever behandlingar som 

massage och avslappning för sin smärta.  

Vi delade upp litteraturbearbetningen genom att Maria har skrivit det mesta om massage och 

Anna det mesta om avslappning. Övriga delar av uppsatsen har vi jobbat tillsammans med. 

Vi vill tacka de personer som ställt upp för intervjuer och frikostigt delat med sig av sina 

upplevelser. Vi vill också tacka friskvårdscentret i Värmland som hjälpt oss med urvalet till 

studien, samt delat med sig av sin kunskap om mindfulness. Sist men inte minst vill vi tacka 

vår handledare Carolina Jernbro på Karlstad Universitet, som guidat oss i den kvalitativa 

forskningens underbara värld och stöttat oss i arbetet med uppsatsen.  

Karlstad 2014-05-26 

Anna Hedström och Maria Enbacker 
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1.  INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

Många personer lever med långvarig smärta. Av den svenska befolkningen har 18 % någon 

typ av långvarig smärta (Werner & Leden, 2010). Sjukdomar i rörelseorganen är tillsammans 

med psykiska besvär den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag och ryggbesvär 

är den vanligast förekommande orsaken till smärta inom rörelseorganet. År 2007 var mer än 

35 000 personer sjukskrivna för sjukdomar eller problem i mjukvävnader. Fler kvinnor än 

män har besvär och är också sjukskrivna i längre perioder (Socialstyrelsen, 2009). Varför det 

är så är inte helt klart, men enligt Socialstyrelsen kan det bero på att kvinnor generellt sett har 

mindre muskelstyrka än män och ofta dubbelarbetar med både förvärvsarbete och 

hushållsarbete i större utsträckning än män.  

Inom den ordinarie sjukvården erbjuds ofta metoder som farmakologisk medicinering, 

fysioterapi, kyla, värme eller akupunktur mot smärtan. Många patienter söker sig ofta till 

alternativa behandlingar som olika typer av massage och avslappningsmetoder. Forskningen 

kring dessa alternativa metoder är ofta mer bristfällig än de medicinska metoderna. I denna 

studie har vi valt att undersöka hur personer med olika långvariga smärttillstånd från 

rörelseorganen upplever massage och avslappning och hur de upplever att deras smärta 

påverkas om de två metoderna kombineras. 

1.2  Smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som ” En obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga att kommunicera utesluter 

inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av adekvat smärtlindring. Smärta är 

alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av 

vävnadsskada tidigt i livet” (Werner & Leden, 2010, s.13).  

Hos de flesta människor är smärta ofta tillfällig och försvinner när skadan har läkt. Hos vissa 

individer kvarstår smärtan under längre tid. För att räknas som långvarig smärta ska smärtan 

ha pågått längre än tre månader. Människor som drabbas av långvarig smärta provar gärna 

många olika behandlingsmetoder för att lindra sin smärta (problemfokuserad strategi). De 

undviker också gärna sådant som kan förvärra deras smärta (känslofokuserad strategi) 

(Werner & Leden, 2010).   
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Upplevelsen av smärtan är subjektiv och unik för varje individ och är svår för andra att förstå 

innebörden av. Personer som lever med långvarig smärta lider inte bara av den fysiska 

smärtan, utan smärtan leder också till många psykologiska konsekvenser. Sömn, arbete och 

socialt liv påverkas ofta negativt och det kan leda till social isolering och känsla av hopplöshet 

för den drabbade. Sämre självkänsla, ångest och nedstämdhet är därför vanligt hos personer 

som lider av långvarig smärta. Därför är det också viktigt för patienter med långvarig smärta 

att hitta copingstrategier för att hantera de psykologiska effekterna av smärtan. Det kan till 

exempel vara genom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller andra samtalsmetoder för att få 

hjälp att hantera och acceptera sin smärta (Werner & Leden, 2010).  

Vid långvarig smärta är det mentala mycket viktigt. Om en metod eller ett preparat ska 

fungera eller inte beror många gånger på vad patienten själv tror och är mentalt inställd på. En 

persons uppfattning om en metod kan bland annat påverkas av hur den presenterats och hur 

den som presenterade metoden framträdde. Eftersom beröring överförs mer än 60 gånger 

fortare än smärta i nervsystemet så kan smärta hejdas av exempelvis positiva tankar, då de når 

hjärnan fortare än smärtsignalerna. Genom att tänka lugna och stillsamma tankar utsöndras 

ämnen i kroppen som blockerar smärta medan stressande tankar förvärrar smärta (Khalsa & 

Stauth, 2000). 

1.3 Massage 

Massage finns inom de flesta kulturer och ordet massage kommer från arabiskans ord mass, 

som betyder vidröra, beröra, ta i eller känna på. I Sverige infördes massage av gymnastikens 

fader Per Henrik Ling under 1800-talet. Ling utvecklade klassisk massage, som också 

internationellt kallas för Swedish massage. Det finns olika typer av massagetekniker och de 

flesta massagetekniker bearbetar muskler och kringliggande bindväv. Massage kan bidra till 

att mjuka upp stela muskler, samt lösa upp muskelknutor som bildas i muskelfibrerna vid 

långvarig statisk belastning av muskeln (Wigforss Percy, 2006). Massage kan också verka 

stressreducerande, då hormonet oxytocin frigörs vid beröring av huden. Oxytocin är kroppens 

eget lugn- och ro-hormon, som aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket får till följd 

att hjärtfrekvens och blodtryck sänks och massagemottagaren känner sig lugn. Oxytocinet 

bidrar även till att kroppens smärthämmande system aktiveras och genom massage kan på så 

vis muskelsmärta reduceras. Effekterna av oxytocinet i kroppen håller i sig i timmar efter att 

det frisatts vid enstaka tillfällen. Studier har också visat att om oxytocin frisätts flera gånger 

regelbundet så kan den positiva effekten hålla i sig i veckor (Uvnäs Moberg, 2009). För att 

oxytocin ska frigöras behövs ingen djupgående massage som bearbetar musklerna, utan det 
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räcker med strykningar över huden (Wigforss Percy, 2006). Detta kan vara värdefullt för 

personer med långvarig muskelsmärta. Wigforss Percy (2006) nämner också att massage kan 

framkalla känslor. Blockerade känslor, som exempelvis sorg eller ilska, kan sätta sig som 

muskelspänningar i kroppen och behandlas inte dessa kan spänningarna bli kroniska. Det som 

kan hända när dessa spänningar löses upp är att blockeringen av känslorna försvinner och 

därför kan känslor komma fram vid massage. Genom att känselceller i huden aktiveras av 

beröring kan känslor från vårt undermedvetna komma upp till ytan. Vid sådana tillfällen är 

massörens förhållningssätt mycket vikigt. 

Två studier som författarna har granskat, visar att massage har en positiv påverkan hos 

patienter med långvarig muskulär smärta och kan verka lika bra eller bättre än ordinarie 

medicinsk behandling som medicinering och fysioterapi (Walach, Güthlin, & König, 2003; 

Hernandez-Reif, Field, Krasnegor & Theakston, 2001). Regelbunden massage kan förbättra 

både upplevd smärtnivå, stressnivå, sömnkvalitet, samt minska oro och depressionsnivåer 

(Hernandez-Reif et. al, 2001). I båda dessa studier har försökspersonerna mottagit massage 

två dagar per vecka i fem veckor och vid uppföljning direkt efter fem veckor visar resultaten 

att försökspersonerna upplever minskad smärta och mindre nedstämdhet. 

Vid en litteraturgenomgång, som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2006) 

gjort, visar studier att massage lindrar muskelsmärta på kort sikt. Däremot visar de flesta 

studier i litteraturgenomgången att effekten inte kvarstår tre månader efter utförda 

massagebehandlingar. SBU:s slutsats är att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för 

att bedöma effekten av massage jämfört med andra behandlingsmetoder. En senare studie som 

också genomförts av SBU (2010), som avser rehabilitering för patienter med långvarig 

smärta, visar att så kallad multimodal rehabilitering förbättrar förutsättningar för patienter 

med långvarig smärta att återgå till arbete efter sjukskrivning jämfört med patienter som fick 

enstaka behandlingar. Med multimodal behandling menas att flera olika fysiologiska och 

psykologiska insatser görs i en behandling och flera behandlare tillsammans med patienten 

jobbar målmedvetet som ett team, för patientens tillfrisknande. Inställning, beteende och 

patientens egen medverkan och medbestämmande är en viktig del i den multimodala 

behandlingen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). 

1.4 Avslappning 

Avslappning är en beprövad metod för att minska stress. Genom avslappning sänks bland 

annat blodtryck, puls och andningsfrekvens samt muskelspänningar minskas (Kaushik, 

Kaushik, Mahajan & Rajesh, 2006). Genom att lära sig en avslappningsteknik kan människor 
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lära sig att hantera sin stress- och spänningsnivå. Det finns olika tekniker för avslappning. En 

teknik är progressiv avslappning, där kroppskännedom spelar en viktig roll genom att lära sig 

känna skillnad på spända och avslappnade muskler. En annan teknik är meditation, här uppnås 

avslappning genom att upprepa ett mantra och koppla bort alla andra tankar. En tredje teknik 

är mindfulness, som beskrivs nedan (Winroth & Rydqvist, 2008).  

1.4.1 Mindfulness 

Mindfulness betyder medveten närvaro och är en typ av meditation som härstammar från 

buddhismen. Denna typ av meditation går ut på att vara i nuet, inte tänka på det som hänt eller 

det som ska hända och låta tankar komma och gå utan att värdera eller fastna vid dem. Med 

denna typ av meditation kan perioder av icke-tänkande och inre stillhet uppnås, vilket ska 

vara den läkande komponenten i metoden. Medveten närvaro bidrar till större vakenhet och 

klarsynthet, det kan också bidra till att lära sig acceptera verkligheten runt omkring som den 

är. För att utöva mindfulness är fokus och koncentration viktigt och kan vara något som 

behöver tränas upp. Andningen är en mycket viktig del inom mindfulness och används också 

för att öva upp koncentrationen. Genom att helt och hållet fokusera på sin egen andhämtning, 

varje in- och utandning, ligger koncentrationen på en enda sak. Så fort tankarna börjar vandra, 

förs fokus tillbaka till andningen. Det krävs mycket träning för att orka vara koncentrerad en 

längre stund, men när det lyckas byts tankar, känslor och den yttre världen mot stillhet, ro och 

lycka (Kabat-Zinn, 2008). 

Mindfulness används bland annat vid stressreducering där ett speciellt meditationsprogram 

(MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction) används. I programmet ingår bland annat 

sittande meditation, rörelsemeditation och kroppsskanning. Här ligger fokus endast på att 

medvetet skanna igenom kroppens olika delar, genom att fokusera på en kroppsdel i taget och 

lämna alla andra tankar utanför (Kabat-Zinn, 2008). En annan metod är MBT (Mindfulness-

based therapies) som är en klinisk tillämpning av principer från bland annat Buddhismen. Den 

viktigaste delen är den icke-dömande acceptansen av fysisk smärta och psykisk stress för att 

undvika ältande och grubblande över sådant som redan hänt. I slutet av 70-talet utvecklades 

tillämpningen av mindfulness som terapiform, det var då Mindfulness-Baserad 

StressReduktion (MBSR) började användas vid behandling av kronisk smärta. Mindfulness-

baserad terapi har använts som behandling både för psykiska och fysiska sjukdomar som 

exempelvis depression, ångest och kronisk smärta. På senare tid har man upptäckt att MBT 

kan användas som behandling vid sjukdomar som fibromyalgi, kroniska trötthetssyndrom och 

IBS (Lakhan & Schofield, 2013). MABT (Mindfull Awareness in Body-oriented Therapy) 
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intervention är ännu en metod och består av tre steg. Vid steg ett ligger fokus på massage och 

att läsa av kroppen. Minska spänningar och öka medvetenheten om fysiska stressignaler i 

kombination med kroppskännedom för att kunna utveckla en persons förmåga att identifiera 

och formulera sensoriska upplevelser. I steg två fokuseras det på övningar i 

kroppsmedvetenhet för att få tillgång till kroppens inre sensoriska/emotionella erfarenhet och 

egenvård för att öka effekten av svar på stressfaktorer. Vid det tredje steget ligger fokus på 

medveten närvaro (Price, McBride, Hyerle & Kivlahan, 2007). 

En studie har gjorts där de använde sig av MABT intervention och där 14 kvinnliga 

krigsveteraner med post-traumatisk stress och kronisk smärta deltog. Hälften av deltagarna 

fick vanlig behandling i form av primär allmän sjukvård, och den andra hälften fick prova på 

ett 8 veckor långt program med kroppsorienterad terapi utöver den vanliga behandlingen. 

Deltagarna tog även receptbelagda mediciner mot sin smärta. Medveten närvaro under 

kroppsorienterad terapi är en kombination av praktisk och verbal terapi där kroppen 

stimuleras fysiskt med hjälp av massage och mentalt med mindfulness. Deltagarna får genom 

verbal terapi lära sig att identifiera och formulera sensoriska upplevelser i form av smärta. 

Med hjälp av mindfulness får de tillgång till och kan acceptera sensorisk och känslomässig 

medvetenhet i kroppen. Just detta är en viktig grund för självinsikt och självreglering vid 

fysisk smärta orsakad av trauman. Resultaten från studien visade att deltagarna som fick 

kroppsorienterad terapi, tycktes fått ökade verktyg för smärtlindring och avslappning, ökad 

kropp/själ-anslutning och ökat förtroende/säkerhet i jämförelse med den andra gruppen. 

Deltagarna verkade också ha fått ökad self-efficacy och empowerment. Med self-efficacy 

menas individens tilltro till den egna förmågan att hantera en speciell situation eller 

upplevelse. Empowerment innebär att individen lär sig att göra egna val och ta makt över sin 

egen situation. Effekterna mättes genom att deltagarna intervjuades och fick fylla i enkäter där 

de själva fick uppskatta hur de upplevt behandlingen och hur den påverkat deras smärta 

(Price, McBride, Hyerle & Kivlahan, 2007). Self-efficacy är viktigt för att aktivt göra något 

för att reducera sin smärta. Avslappning kan alltså vara en copingstrategi (ett sätt att hantera 

smärta på) i sig men kan också vara ett sätt att öka den upplevda förmågan att klara av att göra 

något som reducerar smärtan (Bergström, 2010). 

1.4.2 Altered State of Consciousness (ASC) 

Förändrat medvetandetillstånd (ASC) innebär att vara i ett annat medvetandetillstånd än det 

vardagliga vi är vana med, ett tillstånd mitt emellan medvetande och medvetslöshet. Det 

tillstånd man befinner sig i precis innan sömn. Det finns flera olika sätt att uppnå ett förändrat 
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medvetandetillstånd. Ett sätt är floating, som innebär att ligga i en flyttank med hudtempererat 

vatten innehållande en mycket hög salthalt vilket gör att kroppen känns viktlös. Både ljus och 

ljud kan stängas ute som bidrar till en ännu djupare avslappning för att till slut kunna uppnå 

ASC (Kjellgren, Lyden & Norlander, 2008). Floating har enligt studier visat sig kunna lindra 

fysisk smärta och psykiska åkommor som exempelvis ångest (Kjellgren, Norlander & Archer, 

2001). Andra sätt att uppnå ASC på kan vara andningsövningar, speciell musik eller annan 

typ av rytmisk stimulering. Fördelen med floating jämfört med dessa är att det förändrade 

medvetandetillståndet varar i längre perioder och därmed även den smärtlindrande effekten 

(Lawlis, 1996).  

Några studier har gjorts för att försöka förklara ASC biologiskt genom att mäta BEAM (Brain 

Electrical Activity Map) och bilder för att fastställa den teoretiska förklaringen av olika 

symmetriskillnader i hjärnan. Detta görs med electroencefalogram (EEG), genom att 

elektroder fästs på patientens huvud. EEG-utrustningen mäter aktiviteten i storhjärnbarken 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Det finns fyra baskategorier i EEG nivåer; beta, alfa, 

theta och delta. Vår vardagliga mentala aktivitet med problemlösning, oroande och planering 

befinner sig på nivå beta. Alfa är det avslappnade tillståndet, theta är tillståndet mitt emellan 

medvetande och medvetslöshet, tillståndet precis innan sömn. Här är människan som mest 

kreativ då det är svårt att skilja på verklighet och dröm och verkligheter kan blandas fritt. Som 

exempel har flera uppfinningar och vetenskapliga upptäckter gjorts under thetatillstånd. Delta 

är nivån där tillstånd av djup drömsömn uppnås (Lawlis, 1996).  

1.5 Fysisk aktivitet 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar fysisk aktivitet för personer med långvarig smärta 

(2008). Personer med långvariga smärttillstånd blir ofta begränsade i sina rörelsemönster och 

undviker ofta fysisk aktivitet på grund av rädsla för smärtan. Den fysiska aktiviteten bör 

anpassas efter i vilken grad patienten är van vid fysisk aktivitet. Aktiviteten bör också 

anpassas efter vilken typ av skada eller diagnos personen har. Den fysiska aktiviteten leder 

oftast till smärtreducering då kroppsegna endorfiner frisätts vid fysisk aktivitet under medel- 

till högintensivt arbete. Fysisk aktivitet kan också bidra till förbättrad kroppsuppfattning och 

stärkt självbild. Fysisk aktivitet rekommenderas också till personer med stressymptom, 

depressioner och sömnproblem då fysisk aktivitet har påvisat stämningshöjande effekter, samt 

bidrar till förbättrad sömn (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  
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2.  PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE  

Eftersom långvarig smärta är ett så pass utbrett problem bland Sveriges befolkning är det 

viktigt att fungerande behandlingsmetoder finns tillgängliga. Många vill undvika 

smärtstillande mediciner och då finns alternativa behandlingar som olika 

avslappningsmetoder och massage. Det har gjorts studier om dessa metoders effekter på 

smärta, men en svaghet med de flesta studier är att de är utförda med relativt få deltagare. Om 

hur dessa behandlingsmetoder i kombination upplevs har författarna hittat en studie, som 

presenterats tidigare i detta arbete (Price, McBride, Hyerle & Kivlahan, 2007), också den med 

mycket få deltagare.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur massage och avslappning upplevs för personer 

med muskulära smärttillstånd. 

3.  METOD 

För studien har kvalitativ metod valts, då det passar bäst för studiens syfte. Kvalitativ metod 

används med fördel då forskaren avser att beskriva personers upplevelser och känslor kring ett 

ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa metoden är forskaren öppen för nya 

upptäckter, som kan tillföra forskningen mer än det som studien syftar att utforska (Patel & 

Davidson, 2011).  

3.1  Urval 

Ett strategiskt urval har gjorts av personalen på ett friskvårdscenter i Värmland efter 

författarnas urvalskriterier. Kriteriet för urvalet var att de personer som skulle ingå i studien 

hade någon typ av långvarig muskulär smärta, gick på massagebehandlingar någorlunda 

regelbundet och också utövade någon typ av avslappningsmetod utöver 

massagebehandlingarna. Friskvårdscentret valde ut personer som hade genomgått 

mindfulnessutbildning på friskvårdscentret och som också går där regelbundet på massage. 

Fyra personer tillfrågades via e-post av en anställd på friskvårdscentret. Samtliga tillfrågade 

tackade ja. Därefter skickade författarna ut ett informationsbrev (Bilaga 1) om studien via e-

post till deltagarna, och därefter kontaktades de för att bestämma tid och plats för intervju. En 

av de utvalda personerna fick författarna ingen kontakt med trots upprepade försök. Därför 

tillfrågades en person, som en av författarna kände till och som uppfyllde kriterierna för 

urvalet. Samtliga deltagare i undersökningen är kvinnor i åldrarna 35-60 år. 
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3.2  Datainsamling 

En intervjuguide utformades som bestod av följande teman; massage, avslappning och 

upplevd förändring (Bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden bestod i största möjliga mån av 

öppna frågor för att få så utförliga och berättande svar som möjligt. Genom att visa 

respondenterna empati och intresse under intervjuerna känner de sig trygga och mera 

bekväma att öppna upp sig och berätta. Miljön där intervjuerna utförs har också stor betydelse 

för respondentens trygghet (Trost, 2010). Intervjuerna delades upp mellan de två intervjuarna 

och utfördes på olika platser. En intervju genomfördes på den intervjuades arbetsplats, ett 

kontor. Två intervjuer gjordes på ett kontor på ett friskvårdscenter i Värmland där de båda 

respondenterna tränar. Den sista intervjun gjordes på ett café. Platserna för intervjuerna valdes 

av deltagarna. Var och en fick innan intervjun fylla i ett samtyckesformulär där de godkände 

sitt deltagande i studien och att intervjun spelades in. Intervjuerna varierade i längd från 10 

minuter upp till 40 minuter. Som inspelningsutrustning användes mobiltelefon. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Innan analysen av intervjumaterialet påbörjades, transkriberades alla fyra intervjuer ordagrant. 

Därefter raderades inspelningarna. För att sedan analysera insamlad data användes kvalitativ 

innehållsanalys. Denna typ av analys fokuserar på texter och beskriver variationer genom de 

skillnader och likheter som finns i texten. Analysen gick till så att meningsenheter, med 

betydelsefullt innehåll för studien, togs ut ur de transkriberade texterna. Meningsenheterna 

kondenserades till kortare meningar, så att det mest väsentliga innehållet bevarades. De 

kondenserande meningarnas innehåll beskrevs sedan med hjälp av koder. Koder med liknande 

innehåll fördelades sedan in i kategorier för att få en mer samlad bild av datamaterialet. I detta 

arbete utgörs resultatets rubriker av de kategorier som framkommit i analysarbetet. I tabell 1 

illustreras hur analysprocessen har gått tillväga med meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. För att stärka resultatets tillförlitlighet har 

båda intervjuarna tillsammans läst igenom och analyserat alla fyra transkriberade intervjuer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen enligt kvalitativ analysmetod. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mindfulness kan 

vara väldigt bra 

på det sättet om 

man har väldigt 

ont, så kan det 

vara bra att 

fokusera på 

något annat. 

 Mindfulness är 

bra om man har 

väldigt ont. Bra 

att fokusera på 

annat. 

Mindfulness bra 

vid smärta. Fokus 

på annat. 

Avslappning Psykiska och 

fysiska effekter 

Det är så olika 

vem man går 

hos. Så är det ju 

verkligen så att 

man måste 

slappna av, så är 

det så att man 

har blivit 

avslappnad så 

känns det ju 

skönare med en 

gång annars kan 

det ju ta en 

stund innan man 

slappnar av så 

att man känner 

att man har 

tilliten. 

Viktigt att känna 

tillit till 

massören för att 

kunna slappna 

av. Känns 

skönare om man 

kan slappna av. 

Tillit viktigt för 

att kunna slappna 

av. 

 Vikten av 

trygghet och 

tilltro 

 

3.4  Etiskt förhållningssätt 

Ett etiskt förhållningssätt är viktigt genom hela forskningsprocessen. Det är viktigt att redan 

innan intervjun klargöra för den som ska intervjuas, att deltagandet i studien är frivilligt, att 

intervjun när som helst kan avbrytas och att det inte är ett måste att svara på alla frågor. 

Informationskravet har tillgodosetts genom att samtliga deltagare i studien har tagit del av ett 

informationsbrev, där tillvägagångssätt och syfte beskrivs. Deltagarna har också före 

intervjuerna skrivit under ett samtyckesformulär, där de bekräftar att de tagit emot all 

information de behöver kring studien och att de samtycker till sin medverkan. 

Samtyckeskravet har därmed tillgodosetts. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till 

genom att deltagarna inte kan identifieras i resultatet utifrån varken personbeskrivning, 

resultat eller citat (Trost, 2010). Insamlad information kommer enligt nyttjandekravet endast 
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användas i detta examensarbete (Patel & Davidson, 2011) och obehöriga kommer ej ha 

tillgång till denna information. 

4.  RESULTAT 

Genom analysen har fem kategorier framkommit, som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar. Kategorierna fysiska och psykiska effekter, fysisk aktivitet som smärtlindring, 

kombination av olika metoder, vikten av trygghet och tilltro, samt resurskrävande presenteras 

nedan som resultatets rubriker. Under varje kategori redovisas kärnfulla citat från 

intervjuerna. För att visa att alla deltagare har kommit till tals har citaten namngivits med 

Intervjuperson 1-4. Deltagarna i studien har olika typer av långvarig smärta. Två av 

deltagarna har muskelsmärtor som är stressrelaterade, en av deltagarna har muskelsmärta som 

uppkommit av en skada och en av deltagarna har en kronisk ledsjukdom som orsakar 

muskelsmärta. I studien har framkommit att deltagarna använder flera olika metoder för att 

lindra sin smärta och att det är viktigt att kombinera dessa.  

4.1  Fysiska och psykiska effekter 

4.1.1 Massage 

Alla deltagare upplever att massage är avslappnande, rogivande och skönt. Men de uttrycker 

också att massagen kan göra ont innan muskelspänningarna släpper. Vid smärta under 

massagen är det därför extra viktigt att kunna slappna av. Samtliga deltagare uttrycker att 

massagen är en viktig metod för att lindra deras smärta. En av deltagarna tycker att massage 

är en livlina som hon kan ta till när inget annat hjälper mot smärtan. Massagen gör att 

muskelspänningar försvinner och då försvinner eller minskar också värken. Samtliga 

deltagare i studien går mer eller mindre regelbundet på massage hos professionell massör för 

att lindra sin muskelsmärta. Frekvensen på massagebesöken varierar mellan ett par gånger per 

månad till var tredje månad. En person gör även egenmassage genom att arbeta med tryck 

under fötterna med hjälp av en tennisboll, samt använder chiboll under rygg och nacke. 

Egenmassagen med tennisboll under fötterna gör ofta ganska ont, men har bra effekt som 

verkar direkt efter utförd massage: 

 För det är så häftigt om man gör det under en fot och rullar den och trycker fram och i 

 mitten och bak och håller på så. Och så bara spänner man sig och sen så känner man 

 hur man blir helt avslappnad i halva sidan av kroppen.  Efteråt känner man ju att man 

 går på ett helt annat sätt. (Intervjuperson 1) 
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En stor trötthet upplevs efter massage och det kan vara svårt att återgå till arbete på grund av 

tröttheten som uppstår. En deltagare berättar att det kan komma upp mycket känslor i 

samband med att hon tar emot massage. Det kan vara känslor av sorg och ilska, men också 

glädje. En av deltagarna uttrycker att massage är en investering i livet.  

4.1.2 Avslappning 

Några av deltagarna har gått en eller flera kurser i mindfulness för stresshantering. Där fick de 

lära sig att andas medvetet, prova på kroppsskanning och meditation. En har gått flera 

meditationskurser, där bland annat visualisering är en viktig del. Hon gick dessa kurser för att 

lära sig att slappna av då, det bidrar till smärtreducering. Samtliga deltagare är överens om att 

avslappning är nödvändigt för smärtreducering och att smärtan förvärras om avslappningen 

uteblir. En deltagare uttrycker att det är viktigt att kunna slappna av vid smärta och att 

mindfulness då är en bra metod för att slappna av och fokusera på något annat: 

 Det är väldigt bra att kunna slappna av om man har ont. Mindfulness kan vara väldigt 

 bra på det sättet om man har väldigt ont, så kan det vara bra att fokusera på något 

 annat. (Intervjuperson 2) 

Något som framkom är att applikationer i mobiltelefoner för mindfulness och avslappning 

används. Med hjälp av dessa får de guidade meditationer och kroppsskanningar, samt även 

påminnelser om enkla avslappningsövningar som de kan göra under dagen. Applikationerna 

används också för att somna.  

En deltagare uttrycker att hon är en resultatinriktad person och upplever ibland 

prestationskrav när hon utövar mindfulness. Detta får henne att känna sig misslyckad:  

 Just i dagens samhälle är man så stressad och fokuserad på att prestera, så att risken är 

 att går man en kurs och känner att man inte lyckas de där 20 minuterna och känner sig 

 värdelös. Men du klarade 10 minuter och det är ju bra, men liksom hur länge 

 klarade du innan? Du kanske inte ens kunde sitta still på en stol innan. Jag somnade ju 

 när vi hade sån där kroppsskanning i 20 minuter och då känner man sig också så där 

 liksom att man misslyckats. Men det spelar ju ingen roll. Jag känner mig ju avslappnad 

 så det borde ju inte spela någon roll. Men jag kan ju inte somna om alla andra klarar 

 det. (Intervjuperson 4) 
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4.2 Fysisk aktivitet som smärtlindring 

Alla deltagarna utför någon typ av fysisk aktivitet för att minska sin smärta. Bland annat 

nämns regelbunden styrketräning, spinning och gruppass som fysiska aktiviteter som utövas. 

En deltagare säger att hon genom styrketräning och spinningcykel har byggt upp muskulatur, 

som gör att hon upplever mindre smärta nu, än innan hon började träna regelbundet. En 

deltagare har provat på spikmatta, träning och vila mot smärta och uttrycker att en balans 

mellan aktivitet och vila är bra. Det gäller att lära sig vad kroppen mår bra av säger hon. Hon 

nämner också att ergonomi spelar stor roll, då tänker hon främst på när hon sitter ihopsjunken 

framför datorn på jobbet. Hon märker att det ger ökade spänningar i axlarna och nacken. 

Några deltagare stretchar som komplement. En av dem tycker att promenader och speciellt 

skogspromenader bidrar till minskad smärta. Samma person berättar om en metod som heter 

rosenrörelse. Metoden påminner om yoga men med mer fokus på att smörja upp lederna med 

hjälp av rörelser. Denna metod pratar hon mycket gott om. Eftersom denna metod är 

yogainspirerad är andningen en viktig del.  

En deltagare använder sig inte så mycket av avslappningsövningar förutom den medvetna 

andningen som hon framför allt använder när hon tränar. Hon säger också att hon ser träning 

som en typ av avslappning. Då känner hon att hon kan vara sig själv och att den sociala 

gemenskapen i träningsgruppen bidrar till avslappning och smärtreducering: 

 De här aktiviteterna jag gör påverkar ju smärtan. Det är en smärtlindring allt ifrån när 

 jag kommer in här till jag går hem. Hela det besöket som man får när man tränar, man 

 gör någonting tillsammans påverkar ju kropp och själ. Kropp och knopp sitter ju ihop.  

 (Intervjuperson 3) 

4.3 Kombination av olika metoder 

De vi har intervjuat har förutom massage och avslappning provat på flera olika metoder för att 

reducera sin smärta. Att prata om stress var en metod som nämndes som ett komplement till 

avslappning och massage. 

En deltagare har provat en typ av vattenmassage som kallas integrerad vattenterapi. Hon 

beskriver massagetypen som vanlig massage där man flyter i vatten och där massören håller i 

huvudet och samtidigt stretchar ut ryggen. Denna massagemetod medför mycket närhet och 

omhändertagande från massören. Denna metod pratar hon väldigt varmt om:  
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 Så det är ju väldigt mycket närhet också det här att hon håller en, så du vet, som 

 om man var en lite bebis i vattnet och bara gå omkring så här. Det är en väldigt 

 märklig känsla. Men också det mest fantastiska jag har varit med om. (Intervjuperson 1) 

Samma person har också provat att meditera i samband med den integrerade vattenterapin, 

vilket hon tyckte var en speciell upplevelse. Hon berättar att hon gick in i ett slags meditativt 

tillstånd och att det är något av det mest fantastiska hon har upplevt. Hela hennes kroppsspråk 

säger att denna upplevelse var något speciellt. Hon strålar av entusiasm när hon berättar om 

upplevelsen. Skillnaden mot klassisk massage var att hon blev pigg efter denna behandling. 

Hon uttrycker att det var som en kick och att skillnaden mot att få vanlig klassisk massage är 

att hon då upplever en stor trötthet efter behandlingen. Hon upplever att det är mycket 

avslappnande att flyta i vatten och speciellt vid nackproblem. Vid ett par tillfällen har hon 

också provat floating. Första gången upplevde hon det svårt att slappna av på grund av tankar 

och klaustrofobisk känsla. Kraftig smärta vid tillfället kan ha bidragit till svårighet att slappna 

av uttrycker hon. Andra gången gick det lättare att slappna av. Hon skulle vilja testa floating 

igen efter att ha blivit mer van avslappning i vatten genom den integrerade vattenterapin.  

Andra metoder för smärtlindring som deltagarna har provat på är bland annat zonterapi, 

vattengymnastik, dans, yoga och thai-chi. En deltagare utför övningar på chiboll som är 

mycket avslappnande och kan verka smärtlindrande, hon tycker att dessa övningar är 

fantastiska. Chiboll kombinerat med massage och rörelseövning tycker hon fungerar bra. Hon 

har också jobbat med pilatesboll för att stretcha ryggen. Även händerna har hon jobbat en hel 

del med även om det inte är där värken sitter. Hon har då jobbat med stålringar som hon för 

fram och tillbaka på fingrarna, efteråt släpper spänningarna. 

Några använder sig av avslappning under tiden de får massage. En använder det för att 

slappna av i det område där det gör ont under massagen och en annan för att slappna av i 

musklerna eftersom hon upplever att massagen ger snabbare och bättre effekt på musklerna 

då. Hon tycker att 30 minuters massage kan ge samma effekt som 45 minuters massage om 

man slappnar av ordentligt. En lugn atmosfär är nödvändig för att hon ska kunna slappna av. 

En av deltagarna säger att smärtan lindras av avslappning men försvinner inte helt och att 

kombinera avslappning med massage är det bästa: 

 Smärtan har ju minskat helt klart när jag kombinerar massage och avslappning och att 

 jag lättare kan få bort den. Annars när jag gör avslappningsövningar hemma så kan jag 

 lindra smärtan som kommer eller förebygga till och med så att den inte kanske kommer. 

  (Intervjuperson 4) 
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Avslappningen hjälper henne att inte bli lika stel mellan massagetillfällena. En av deltagarna 

säger att hon får mer värk och därmed även sömnproblem på grund av smärtan, om hon inte 

tänker på att göra avslappningsövningar regelbundet. Att avslappningen bör kombineras med 

massage eller någon typ av fysisk aktivitet för bästa effekt är alla deltagarna överens om. 

4.4 Vikten av trygghet och tilltro 

Massörens roll är viktig för att deltagarna ska känna trygghet under massagen. Att känna sig 

bekväm i rummet eller platsen där massagen utförs är också viktigt. Deltagarna uttrycker att 

de kan känna oro när de ska besöka en ny massör. De är oroliga för att massören ska göra 

något som förvärrar deras problem. En person uttrycker att hon tycker att det behövs flera 

massagetillfällen innan hon känner tillit till en ny massör. Hon tycker att hon behöver vara 

beredd på att skydda sig om massagen gör för ont: 

Det är viktigt att jag har förtroende för den som gör det, för gör de fel och tar tag i 

axeln eller armen... Så att jag kan slappna av det är väldigt viktigt, det är det. Det är 

viktigt att man kan lita på den som gör det. Det är väldigt viktigt. Så första gången med 

en ny person är ju alltid lite att man är beredd och dra till sig armen då och så. 

(Intervjuperson 1) 

Den person som provat på integrerad vattenterapi tycker att det är extra viktigt att känna tillit 

till massören och lita till sin egen förmåga att flyta i vattnet, för att kunna slappna av och 

känna sig trygg. 

Tilltro till de metoder som utövas har visat sig vara väsentlig för att de ska ge effekt. Det 

gäller både massage, avslappning och andra metoder. 

4.5 Resurskrävande 

I studien har framkommit att deltagarna upplever att det är resurskrävande att utföra 

aktiviteter för smärtreducering i den utsträckning de skulle önska. Den egna tiden räcker inte 

till för att gå på massage, utföra avslappning eller andra smärtreducerande metoder som till 

exempel fysisk aktivitet. Jobb, familj och andra vardagsbestyr prioriteras ofta framför den 

egna tiden. En av deltagarna berättar att hon är ensamstående förälder varannan vecka och har 

extra stressigt just de veckorna hon är ensam med barnen. De veckorna hinner hon inte med 

att utföra avslappning och andra smärtreducerande åtgärder i den utsträckning hon skulle 

behöva. Gemensamt för alla deltagarna var att de gör avslappningsövningar i perioder, allt 

från flera gånger om dagen till flera veckors mellanrum. De tycker också att de borde göra 
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någon form av avslappning varje dag, men att vardagliga saker kommer emellan. Det bästa är 

att få in det som en del av sin vardag. Två deltagare berättar att de fått lära sig att ta vara på 

små stunder och passa på att göra olika avslappningsövningar när till exempel borstar 

tänderna eller står i kö i affären. Vissa metoder som till exempel mindfulness tar också lång 

tid att lära sig för att praktisera i vardagen. En deltagare tar upp att mindfulness kräver mycket 

träning och det inte är någon ”wow-upplevelse”, utan det kommer med regelbundet utövande. 

Hon beskriver också att en del övningar kan vara långa och svåra och att det är bättre att börja 

med enkla korta övningar. 

 En avslappningsövning är att ta tre djupa andetag, andas in, håll i två sekunder och

 andas ut. Det är en avslappningsövning och det räcker ju liksom. (Intervjuperson 4) 

Alla deltagare skulle vilja gå oftare på massage än vad de gör idag för att förebygga 

muskelspänningar och därmed lindra sin smärta. De nämner också att det kan vara svårt att få 

massagetider hos sin massör. De massörer deltagarna vill gå till är ofta fullbokade och det kan 

ta lång tid innan deltagarna i studien får massagetid. En av deltagarna tycker att det är dyrt att 

gå på massage och anser sig inte ha råd att gå på massage så ofta som hon vill.  

5.  DISKUSSION 

5.1  Metoddiskussion 

Intervjuerna skedde i en miljö som deltagarna själva hade valt. Detta kan enligt Trost (2010) 

få den intervjuade att känna sig trygg och bekväm under intervjun. Det kan bidra till att 

personen öppnar sig och delar med sig av sina upplevelser. Under de tre intervjuer som 

genomfördes i kontorsmiljö fanns inga störmoment och intervjuerna kunde fortgå utan 

avbrott. Under den fjärde intervjun, som genomfördes på ett café, fanns däremot både musik 

och människor runt omkring som på olika sätt skulle kunnat ha verkat störande. 

Intervjupersonen verkade trots det avspänd och intervjun stördes inte av omgivningen i 

lokalen. Att en av författarna kände till en av de som hon intervjuade sedan tidigare, kan ses 

både som en styrka och en av studiens svagheter. Eftersom de kände varandra kanske den 

intervjuade kände sig tryggare och kunde öppna upp sig mer än inför en okänd intervjuare. En 

svaghet kan vara att intervjuaren möjligtvis kan tolka in sådant som inte nämns under 

intervjun, men som hon har kännedom om sedan tidigare. Detta kan minska trovärdigheten. 

Intervjuaren har i detta fall försökt att bortse från tidigare kännedom, när analysarbetet har 

genomförts. Författarna intervjuade två personer var och detta kan ha påverkat resultatet. 

Detta ser författarna som en styrka då den som intervjuas inte hamnar i underläge. 
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Möjligheten till att personerna delar med sig av sina upplevelser är större när känsliga ämnen 

diskuteras. Genom att alla intervjuer spelades in så kunde materialet lyssnas på i efterhand 

och transkriberas ordagrant.  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie handlar om giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Genom att noggrant beskriva hur urval, datainsamling och analys har gått till och en 

beskrivning av deltagarna har gjorts, ökar tillförlitligheten. Överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper eller situationer. Studiens giltighet 

handlar om resultatets överensstämmelse med verkligheten och om det beskriver det som var 

avsett att undersökas. Genom att redovisa citat från intervjuerna kan giltigheten ytterligare 

förstärkas. Vi har därför använt citat i resultatet för att illustrera vår tolkning. Resultatet har 

sedan jämförts med andra studier som gjorts inom det aktuella området vilket också ökar 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

En ytterligare svaghet med studien är dess urval. Som nämns i resultatdiskussionen så är 

kvinnor oftare än män drabbade av besvär i rörelseorganen och söker oftare vård för 

smärtreducering. Detta speglar urvalet i vår studie, då samtliga deltagare är kvinnor. Enligt 

friskvårdscentret i Värmland som vi har varit i kontakt med, är det också övervägande kvinnor 

som går på massagebehandlingar och deltar i deras mindfulnessutbildningar. Då syftet med en 

kvalitativ innehållsanalys är att kunna beskriva variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012), så hade det varit önskvärt att ha haft med en eller flera män i studien. Detta hade 

kunnat öka möjligheterna till att få ett bredare perspektiv inom området.  

5.2 Resultatdiskussion 

Enligt de resultat som framkommit i denna studie så upplever deltagarna att deras smärta 

reduceras av både massage och avslappning, men de är alla överens om att de inte kan 

använda sig av endast en metod. För bästa effekt bör de kombinera flera olika metoder som 

påverkar både kropp och själ, exempelvis massage och mindfulness. 

Samtliga deltagare i studien är överens om att massage verkar smärtreducerande. Effekten 

håller dock inte i sig så länge som de skulle önska och samtliga deltagare skulle vilja gå oftare 

på massage. I de forskningsrapporter som författarna tagit del av har försökspersonerna tagit 

emot massage två gånger per vecka i fem veckor (Walach, Güthlin, König; 2003, Hernandez-

Reif, Field, Krasnegor & Theakston, 2001). Studierna har visat att massage har en 

smärtreducerande effekt direkt efter avslutade studier. Enligt den litteraturstudie som SBU 

(2006) gjort, visar resultaten från forskning att massagens effekter inte håller i sig vid 
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uppföljning efter tre månader. Vi drar därför slutsatsen att massage behövs ofta och 

regelbundet för att ha en mer långsiktig effekt. Detta kan bero på att oxytocinets verkan bara 

håller i sig några timmar efter att det frisatts. För att få en mer långvarig effekt av oxytocinets 

positiva påverkan på kroppens smärthämmande system behöver oxytocin frisättas flera gånger 

enligt Uvnäs Moberg (2009). Alla deltagarna upplevde massage som rogivande, avslappnande 

och skönt, två av deltagarna uppgav att de också blev mycket trötta av massagen. Dessa 

upplevelser är alla effekter av frisättningen av hormonet oxytocin. En av deltagarna uttryckte 

att det kan komma fram mycket känslor, i form av till exempel sorg och ilska, under och efter 

hon tagit emot massage. Som Wigforss Percy (2006) nämner kan det bero på att känslor som 

hållits inne har yttrat sig i muskelspänningar. Sedan vid massage när muskelspänningarna 

släpper, släpps också känslorna fria. Detta kan kanske bidra till att det känns obehagligt att gå 

på massage. Både för att känslorna kan vara obehagliga men även för att det kan kännas 

förargligt och pinsamt att till exempel börja gråta inför massören. Det är då viktigt att 

massören visar att det är okej och inte får klienten att känna sig illa till mods. Deltagarna i 

denna studie uttryckte att tillit till massören och att känna sig trygg med miljön runt omkring 

var viktigt för att kunna slappna av. Kunde de inte slappna av hade inte massagen någon 

vidare effekt. En av deltagarna berättade att hon tyckte att en 30 minuter lång massage kunde 

ge samma effekt som en 45 minuter lång massage bara hon kunde slappna av ordentligt.  

Kvinnor är mer drabbade av besvär i rörelseorganen än män. Det kan enligt Socialstyrelsen 

(2009) bero på att kvinnor ofta dubbelarbetar med både sitt yrke och hushållsarbete. Detta kan 

få till följd att kvinnorna upplever mer stress, som i sin tur tar sig uttryck i spänd muskulatur 

och som sedan kan orsaka långvarig smärta. Något som framkom i vår studie är att deltagarna 

upplever att det är resurskrävande att utöva smärtreducerande åtgärder. Tidsbrist, pengar och 

stress med vardagsbestyr nämns som orsaker. Därför är det precis som Werner och Leden 

(2010) påpekar viktigt för patienter med långvarig smärta att hitta copingstrategier för att 

minska stressen och prioritera insatserna för att reducera sin smärta, för att inte symptomen 

ska förvärras. Vid kombination av massage och någon typ av avslappning kan dessa problem 

reduceras precis som kvinnorna i vår studie upplever. Då forskningen kring massage och 

avslappning i kombination är relativt bristfällig och få studier har genomförts på området, så 

anser vi att mer forskning behövs. 

Något intressant som framkom i studien är att en av deltagarna upplever prestationskrav i 

samband med att hon utövar mindfulness. Tanken med mindfulness är ju just att det ska vara 

ett sätt att koppla av från vardagens prestationsinriktade tillvaro. Som deltagaren också 

påpekar så kräver mindfulness träning och kan också vara svårt innan man har lärt sig 
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tekniken. Vår reflektion kring detta är precis som deltagaren också uttrycker att enkla korta 

övningar är att föredra i början för att sedan utöka övningarna allt eftersom personen lär sig 

tekniker för att koppla av. 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att fysisk aktivitet och träning är en viktig del i deras 

strävan att minska eller undvika muskelspänningar och smärta. Detta stämmer väl överens 

med de rekommendationer Statens folkhälsoinstitut (2008) förmedlar till personer med 

långvarig smärta. I resultatet har också framkommit att tilltron till metoder för 

smärtreducering är viktig för deltagarna. Detta bekräftar också att multimodal behandling, där 

flera behandlare och patienten jobbar i team med flera behandlingssätt, är ett bra sätt att jobba 

på för personer med smärtproblematik precis som SBU (2006) har kommit fram till i sin 

litteraturstudie. Om patienten är aktivt delaktig i sin behandling och får vara med och välja 

behandlingsmetoder som den tror på, ökar chanserna att uppnå positiva effekter för patienten, 

vilket också Khalsa och Stauth (2000) framhåller. 

Studien som gjordes av Price, McBride, Hyerle och Kivlahan (2007) visade att avslappning i 

form av mindfulness kan resultera i ökad self-efficacy, personens upplevda förmåga att kunna 

hantera sin smärta. Alla studiens deltagare som utövat mindfulness har också provat flera 

andra sätt att lindra sin smärta. Kanske kan det vara så att de har fått ökad self-efficacy genom 

mindfulnesskurserna och därefter upplevt att de själva kan göra något för att hantera smärtan.  

En av deltagarna berättade att hon upplevt att hon gått in i ett meditativt tillstånd, när hon 

mottog en behandling med integrerad vattenterapi, vilket hon upplevde som mycket positivt. 

Det kan vara möjligt att det hon då upplevde var ett förändrat medvetandetillstånd (ASC). 

Enligt studier om floating, har man kommit fram till att floating är ett sätt att framkalla ASC 

(Kjellgren, Lyden & Norlander, 2008) och det har visat sig ha smärtreducerande effekter 

(Kjellgren, Norlander & Archer, 2001). Den integrerade vattenterapin påminner till viss del 

om floating, då patienten flyter i vatten under behandlingen. Då författarna inte hittat några 

studier om integrerad vattenterapi, vore det intressant för andra forskare att studera effekterna 

av integrerad vattenterapi.  

5.3 Slutsats 

Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att både avslappning och massage upplevs 

smärtreducerande och allra bäst effekt uppnås om dessa kan kombineras. Det som också 

framkommit är att olika typer av fysisk aktivitet kan upplevas smärtreducerande. Studiens 

deltagare uttrycker att det inte går att använda sig av bara en av dessa metoder, en balans 
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mellan dem krävs. Studiens resultat kan vara av betydelse för personer med långvarig smärta 

som provat på olika metoder för att lindra sin smärta men upplevt att de inte fungerar. Även 

för personer som arbetar med behandling av långvarig smärta kan det vara intressant att veta 

hur olika behandlingsmetoder upplevs. 
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BILAGA 1 (Informationsbrev)  

Information om deltagande i studie om massage och avslappning 

för personer med långvarig smärta 

Hej! 

Vi är två studenter som går andra och sista året på programmet Hälsa och Wellness vid 

Karlstads universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete där vi ska skriva en b-

uppsats. Vi har i samråd med vår praktikplats Haga Motion valt att undersöka hur patienter 

med långvarig smärta påverkas av massage i kombination med mindfulness eller andra 

avslappningstekniker. Syftet med vår intervju är att undersöka hur dessa personer upplever att 

smärtan påverkas, om någon form av avslappningsteknik används i kombination med 

massage. 

Med hjälp av Haga Motion har vi valt ut fyra personer med någon form av långvarig smärta 

som regelbundet går på massage, samt använder någon form av avslappningsteknik. Du är en 

av de tillfrågade. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studien välja att avbryta ditt 

deltagande. Dina personuppgifter, svar och resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Vi som genomför studien har tystnadsplikt och ditt deltagande är 

konfidentiellt. Dina svar kommer att presenteras i rapporten på ett sätt så de inte kan 

identifieras av andra. 

Tid och plats för intervju 

Intervjun bör genomföras senast vecka 12. Vi kommer att kontakta dig inom kort för att 

bestämma tid och plats för intervju. Intervjun beräknas pågå cirka 20-30 minuter och kommer 

att spelas in under förutsättning att du samtycker till det. Efter analysen kommer det inspelade 

samtalet att raderas. Resultatet av studien kommer att presenteras i rapportform och kommer 

att finnas tillgängligt i ett publiceringssystem för studentuppsatser. 

Ansvariga 

Student: Anna Hedström  

E-post: anna.hedstrom@hotmail.com  Tel. 073-0844413 

Student: Maria Enbacker  

E-post: maria_enbacker@hotmail.com Tel. 070-8150502 

Handledare: Carolina Jernbro  

E-post: carolina.jernbro@kau.se Tel. 054-7002503 

 

Vi ser fram emot att träffa dig för en intervju. 

 

Vänliga hälsningar  

Anna Hedström och Maria Enbacker 

mailto:anna.hedstrom@hotmail.com
mailto:maria_enbacker@hotmail.com
mailto:carolina.jernbro@kau.se


  

BILAGA 2  

Intervjuguide 

Massage 

 Kan du berätta lite om hur du upplever att det är att få massage? 

 När började du gå på massage? 

 Hur ofta går du på massage? 

 Vad är orsaken till att du går på massage? 

 Hur kommer det sig att du valt att fortsätta med just massage? 

 Hur känns det direkt efter massagen? 

 Hur ofta tycker du att du behöver gå på massage för att smärtan ska lindras mer 

långsiktigt? 

 På vilka andra sätt än med massage har du försökt lindra din smärta? 

 

Avslappning 

 Vad var det som fick dig att börja med avslappning? 

 Vilka typer av avslappningstekniker använder du dig av? 

 Vad är det som gör att du fastnat för just den tekniken? 

 Hur ofta använder du dig av avslappningstekniken? 

 Vid vilka tillfällen använder du avslappningstekniken? 

 

Upplevd förändring 

 Använder du dig av avslappningstekniken under massagebehandlingar?  

 På vilket sätt använder du tekniken då? 

 Hur upplever du massagebehandling när du använder avslappningstekniken? 

 På vilka sätt upplever du att smärtan har förändrats när du börjat med avslappning i 

kombination med massage? 

 Hur påverkas din smärta om du håller upp med avslappningen?  

 Har du några frågor eller synpunkter eller något du vill tillägga till vår studie? 


