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Sammanfattning: 
Bakgrund: Fysisk beröring är ett grundläggande behov hos människan och är en central del i 

omvårdnaden. Fysisk beröring kan lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för 

välbefinnande. I omvårdnaden skapar beröringen ett humant sätt mellan patient och personal 

att ta kontakt med varandra. Syftet: Hur patientens välbefinnande påverkas av fysisk beröring 

i omvårdnaden. Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga 

kvalitativa artiklar. Artiklarna har analyserats och inspirerats av Graneheim och Lundmans 

innehållsanalysmetod. Ur analysförfarandet framkom det tre kategorier, upplevelse via 

beröring, återhämtning via beröring och samspel mellan patient och personal. Resultat: Det 

visade att den fysiska beröringen kan vara en bra omvårdnadsmetod att använda, för att öka 

välbefinnandet och ge avslappning under förutsättning att den ges med respekt och värna om 

patientens integritet. Slutsats: Fysisk beröring gav både psykiskt och fysiskt förbättrade 

tillstånd för de flesta patienterna. Några patienter upplevde beröringen som obehaglig. För att 

undvika obehaget visade det sig att samspelet mellan patient och personal är viktigt. 

 

Nyckelord: beröring, omsorg, sjukvård och taktil massage 
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BAKGRUND 
 

Fysisk beröring  

 

Fysisk beröring är ett humant beteende och är en av de äldsta formerna av omvårdnad i 

världen (Field, 2000). Fysisk beröring är när huden har kontakt med något eller någon. Fysisk 

beröring kan vara ett grundläggande behov hos människan och är en central del i 

omvårdnaden. Beröringen kan även påverka själsliga aspekter och som i sin tur möjliggör 

människans utveckling. Avsaknad av beröringsstimulans och beröring under uppväxten kan 

senare i tonåren och i vuxenlivet visa sig som fysiska och psykiska problem, genom att 

förebygga problemen är beröringen väsentligt (Walker, 1992).  

 

Beröringen är även viktig del i en vårdrelation eftersom det är en mänsklig relation där 

patienten ska kunna känna sig trygg och att vara sig själv. I den praktiska omvårdnaden utgör 

beröringen en grundläggande komponent som är unik för varje patients välbefinnande. 

Vårdrelationen kan skapa ett mänskligt sätt mellan personal och patient att ta kontakt med 

varandra (Sanner, 2002). Genom beröring kan patientens upplevelser växa fram och blir ett 

verktyg för att ge uttryck för sin individuella hälsosituation (Kasén, 2002).  

 

I en svensk studie beskriver Billhult och Dalhberg (2001) hur åtta kvinnor som fått diagnosen 

cancer, fick fysisk beröring. Efter beröringen upplevde kvinnorna att de blev sedda som en 

individ istället för patient och fick bättre kontakt med personalen. De upplevde att kraften 

både psykiskt och fysiskt kom tillbaka vilket ledde till en bättre balans av det vardagliga livet. 

 

Närmandefasen vid fysisk beröring kan ses som ett vägskäl till om beröringen kommer att bli 

positivt eller negativt för patientens välbefinnande. Om personalen respekterar patientens 

integritet och lyssnar på honom/henne så uppfattas beröringen som positiv bekräftelse en 

bekräftelse på att bli sedd som individ och kan ses som ett led i mötet mellan olika människor.  

Ett allt för snabbt närmande leder dock till att patienten kan blir rädd och överrumplad. För 

snabba handlingar aktiverar försvarsreaktioner, som kan leda till att patienten bevakar sin 

kropp mot häftiga och hotfulla rörelser och är då inte mottaglig för stimuli (Ardeby, 2003). 

 

 

Beröringssinnet  

 

Beröringssinnet är det första av de fem sinnena som utvecklas och är utvecklingsbart genom 

hela livet (Ardeby, 2003). Sinnet utvecklas redan i sjunde graviditetsveckan hos fostret och är 

kroppens basalaste sinnesorgan. Beröringssinnet är det sinne som sist lämnar oss i livet. 

Aktivering av beröringssinnet är nödvändigt för utveckling, mognad och för människans 

välbefinnande.  

 

Feldman, Eidelman, Sirota och Weller (2002) granskade det traditionella sättet att vårda för 

tidigt födda barnet med hjälp av kuvös och med hud mot hud metoden även såkallad 

kängurumetoden. Känggurumetoden gick ut på att föräldrar fick hålla barnet hud mot hud så 

ofta som möjligt. Resultatet av denna kängurumetod visades som en positiv påverkan på det 

för tidigt födda barnet. Efter sex månader hade barnet utvecklas mer motoriskt. Föräldrarna 

påverkades också av beröringen, de kunde lättare ta till sig sitt prematura barn, de drabbades 

av färre depressioner, kunde bättre anpassa sig till föräldrarollen och fick ett positivt 

välbefinnande.  
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Intryck via beröringssinnet kan vara en grundpelare för individens motoriska, psykiska och 

intellektuella utveckling. Den ökar självkänslan fysiskt och psykiskt genom att individen får 

en kroppsuppfattning och kan orientera sig (Jelvéus, 2000).  

 

Huden är vårt största organ. Den består av tre lager: överhuden, läderhuden och underhuden. 

Det är i läderhuden som beröringsreceptorerna finns (Bjålie & Haug, 1998). Huden i ansiktet 

och på händerna kan vara extra känsliga för beröring eftersom beröringsreceptorerna sitter 

tätare på dessa zoner. På ryggen sitter beröringsreceptorerna glesare (Uvnäs-Moberg, 2000). 

Vid fysisk beröring reagerar beröringsreceptorerna på yttre stimuli som tryck, smärta, 

beröring, kyla, värme och vibrationer som därefter skickar signaler till beröringssinnet som 

aktiveras (Ardeby, 2003).  

 

Receptorerna är direkt kopplade via sensoriska nerver till hypotalamus i hjärnan, dessa 

sensoriska ledande nerver är tunna och aktiveras vid lätt regelbunden beröring (Sanner, 2002). 

Beröringssinnet möjliggör att människan får tillgång till kroppens samordnade system, 

oxytocinsystemet (Uvnäs-Moberg, 2000). Oxytocinsystemet har en stor kontaktyta eftersom 

den står i nervförbindelse via kroppens utsida, dess insida och våra sinnesorgan som ger oss 

information till de oxytocinproducerande cellerna. Oxytocinet tillsammans med 

sinnesnerverna utgör oxytocinsystemet (Birkestad, 2003).  

 

Oxytocinet höjer halten av det kroppsegna hormonet endorfin vilket fungerar som kroppens 

egna smärtstillande medel men förmedlar även känslan av avslappning och välbefinnande 

(Fjällström, 2002). Efter några minuters beröring upplevs effekterna och lugn och ro kan 

skapas. Hormonet oxytocin finns hos både kvinnor och män. Oxytocin hjälper mot stress, 

återhämtning, sänker blodtrycket, och ger en ökad tolerans för smärta (Uvnäs-Moberg, 2000). 

Oxytocinsystemet har till uppgift att skapa god hälsa och välbefinnande för människan 

(Birkestad, 2003).  

 

Vid stressade situationer aktiveras kroppen både psykiskt och fysiskt. Detta visat sig bland 

annat genom hjärtats frekvens och slagvolm ökar, levern släpper ifrån sig glukos som ger 

extra bränsle till musklerna. Denna aktivitet i kroppen kallas kamp- och flyktsystemet som är 

motpolen till lugn- och rosystemet (Uvnäs-Moberg, 2000). 

 

 

Att skapa välbefinnande  

 

En patients livsvärld handlar bland annat om relationen mellan lidande och välbefinnande. En 

vågskål som ständigt är i rörelse. Innanför sjukhusets väggar handlar det om att lindra eller 

förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. En patient kan befinna sig i en 

lidande fas, exempelvis på grund av långvarig sjukdom men ändå uppleva välbefinnande. I 

den svenska kulturen har människan en förmåga att ignorera sitt lidande eftersom lidandet 

berör människans värdighet men för att uppleva välbefinnande måste människan först 

acceptera sitt lidande (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 

 

Om patienten upplever lidande är det viktigt med bekräftelse från personalen att bara finnas 

tillhands och tilltala patienten. Det är viktigt att lindandet ges tid, rum och det professionella 

bemötandet av lidandet ska ge utrymme så att patienten får möjlighet till att lida för att senare 

kunna komma tillbaka till ett välbefinnande. Ett viktigt fenomen i relation mellan lidande och 

välbefinnande är känslan av trygghet. Tryggheten är så pass viktig att det har blivit inskrivet i 
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hälso- och sjukvårdslagen. Trygghet kan beskrivas som en positivt grundläggande känsla av 

förtroendefulla relationer (a.a.). 

 

 

Olika sorters beröringar 

 

Massage - kommer från grekiskan och betyder knåda (Fjällström, 2003). Massage beskrivs 

som en strukturerad beröring i ett bestämt syfte, för att ge muskelavslappning, smärtlindring 

och som en skön avstressande behandling (Ardeby, 2003). 

 

Taktil massage- är en behandlingsmetod av mjuka och lugna beröringar (Fjällström, 2003). 

Taktil stimulering är en metod där mjuka omslutande beröringar stimulerar beröringssinnet 

via beröring. Den tar hänsyn till fysiologiska reaktioner och bygger på respekt, omtanke och 

lyhördhet (Ardeby, 2003). 

 

Terapeutisk beröring- är en metod där händerna berör någon i syfte att hjälpa patienter till att 

hitta sig själva mentalt (Keller och Bzdek, 1986).  

 

 

Stipulativ definition 

 

I denna studie menas med fysisk beröring som lugn och mjuk och bygger på omtanke och 

lyhördhet.    
 

 

Teorianknytning 

 

Jag har inspirerats av Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

 

”Vårdandets substans är att ansa, leka och lära” (Eriksson, 1987, sid. 9) 

 

Eriksson (1987) menar att vårdandet är ett naturligt mänskligt beteendemönster för att 

förhindra lidandet och öka välbefinnandet. Vårdandet är en konst för att utveckla en varmare, 

mjukare och en kvalitativt bättre vård. Vårdandet handlar om ett tillstånd av tillit, 

tillfredställelse, kroppslig och andligt välbehag.  

 

Ansa, leka och lära är vårdande kärleksgärningar som berör hela människan. Ansa är ett 

uttryck för vänskap och välvilja, ett sätt att bekräfta den andres närvaro. I ansning ingår 

kroppslig beröring som en viktig del. Människor har behov av att känna värme och beröring 

ifrån andra (a.a.). 

 

Beröringen kan vara en vänlig blick ett ord en beröring eller något annat som är ett uttryck för 

en ärlig känsla av medlidande. Ansning är konkreta handlingar för att tillföra den andra föda, 

att skydda och att påverka olika kroppsfunktioner (a.a.).  

 

Ansning stimulerar till självaktivitet och aktiveras bland annat när patientens egna 

kroppsfunktioner begränsas av olika anledningar. Det naturliga umgänget emellan människor 

bör vara mer spontant och förmedla mer kärlek och värme eftersom det leder till ökat 

välbefinnande (Eriksson, 1994). 
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SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse fysisk beröring hade för patientens 

välbefinnande i omvårdnaden, sett ur ett patientperspektiv. 

 

 

 

METOD  
 

Metoden som användes i denna studie var en systematisk litteraturstudie.  

 

Enligt Backman (1998) innebär en litteraturgranskning en sammanställning av redan känd 

kunskap i förhållande till en frågeställning av intresse. Studien innehåller kvalitativa artiklar. 

Befring (1994) säger att kvalitativ forskning innebär att söka en helhet, av personliga 

upplevelser sett utifrån ett bredare och friare förståelseperspektiv.  

 

 

Urval 

 

För att reducera antalet träffar i databaserna användes följande  

 

Inklusionskriterier:    

 Publicerade mellan 1998- 2007 

 Överrensstämmande med syftet 

 Skrivna på svenska, norska, danska eller engelska 
 Peer reviewed 

 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar inriktade mot barn och ungdomar 

 Medicinsk inriktning 

 

 

Studien är baserad på kvalitativa artiklar och de artiklar som både är kvalitativa och 

kvantitativa har den kvalitativa delen använts. Artiklarna handlar om patienternas upplevelse 

av kroppslig beröring, beröringens betydelse i äldrevården, beröringens betydelse för 

patientens välbefinnande, patienternas återhämtning via beröring och effekter som skapas hos 

patienterna efter de blivit berörda. När det gäller urvalet av artiklarna se bilaga 1, 

artikelöversikt. 

 

 

Datainsamling 
 

De vetenskapliga artiklarna har sökts via databaserna ELIN@blekinge, CINAHL och 

tidskriften Vård i Norden. I samtliga databaser och tidskrift gjordes urvalet enligt följande; 

granskning av artikels titel, abstract och om resultatet kunde kopplas till mitt syfte.  

 

Det inledande steget till litteraturstudie började med att söka efter passande sökord som kunde 

relateras till valt syfte. Därefter skedde en databaserad sökning.  
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Sökord som identifierades var: 

Beröring, omvårdnad, sjukvård och taktil massage. 

 

När sökorden var identifierade översattes de till engelska med hjälp av Medical Subject 

Headings, (MeSH). När sökord utan kombinationer användes i databaserna blev det för 

många träffar. Därför kombinerades sökorden med varandra som gav träffar på artiklar som 

passade syftet. Sökordet taktil massage visade inga träffar i de valda databaserna och var 

därför inte till någon hjälp. I tabell 1 och 2 illustreras vilka databaser de vetenskapliga 

artiklarna hittades och vilka sökord som kombinerades. I tabell 3 illustreras vilken tidskrift 

som användes och vilket sökord som användes för att hitta de vetenskapliga artiklarna.  

 

 

Tabell 1: Litteratursökning i databas ELIN@bleking. 

Sökning Sökord Artikelträffar Urval 

#1 Touch 1030 - 

#2 Nursing 40799 - 

#3 Care 95161 - 

#4 #1+#2+ #3 91 3 

 

Tabell 2: Litteratursökning i databas Cinahl. 

Sökning Sökord Artikelträffar Urval 

#1 Touch 612 - 

#2 Care 51379 - 

#3 Nursing 32522 - 

#4 #1 + #2 + #3 51 3 

 

 

Tabell 3: Litteratursökning i tidskrift Vård i Norden. 

Sökning Sökord Artikelträffar Urval 

#1 Beröring 6 1 

 

 

Innehållsanalysmetod 

  

Innehållsanalysen gjordes med kvalitativ ansats inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2003). Denna analys delas in i fem steg. 

 

Steg ett av innehållsanalysmetoden innebar att artiklarna lästes igenom flera gånger för att få 

en förståelse för materialet och att försäkra mig om att de stämde överens med syftet. Steg två 

innebar att de artiklarna som valts ut lästes igenom ytterligare, då uppmärksammades stycken 

i texten vars betydelse var detsamma. Dessa meningsbärande enheter markerades och tre 

koder identifierades. Steg tre innebar att de meningsbärande enheterna bröts ned till ”kärnan” 

(kondensering) men var fortfarande överensstämmande med syftet. I det fjärde steget 

skapades ett passande kodnamn från de koncentrerade meningarna. Detta innebar att det 

skapades ett tydligt lättöverskådligt sätt att se artiklarnas resultat. Det femte och sista steget 

innebar att organisera kodorden så att en samhörighet av vad de hade gemensamt skapades. 

Detta visas i tabell 4, analysförfarande. 
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Tabell 4: Analysförfarande. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Patienter som fick taktil 

massage upplevde en 

signifikant högre 

livskvalité. 

Taktil massage 

bidrog till 

livskvalité. 

Upplevelse Upplevelse 

beröring skapar. 

Beröringen ledde till att 

flertalet patienter 

konsumerade mindre 

mängd smärtstillande 

analgetika.   

Beröring innebar 

mindre 

läkemedel.  

Återhämtning. Återhämtning via 

beröring. 

Trygghet upplevdes när 

patienten kände tillit till 

och pålitlighet inför 

personalen och när 

personalen visade 

omsorg, hänsyn och 

empati. 

Patienten 

upplevde 

trygghet, tillit 

och pålitlighet. 

Samspel. Samspel mellan 

patient och 

personal. 

 

 

 

RESULTAT 

 
Resultatet redovisades med hjälp av tre kategorier. Dessa kategorier var; upplevelse 

beröringen skapar, återhämtning via beröring och samspel mellan patient och personal.  

 

 

Upplevelse beröring skapar 

 

Positiv upplevelse 

I en svensk studie av Olsson, Rahm och Högberg (2004) användes taktil massage på patienter 

med diagnosen hjärninfarkt. Beröringen utfördes med lugna strykningar under en timme. Den 

grupp som fick beröringen regelbundet upplevde helt eller delvis ett förbättrat välbefinnande 

så att lugn och ro skapades. Patienterna kände sig även gladare. Med hjälp av beröringen 

ökade livskvaliteten hos patienterna och de upplevde psykiskt välbefinnande.  

Hovstadius, Styvberg och Wendt (2005) visade i sin studie att terapeutisk beröring på 

intensivvårdspatienter kan hjälpa patienterna till ett rogivande tillstånd. Samtliga patienter helt 

eller delvis stämde in på att beröringen bidrog till ett bättre välbefinnande och att de kände sig 

mer rofyllda. Beröringen kunde dock frambringa minnen från beröringen tidigare i livet som 

både kunde vara positivt och mindre positivt.  

  

En studie gjord av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) belyste de betydelsen av att 

ge beröring i äldrevården. Personalen fick utbildning i taktil massage som de senare utövade 

på de äldre. I allmänhet upplevde de äldre att beröringen var skön och vårdande. Att 

personalen brydde sig om dem. De äldre som hade olika slags smärta upplevde att den 

minskade och då minskade även deras lidande. Delar av patienterna levde med oro och ångest 

och de upplevde att den lindrades för stunden. Några upplevde att de blev mentalt tillfreds av 

beröringen. 
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I samband med fysisk beröring från personalen i den dagliga omvårdnaden förmedlade 

personalen upplevelser som beroende av situationen både kunde vara positiv och mindre 

positiv. En del patienter beskrev beröringen som en del av den totala vårdupplevelsen. Alla 

patienter nämnde vikten av personalens sätt att vara. Det handlade om deras förhållningssätt 

till patienterna men också arbetsuppgifterna. Patienterna upplevde dock en positiv känsla av 

välbefinnande. De upplevde trygghet och att bli sedd som en individ med integriteten bevarad. 

Beröringen gjorde även att patienterna kände sig avslappnade och glada vilket ökade 

livskvaliteten. (Borch och Hillervik, 2005)   

  

På en Intensivvårdsavdelning fick två patienter terapeutisk beröring. Patienterna upplevde att 

stimulering ledde till välbefinnande och de fick möjlighet till att fysiskt slappna av.  

Patienterna upplevde att beröringen gav energi och en värmekänsla spred sig i kroppen. En 

patient upplevde att hon lättare kom i kontakt med sina känslor och kände större rofylldhet. 

Samma patient upplevde att hopp och självkänsla kom tillbaka och fick mer kraft att 

övervinna sjukdomen (Cox och Hayes, 1999). 

  

Patienter som regelbundet fick beröring av omvårdnadspersonal upplevde den som en 

behaglig känsla. Att bara få bli omstoppad till natten och få en varm kram betydde mycket. I 

allmänhet uppfattades beröringen som övervägande positivt och behagligt. Beröringen 

användes även för att uppmuntra patienten. De upplevde att beröringen som personlig och 

individanpassad, vilket gjorde att de kunde slappna av och stressen och oro försvann. 

Patienter ansåg att beröringen var ett viktigt redskap i vården och att den skulle jämställas 

med vikten av att bli rätt medicinerad (Routasalo och Isola, 1998). 

 

Sansone och Schmidt (2000) genomförde en studie där boende på ett vårdhem erbjöds 

”Tender Touch” massage. Det är en systematisk beröringsform med långa och mjuka 

beröringar på särskilda zoner på kroppen. Zonerna var ansikte, nacke, skuldror, rygg och 

händer. Patienterna upplevde att sin smärta minskade och att den var lugnande när massagen 

pågick. Patienterna fick en bättre relation till personalen.  

 

Negativa upplevelse 

Patienter med känselbortfall i någon kroppsdel upplevde att beröringen var smärtsam och ville 

inte bli berörd i den för att få ett minskat lidande. Vissa patienter upplevde att beröring kändes 

kränkande och att personalen gjorde intrång i deras personliga, privata sfär. Patienterna ville 

endast bli berörda vid vårdsituationer och kände inget behov av beröring som inte var 

nödvändig för att kunna genomföra en åtgärd. Patienter berättade även om situationer som 

uppstått genom att patient och vårdpersonal inte förstått varandra och då upplevt personalens 

beröring som dominerande. I vårdsituationer då patienten satt ned på en stol och vårdpersonal 

stod upp kände sig patienten i underläge (Routasalo och Isola, 1998). 

 

Intensivvårdspatienterna behövde taktil stimulering flera gånger för att känna ett ökat 

välbefinnande. En patient som fick taktil stimulering kände sig orolig i kroppen. Efter den 

femte behandlingen kände sig patienten ledsen och deprimerad (Cox och Hayes, 1999).  

 

I Borch och Hillervik (2005) studie framkom det att beröringens effekt på patienterna berodde 

på personalens sätt att vara. Patienterna upplevde att några från personalen hade en mindre 

empatisk förmåga än andra. Patienterna upplevde beröringen som obehaglig. Vissa av 

personalen orsakade smärta och oro och några av patienterna upplevde det som skrämmande 

och kände obehag att främmande människor berörde dem kroppsligt. Att känna sig beroende 

kunde upplevas när det inte fanns något val, när beröringen var nödvändig och patienten var 
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tvingad att ta emot den. Några patienter upplevde att de inte blev sedda utan personalen såg 

endast den ”sjuka” människan (a.a.).   

 

 

Återhämtning via beröring 
 

I studier återhämtade sig patienterna fortare efter dem fått regelbunden beröring och det ledde 

till mindre konsumtion läkemedel, upplevde mindre smärta och en bättre sömn (Olsson et al., 

2004, Edvardsson et al., 2003). 

 

En patient som var kopplad till en respirator kunde inte göra sig förstådd. Efter beröringen 

kunde patienten kommunicera genom att röra sina läppar. Efter tio behandlingar kunde hon 

kommunicera utan några hinder. Patienten upplevde även att den fysiska kraften kom tillbaks 

(Cox och Hayes, 1999). 

 

Olsson et al. (2004) gjorde ett sammanfattande mätning, Sunnaas ADL- index (Activity of 

Daily Living) som innebar att individens förmåga att klara det dagliga livets aktiviteter.     

Strokepatienterna ADL- index inom geriatriken, förbättrades under observationstiden vid 

tillägg av taktil massage. Det gällde främst förbättringar av inkontinens, förflyttning inomhus 

och att sköta sin hygien. Dessutom minskade vårdtiden hos denna grupp (a.a.). 

 

 

Samspel via beröring mellan patient och personal  
 

I en studie av Routasalo och Isola (1998) genomfördes videoinspelningar av vårdsituationer 

på ett vårdhem för äldre. De ville se kommunikationsförmågan mellan patient och personal. 

Det visade sig att kommunikationsförmågan hade stor personlig variation. Beröringen 

användes på många olika sätt beroende på vilken personal som utförde den. Gemensamt för 

alla patienter var att beröringen startade en kommunikation mellan paren. Patienterna beskrev 

beröringen som tröstande och bekräftande. Beröringen gjorde att det blev mer personliga och 

känslomässiga band mellan vårdpersonal och patient. De kände att de blev förstådda av 

personalen. Några upplevde beröringen som ett mor- barn förhållande Beröring upplevdes 

som ett sätt att dela vänskap och andlighet mellan patient och personal. Beröringen 

förmedlade engagemang och intresse om hur deltagarna mådde (Routasola och Isola. 1998). 

 

Edvardsson et al. (2003) visade i sin studie att patienterna kände sig mer som medmänniskor 

och inte som sjuka patienter under beröringen. Patienterna upplevde att kontakten förbättrades 

och fördjupades mellan dem och vårdpersonalen och integritet kunde  bättre bevaras. 

Omtanke och omsorg upplevdes som det förmedlades genom beröring. Vårdpersonalen 

hamnade ibland i svåra situationer med patienterna och då var beröringen ett verktyg för att 

underlätta arbetet för både patienter och personal. Patienterna upplevde att beröringen 

förmedlade känslor av säkerhet, närhet och att någon brydde sig om dem. 

 

Patienter som fått ”Tender Touch” massage fick bättre kontakt med personalen genom att 

patienterna oftare efterfrågade den personal som gett massagen. Att vidröra en patient fysiskt 

gör att personalen kommer nära patienten. Därför krävs en personlig mognad och ett 

professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll för att kunna hantera närheten. Patienten måste 

utifrån sin egen vilja bestämma om den vill ta emot fysisk beröring och personalen ska ha en 

vilja att beröra patienten (Sansone och Schmidt, 2000). 
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Borch och Hillervik (2005) visade i sin studie att beröringen kunde förmedla trygghet och 

upplevelsen av att bli sedd som en individ. Tryggheten förklarades som när personalen visade 

empati och när patienterna kunde känna tillit till personalen. Att bli sedd som en individ 

handlade om att betraktas som en ”hel” människa. Delaktigheten genom att kunna påverka 

beröringen genom att bli tillfrågad och lyssnad på var också viktigt för patienterna.  

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva vilken betydelse fysisk beröring hade för patientens 

välbefinnande i omvårdnaden. Den valda metoden var en litteraturstudie som har inneburit att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa material som lett till föreliggande studie. 

Litteraturstudie valdes som metod eftersom tiden var begränsad och det bedömdes finnas 

tillräckligt med underlag för att besvara syftet. Artiklarna som valdes var utarbetade ur ett 

patientperspektiv.  

 

För att få en djupare förståelse för patienternas upplevelse valde jag att använda mig av 

artiklar med kvalitativ ansats. Kvantitativa artiklar hade också kunnat användas för att besvara 

syftet men dessa gav inte tillräckligt djup inblick hur patienterna upplevde beröringen.  

Inklusionskriterierna som användes gjorde att utslaget blev mindre, till exempel fanns det 

många artiklar från 1980-talet och då kunde relevansen ifrågasättas eftersom de var gamla.  

Om jag hade valt att använda artiklar från andra världsdelar finns det en möjlighet att 

resultatet blivit annorlunda eftersom beröring kan se annorlunda ut och vara av annan 

betydelse för människan. 

 

Artiklarna som användes till denna litteraturstudie inspirerades av Graneheim och Lundman 

(2004) innehållsanalys. Den visade sig som användbar och fungerade väl till studiens syfte. 

Metoden var lätt och tydlig att följa. Valet av någon annan innehållsanalysmetod hade 

förmodligen gett ett liknande resultat. Kategorierna som utarbetades gav vissa problem på 

grund av att vissa gick in i vartannat och det blev svårt att sätta en tydlig gräns.  

Det hade varit till fördel om jag hade haft någon att diskuterat artiklarna med eftersom man 

tolkar resultaten olika. Arbetets trovärdighet hade stärkts om jag hade haft någon att diskutera 

artiklarnas resultat med. Jag har dock haft personer runt omkring som kritiskt granskat 

artiklarna och arbetet.  

 

Om jag hade valt att göra en empirisk studie och formulerat egna frågor istället finns det en 

möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda. Eftersom undersökningsgruppen hade blivit 

färre eftersom arbetet var tidsbegränsat och det hade lett till att materialet blivit mindre.  

 

 

Resultatsdiskussion 

 
Artiklarna konstaterade att den fysiska beröringen hade stor betydelse i omvårdnaden av 

patienten. Beröringen var oftast en positiv upplevelse, både fysisk och psykiskt. I Billhult och 

Dahlbergs (2002) studie bekräftade att beröringen till att de kvinnliga patienterna upplevde att 

de blev sedda som en individ istället för en ”sjuk patient” och att deras fysiska och psykiska 

kraft kom tillbaka. Detta ledde till att patienterna fick bättre kontakt med personalen och att 

de fick en bättre balans i vardagen. Detta kunde även Cox och Hayes (1999) visa i sin studie. 
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De beskrev att patienterna upplevde en större självkänsla och att deras hopp kom tillbaks men 

även att deras fysiska kraft kom tillbaka och de våga kämpa vidare. Eriksson (1987) 

bekräftade att den fysiska beröringen är av stor betydelse eftersom den kan förmedla kärlek 

och värme som leder till ett ökat välbefinnande.  

 

I resultatet framkom det att beröringen kunde ge trygghet och lugn för patientens 

välbefinnande. Borch och Hillervik (2005) bekräftade detta och skriver även att beröringen 

innebar en ökad trygghet och att bli sedd som en individ med integriteten bevarad. Olsson et 

al. (2004) instämmer vad tidigare studie visade och att beröringen gav ett ökat psykiskt 

välbefinnande där patienterna lättare kunde slappna av och få en bättre sömn. Cox och Hayes 

(1999) studie visade att stimuleringen ledde till ett ökat välbefinnande och att de fick bättre 

sömn och kunde bättre slappna av än tidigare. Eriksson (1978) instämmer att beröringen är en 

viktig del i omvårdnaden eftersom patienter har ett behov av att känna värme och beröringen 

ifrån andra. Att beröringen ger uttryck för en ärlig känsla av medlidande att personalen bryr 

sig om dem. 

 

Några studiers resultat visade att patienterna återhämtade sig snabbare. I Olsson et al. (2004) 

studie behövde patienterna inte lika hög konsumtion läkemedel som tidigare. I Sansone och 

Schmidt (2000) visade att patienterna återhämtade sig snabbare och att deras smärta avtog. 

Detta kunde även Edvardsson et al. (2003) studie visa, patienterna beskrev beröringen var 

viktig för deras återhämtning och att den skulle värdesättas lika mycket som vikten av rätt 

medicineringen.   

 

Beröringen visade sig som viktig för den största allmänhet men några av patienterna upplevde 

beröringen som obehaglig. Routasola och Isola (1998) visade i sin studie att några patienter 

kände sig kränkta och att personalen gjorde intrång i deras personliga sfär. Några av 

patienterna upplevde beröringen som smärtsam och ville endast bli berörd när vårdsituationen 

krävde det. Borch och Hillervik (2005) instämde tidigare studie och sade även att patienterna 

upplevde att några från personalen hade en mindre empatisk förmåga som ledde till att 

beröringen blev obehaglig. Sansone och Schmidt (2000) sade att kvinnor och män, gamla som 

unga reagerade olika på beröring. En behaglig beröring går snabbt över till obehaglig om 

patienten inte känner sig sedd och respekterad som individ. Patienten står i ett 

beroendeförhållande till vårdpersonalen, därför bör den makten inte utnyttjas felaktigt. 

 

I resultatet framkom det att beröringen kunde skapa ett vänskapligt band mellan personal och 

patient som gjorde att patienterna kände sig bättre till mods. Detta stärkte Routasola och Isola 

(1998) i sin studie, patienterna upplevde att beröringen startade en vänskap och andlighet 

mellan dem och personalen. Patienterna hade lättare för att prata med den personal som gett 

dem fysik beröring. Edvardsson et al. (2003) styrkte att beröringen var viktig för 

kommunikationen mellan personal och patient.   

 

 

SLUTSATS 

 
Inom vård och omsorg fanns det en unik möjlighet att arbete med fysisk beröring. Fysisk 

beröring gav både fysiska och psykiska förbättrade tillstånd hos patienterna. Patienterna 

minskade sin läkemedelskonsumtion andra upplevde att de blev sedda för den individ de var 

istället för sin sjukdom.  För många patienter ledde den fysiska beröringen till ökad 

livskvalitet med tanke på minskad oro, smärta och depressioner. Positivt var dessutom att de 

flesta av patienterna upplevde en ökad trygghet och ett ökat välbefinnande. Negativ 
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upplevelse var att några patienter upplevde beröringen som stressande, skapade smärta, 

påmindes av obehagliga händelser och personalen som utförde beröringen var för hårdhänt, 

därför är det viktigt att beröringen sker i samförstånd med patienterna eftersom alla reagerar 

olika på beröringen. Samspelet mellan patient och personal förbättrades dock hos dem som 

upplevde beröringen som välbefinnande. 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om omvårdandesdelen beröring kan påverka 

vårdavdelningarnas ekonomi eftersom studier som undersökts visat att vårdtiderna förkortas 

och mindre hjälpmedel och tabletter behövdes.  
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BILAGA 1. Artikelöversikt  

 

Författare 

Tidskrift 

Land/Årtal 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat 

Borch, E. & 

Hillervik, C. 

Vård i Norden  

Sverige,  

2005. 

Upplevelser av 

kroppslig beröring i 

omvårdnads- arbetet. 

 

Syftet var att 

beskriva 

patienternas 

upplevelser av 

personalens 

kroppsliga 

beröring i den 

dagliga 

omvårdnaden. 

Kvalitativ studie. 

Analysen har skett 

utifrån 

fenomenologisk-  

Hermeneutisk 

metod. 

 

n= 8 

3 kvinnor, 5 män. 

(m= 76) 

Fysik beröring 

förmedlar 

positiva och 

mindre positiva 

upplevelser 

beroende på 

situationen och 

tidigare 

erfarenheter hos 

patienten. 

Edvardsson, J. 

D., Sandman, 

P-O. & 

Rasmussen, 

B.H. 

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

Sverige, 2002. 

Meanings of giving 

touch in the care of 

older patients: 

becoming a valuable 

person and 

professional. 

. 

Syftet var att 

se beröringens 

betydelse i 

äldrevården. 

En kvalitativ 

studie. Analysen 

ha skett utifrån 

fenomenologisk- 

hermeneutisk 

metod. 

 

n= 12  

Beröringen var 

ett hjälpmedel i 

omvårdnaden 

som lindrade 

äldre patienters 

lidande mot 

smärta och 

ångest. 

Johansson 

Hovstadius, E., 

Styvberg, E-M. 

& Wendt A. 

Vård i Norden.  

Sverige, 2005. 

Beröringsmassage i 

rogivande syfte på 

intensivvårds- 

patienter. 

 

Se om fysisk 

beröring kan 

påverka 

människans 

välbefinnande 

så att lugn och 

ro skapas. 

Både kvantitativ 

och kvalitativ 

studie. 

  

 

Frågeformulär 

med plats för egna 

tankar och 

kommentarer.  

 

n= 18, 9 kvinnor, 

9 män (M: 65)  

 

Samtliga 

patienter 

upplevde att den 

fysiska 

beröringen 

påverkade 

välbefinnandet 

så att lugn och ro 

skapades. 
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Författare 

Tidskrift  

Land/ Årtal 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat 

Olsson, I., 

Rahm, V-A. & 

Högberg, H. 

Vård i Norden. 

Sverige, 2004. 

Taktil massage 

vid stroke och 

livskvalitet. 

 

Undersöka om taktil 

massage betyder något 

för strokepatienternas 

återhämtning och 

välbefinnande 

Fall- kontroll 

studie. 

Patienternas 

koppfunktion 

och deras 

livskvalitet 

undersöktes. 

 

n= 8  

Patienterna 

upplevde en 

högre livskvalitet 

och återhämtade 

sig fortare än 

kontrollgruppen.   

Routasalo, P. & 

Isola, A. 

Scandinavien 

journal of 

caring 

Sciences. 

Finland, 1998. 

Touching by 

Skilled Nurses 

in Elderly 

Nursing Care. 

 

Syftet var att se vilken 

betydelse beröringen 

hade för de äldre 

patienterna. 

Kvalitativ 

studie. 

 

n= 5 patienter 

 

Huvudfyndet var 

att beröringen 

förmedlade 

omtanke och att 

personalen 

brydde sig om 

patienterna. 
Sansone, P. & 

Schmidt, L. 

Geriatric 

Nursing.  

USA, 2000. 

Providing 

tender touch 

massage to 

elderly nursing 

home residents.  

Syftet var att iaktta 

effekterna av massage 

på patienter med smärta, 

demens, ångest och 

aggressivt beteende. 

Både kvalitativ 

och kvantitativ 

studie. 

 

n= 59 

Massagen 

inverkade 

lugnande och 

smärtstillande 

Cox, C. & 

Hayes, J. 

Intensive and 

critical care 

nursing 

Stor Britanien, 

1999 

Experiences of 

administering 

and receiving 

therapeutic 

touch in 

intensive care. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

egen upplevelse av 

terapeutisk beröring på 

en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 

Intervjustudie. 

 

n= 2 

Beröringen 

hjälpte 

patienterna att 

slappna av och 

uppleva lugn och 

ro. De kände sig 

mer fridfulla. 

 
  




