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Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att ha blivit behandlad med taktil 

stimulering som omvårdnadsintervention i psykiatrisk vård. Beröring är en väsentlig del av att 

uppleva omvärlden i människans liv. Människor berörs och berör andra genom livet och det är 

en form av kommunikation. Beröring är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för 

att uppnå hög vårdkvalitet och taktil stimulering (TS) är ett sätt att arbeta med beröring. Vi 

intervjuade sju personer som fått TS inom psykiatrisk vård med kvalitativ halvstrukturerad 

metod inom psykiatrin i Norrbottens län. De utskrivna texterna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Två teman formulerades: Temat avspännig, lindring och bättre sömn bildades 

av innehållet i kategorierna; att få kravlös avslappning och hjälp med sömnen; att ångest och 

smärta kan lindras; att vara nöjd i en tillitsfull relation. Dessa tre kategorier gav uttryck för 

deltagarnas upplevelse av olika aspekter av avslappning, lindring och förbättrat 

välbefinnande, under förutsättning att relationen till den som gett TS varit tillitsfull. Temat 

möte med kropp och känslor bildades av innehållet i kategorierna: Att kroppsuppfattning 

stärks och känslor frigörs; att fysisk beröring och beröringskänslighet har betydelse. 

Resultatet visade att samtliga deltagare uppskattade TS som en kompletterande 

behandlingsmetod. 

 

 
Nyckelord: Kvalitativ, Taktil stimulering, Avslappning, Välbefinnande, Sömn, Tillit. 
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Beröring är en väsentlig del av att uppleva omvärlden i människans liv. Människor berörs och 

berör andra genom livet och det är en form av kommunikation (Edwards, 1998). I 

sjuksköterskors omvårdnadshandlingar används fysisk beröring som ett sätt att öka 

välbefinnande för patienter (Rusell, 1994). Det kan vara en viktig del för att sjuksköterskor 

ska uppnå hög vårdkvalitet i sitt omvårdnadsarbete (Routasalo, 1996), under förutsättning att 

patienten inte har negativa upplevelser av andra personers beröring. 

 

När omvårdnad sätts i fokus tas patienters erfarenheter och resurser tillvara och psykisk hälsa 

blir en naturlig och självklar del i arbetet. I Jormfeldts, Svedbergs och Arvidssons, (2003) 

studie beskriver sjuksköterskor att: ”…när du fokusera på hälsan växer de positiva sakerna 

omkring dig, och då kanske sjukdomen kommer att bli mindre kraftfull och tar mindre plats i 

ditt individuella liv”. Enligt Lundin och Ohlsson (2007 s.101-102) ökar symtom, liksom 

kognitiva störningar vid hög spänningsnivå och minskar vid avspänning. Därför är det viktigt 

att ge patienter möjligheter till avslappning. En metod, som kan användas för att erbjuda 

personer avslappning är taktil stimulering som är en stressreducerande massage som sänker 

cortisolhalten om personen ifråga är villig att prova den möjligheten (Birkestad, 1999, s. 18).    

 

Personer som lever med psykiska problem och störningar lever ofta med hög spänningsnivå 

och ångest under lång tid. Lundin och Olsson (2002 s.15) beskriver att en person med psykisk 

störning kan vara överkänslig för ljus, ljud och sinnesintryck. Det kan innebära överstimulans 

som kan väcka stark ångest. Specificerade diagnostiska kriterier för psykiska störningar 

fungerar som riktlinjer och stöd för diagnostik och bättre överensstämmelse mellan olika 

bedömare (American Psychiatric Association, 1999). 

   

Utvecklingen av känselorganet sker mycket tidigt i en människas liv. Goddard (2004, s. 90) 

beskriver människans utveckling av känselorganet och framhåller att känslan av beröring som 

är fostrets första kontakt med omvärlden. Redan efter fem veckor reagerar fostret på yttre 

stimuli. Vid svag beröring av överläppen drar fostret sig undan. Några dagar senare har 

känselutvecklingen spridit sig till handflator och fotsulor och slutligen till hela kroppen. 

Reaktionerna är då alltid tillbakadragande. Allt eftersom det taktila sinnet utvecklas, minskar 

gradvis tillbakadragandet vid beröring. Sinnesorganet för beröring föregår både hörsel och 

syn som den primära inlärningskanalen eftersom beröringsreceptorerna täcker hela kroppen 

(Goddard, 2004, s. 90). 
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Feldman, Eidelman, Sirota och Weller (2002) rapporterar att när mammor bär sina förtidigt 

födda barn hud-mot-hud i en bärpåse på magen eller bröstet, så tar de mer i sitt barn och är 

mer uppmärksamma på barnets signaler. När båda föräldrar deltog så ökade den emotionella 

och verbala responsen till barnet. Mammor i studien var mindre deprimerade och visade mer 

känslor och värme än mammor till barn i traditionell vård av förtidigt födda barn och barnen 

visade mer uppmärksamhetsepisoder och hade mindre problem med gaser i magen än 

jämförelsegruppens. Det positiva resultatet kvarstod efter sex månader. Barnen hade 

utvecklats mer motoriskt i jämförelse med kontrollgruppen, vilket förstärker teorin om vikten 

av tidig beröring.  

 

Hos vuxna människor finns flest beröringsreceptorer på händer, fötter och runt munnen. Det 

är rimligt att anta att behovet av beröring kvarstår hela livet och att behovet ökar, när 

människor på grund av psykiska problem känner sig hjälplösa och utelämnade. (Uvnäs-

Moberg, 2000). Med ett ökande intresset för beröring så har olika beteckningar uppkommit. 

Dessa har flera gemensamma nämnare men också skillnader. Enligt kroppsterapeuternas 

yrkesförbund kallas taktil behandling för ”taktilterapi” som ett samlingsnamn (Ardeby, 2003, 

s. 28). De två mest kända metoderna är taktil stimulering och taktil massage (Birkestad, 1999, 

s. 37). Största skillnaden är att tiden för behandling med taktil stimulering är kortare (ca 40 

minuter) medan behandling med taktil massage beräknas ta 75 minuter. Behandling med taktil 

massage har utvecklats av Siv Ardeby under 1990-talet.  

 

Taktil stimulering (TS) är en medveten, strukturerad beröring som aktiverar människans 

största sinnesorgan, huden. Behandling med TS har visat sig ha positiva effekter inom olika 

områden av hälso- och sjukvård. Hernadez-Reif (2001) visar att positiv beröring har positiva 

effekter vid smärtlindring, ökar nyfikenhet och minskar aggressivitet. Fields et al. (1997) visar 

i en studie från USA att beröring minskar produktion av stresshormonet kortison, minskar 

trötthet, sömnstörningar utmattningssymtom, ångest och smärta. Kvinnor med bröstcancer 

hade mindre illamående (Billhult et al., 2007a) och blodsockernivån sjönk hos kvinnor med 

diabetes (Andersson et al. 2004) efter taktil stimulering. Maria Henricsons avhandling 

angående TS i intensivvård visar att efter behandlingen blev förbrukningen av lugnande 

läkemedel och ångestnivån lägre i den grupp av patienter som behandlats med TS i jämförelse 

med de patienter som inte fått denna behandling. Däremot kunde inga skillnader i 

oxytocinnivåer uppmätas i blodet (SSF, 2008/5).   
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Den positiva effekten har relaterats till utsöndring av hormonet oxytocin. Oxytocin är ett 

hormon som produceras i hypotalamus. Via nervbanor går impulser till hypotalamus vid 

beröring, Dessa impulser stimulerar produktion av oxytocin (Gimpl & Farenholz, 2001). 

Uvnäs-Moberg (2000) förklarar, efter 20 års forskande om oxyticinets verkan, skillnaden 

mellan oxytocinhalten i hjärnan respektive i blodet. Avsaknad av förhöjda oxytoinhalter i 

blodet behöver inte utesluta att oxytocin bidragit till lugnande effekt och minskad konsumtion 

av läkemedel som observerats efter behandling i Maria Henricssons (2008) avhandlingsarbete. 

Uvnäs-Moberg (2000) framhåller att samma effektmönster fås vid tillförsel av oxytocin i 

hjärnan på råttor och har nyligen bevisats även hos människor.  

 

Män som tillförts oxytocin via nässpray blir mindre rädda, mer sociala, mindre stressade och 

mer tillitsfulla. Oxytocin olika effekter beror på att nervfibrer som innehåller oxytocin når 

områden i hjärnan och påverkar aktiviteter i andra signalsystem. Det räcker med närhet, 

värme och beröring av huden för att oxytocin ska frisättas i hjärnan. Däremot frisätts en liten 

mängd oxytocin till blodet av beröring. Vid alla typer av beröringsbehandlingar berörs 

patienten av massör eller beröringsterapeut. Enligt SSF, 2008/6 leder detta till att de som 

behandlas blir lugnare, avslappnade och mer socialt interaktiva. 

 

TS används i liten skala inom sluten psykiatrisk omvårdnad och behandlingen baseras i högre 

grad på klinisk erfarenhet än på evidensbaserad forskning. Det har varit svårt att hitta 

forskning om TS inom psykiatrisk slutenvård, men i rapporten Forskning och folkhälsa, 2007 

beskrivs att samtliga deltagare som levde med en psykossjukdom hade en positiv upplevelse 

av avslappning i samband med TS. Ingen av deltagarna var neutral eller negativ. Vi har 

kommit i kontakt med TS som behandlingsmetod som ett komplement till övriga 

omvårdnadsåtgärder. Vi ställer oss frågan: Hur upplever patienter inom psykiatrisk vård TS 

som komplement till övriga omvårdnadsåtgärder? Syftet med studien var att beskriva 

personers upplevelser av att ha blivit behandlad med taktil stimulering som 

omvårdnadsintervention i psykiatrisk vård. 

 

Metod 

Vi har genomfört en studie med kvalitativ ansats i datainsamling och analys. Kvalitativ 

forskning används för att beskriva och förstå subjektiva upplevelser (Polit & Beck, s. 219).  

 5



 

Vi har intervjuade personer som tidigare behandlats med TS under sin vårdtid inom 

psykiatrisk vård och analyserat de utskrivna texterna med hjälp av innehållsanalys.  

 

Procedur 

Efter verksamhetschefens godkännande vände vi oss till professionella kontaktpersoner inom 

psykiatrisk verksamhet och bad dem föreslå utskrivna personer som de visste hade fått TS 

under sin vårdtid vid sluten psykiatrisk vårdavdelning. Brev med information om studiens 

genomförande och syfte (bilaga 1) lämnades till kontaktpersonerna. Vi bad dem förmedla 

brev till potentiella informanter. I brevet framgick att deltagandet var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas utan att meddela orsak. I brevet bifogades en svarstalong. Vi kontaktade 

även frivilligorganisationen RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa) och 

informerade om den planerade studien. Via den kanalen fick vi ingen informant. 

 

Informanter  

Det var sju kvinnor som anmälde sitt intresse. De hade tidigare fått TS under sin vårdtid inom 

sluten, psykiatrisk vård. Tiden mellan slutförd behandling och intervjun varierade mellan 

några dagar till drygt ett år. De hade vårdats för olika psykiska problem och besvär som 

affektiva sjukdomar (3), psykossjukdomar (1), ätstörningar (2) och sömnproblem (1). De var i 

samband med intervjun inte inskrivna på någon vårdavdelning, men kunde ha frivillig 

öppenvårdskontakt. Informanternas ålder varierade mellan 20 år och 56 år (m= 40 år). 

 

Datainsamling  

Informanterna valde plats för intervjun. Samtliga deltagare valde att komma till någon av de 

möteslokaler, som är anslutna till den psykiatriska vårdenheten. Vi var båda närvarande när vi 

genomförde ljudbandinspelade intervjuer med varje enskild person Vi turades om att fungera 

som huvudsaklig ordförande och vi ställde frågor utifrån en förberedd intervjuguide (bilaga 

2). Den andre intervjuaren koncentrerade sig på informantens reaktioner och på att ställa 

kompletterande följdfrågor. Först ställde vi bakgrundsfrågor om personens ålder, problem och 

eventuella diagnos. Därefter följde vi intervjuguidens semistrukturerade frågor med öppna 

svarsmöjligheter (bilaga 2) (jfr Kvale, 1997 s.121-122) med fokus på upplevelser av TS. 

Följdfrågor ställdes i anslutning till svaren. Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter.  
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Analys  

De inspelades intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades stegvis som text med 

kvalitativ innehållsanalys som inspirerats av Graneheim och Lundman (2004). Vi läste först 

igenom intervjutexterna upprepade gånger för att få en helhetsbild, var och en för sig. Vi tog 

gemensamt ut 198 textenheter som vi ansåg motsvarade syftet med studien och vår 

frågeställning. Dessa, ganska omfattande textenheter, visade sig vid noggrannare 

genomläsning innehålla olika meningsenheter som svarade mot syfte och frågeställning dvs. 

ett stycke eller en mening kunde innehålla olika svar på vår fråga. De slutliga 

meningsenheterna (n=230) kondenserades och kodades. Under kondenseringen försökte vi 

korta ner mängden av ord i, utan att förlora kärnan i meningsenheterna. Vidare kodade och 

kategoriserade textenheterna stegvis. Det resulterade i fem kategorier. Så här långt undvek vi 

tolkning av texten (jfr. Downe-Wamboldt 1992). Därefter tolkade vi den underliggande 

meningen i textenheterna, som de beskrivits i kategorierna. Vi kunde slutligen sammanfatta 

denna underliggande mening till två övergripande teman som vi tolkade uttryckte det 

sammanfattande budskapet i intervjutexten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Etiska överväganden  

Samtliga deltagare informeras både muntligt och skriftligt om studiens syfte och metod. De 

fick veta att deras, eventuella medpatienters eller personals identitet inte kommer att röjas i 

utskriven data eller i den färdiga rapporten. Bara vi författare och vår handledare kommer att 

ha tillgång till hela materialet. Delar av det avidentifierade materialet har diskuterats i 

seminarier där kurskamrater och handledare deltagit. Deltagarna fick veta att de när helst, utan 

förklaring, kunde avbryta deltagandet. En etisk ansökan till forskningsetiska gruppen vid 

Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap har godkänts. Vi var medvetna om 

att någon informant kunde känna obehag av att i denna situation vara ”två mot en”. Detta 

försökte vi på ett diskret sätt ta reda på i det förberedande samtalet inför intervjun. Under 

intervjuerna var vi också medvetna om att det kunde komma fram saker som var känsliga eller 

upprörande för deltagarna. Detta var vi observanta på och vi var redo att avbryta intervjun om 

personen gav signaler av att vara besvärad. Några deltagare var helt okända för oss, medan 

andra hade vi varit i kontakt med, men vi hade inte fungerat som patientansvarig 

sjuksköterska för dem. Därför var ingen av dem i beroendeställning och kunde svara ärligt 

utifrån sina egna upplevelser. Vi arbetar dock inom psykiatrin. Vi exkluderade personer under 

18 år, personer med förvaltare, personer som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård och 
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personer som bedömdes ha svårt att göra ett eget ställningstagande eller som av någon 

anledning riskerade att påverkas negativt av intervjun.  

 

Resultat  

Analysen resulterade i två teman som formulerade de underliggande meningarna i fem 

kategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras i löpande text med direkta citat från intervjuerna 

för att belysa delar av hela originaltexten som legat till underlag för presentationen av 

resultaten. 

 

Tabell 1 Översikt över teman och kategorier   

Teman 

Avspännig, lindring och bättre sömn 

 

 

 

 

Möte med kropp och känslor 

 

Kategorier 

Att få kravlös avslappning och hjälp med 

sömnen 

Att ångest och smärta kan lindras 

Att vara nöjd i en tillitsfull relation 

 

Att kroppsuppfattning stärks och känslor 

frigörs  

Att fysisk beröring och beröringskänslighet 

har betydelse 

 

Avspännig, lindring och bättre sömn 

Temat avspännig, lindring och bättre sömn bildades av innehållet i kategorierna; att få kravlös 

avslappning och hjälp med sömnen; att ångest och smärta kan lindras; att vara nöjd i en 

tillitsfull relation. Dessa tre kategorier gav uttryck för deltagarnas upplevelse av olika aspekter 

av avslappning och lindring, under förutsättning att relationen till den som gett TS varit 

tillitsfull. Tilliten till behandlaren var av stor betydelse. Deltagarna uppskattade den tid som 

de fick av behandlaren. De fick vara i centrum, ingenting annat störde och de kände att någon 

brydde sig om dem. Detta i kombination med själva behandlingen gav en avslappnande känsla 

och lindrade fysisk smärta och löste upp kroppsliga spänningar. Deltagarna upplevde också att 

deras sömn förbättrades av TS. Samtliga deltagare upplevde TS som en positiv 

behandlingsform som de såg fram emot att få.  
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Att få kravlös avslappning och hjälp med sömnen. 

Samtliga deltagare beskrev att de kände sig behagligt avslappnade när de hade fått TS. De 

hade svårt att finna avslappningsmöjligheter i hemmet. Det var så mycket som hände i deras 

liv och de kunde då inte vila. TS gjorde att kunde slappna av på ett helt annat sätt eftersom 

det var just en behandling och inte ett uttryck för känslor och det fanns inga krav på att ge 

något tillbaka. De behövde inte prata och fick vara tysta utan att prestera någonting. 

Kravlöshet och frihet från att behöva prestera i kombination med en möjlighet att bara ”få” 

av en annan person var mycket betydelsefull och denna möjlighet fanns inte i andra 

sammanhang. De kändes behagligt i hela kroppen, lugnare och mer fridfullt, även när de gick 

och la sig för natten. 

 

Beröringen kändes sensationsartad. Några beskrev att de blev trötta efter behandlingen. De 

vilade ofta efteråt. De behövde inte må så dåligt för att tycka att avslappning hjälpte dem. Det 

kunde vara svårt att lära sig att slappna av i början av behandlingsperioden, men när de vande 

sig med beröringen allt eftersom, kunde de känna att det var ljuvligt och skönt. Då kunde de 

tillgodogöra sig behandlingen bättre och välbefinnandet höll i sig bättre. Någon deltagare 

beskrev att det tog lång tid att vänja sig och att hon sakta steg för steg hade utökat sin 

behandling och lärde sig att ta emot beröring på fler och fler kroppsdelar. 

 

…att det är kravlöst, det är annars om man är, ja med sin respektive… 

så blir det som aldrig samma sak, det blir mer kärlek och man ska ge 

tillbaka…  

 

…för att alltså beröring i huden det är verkligen häftigt, hur det känns 

i kroppen alltså vilken sensation det får, och få hela kroppen berörd 

på ett sånt sätt, att det är kravlöst,… 

 

Behandlingen gjorde att kroppen gick ner i varv och deltagare uttryckte att de kände sig 

mycket lugnare. De beskrev att antalet behandlingar hade betydelse för hur länge de kunde 

känna sig avslappnade. När behandlingarna pågått några gånger höll avslappningen i sig 

längre. Avslappningen gjorde att allting blev lättare och stressnivån sjönk. Vissa lärde sig att 

snabbt minska sin stress och komma tillbaka till avslappningskänslan bara genom att tänka 

tillbaka på behandlingen och stämningen. När deltagare upplevde en stressig situation hade 

de lärt sig att stryka på sig själv för att återfå känslan av avslappning. Den 
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avslappnandekänslan kunde också komma tillbaka när de smorde in huden efter att ha 

duschat.  

 

…det gör mig lugnare. Som bara nu sist, jag kände det att, wow. Det 

här lever jag nog några dar på. Jag tyckte det kändes jättebra. 

 

Deltagare fäste stor vikt vid att låta sig bli omhändertagna och få behandlarens fulla 

uppmärksamhet. De uppskattade att det var ”deras tid”, vilket bidrog till att skapa en känsla 

av välbefinnande. Att få ligga och må skönt, bli berörd och att ingenting annat störde eller 

tog uppmärksamhet. Behandlingen och omtanken gjorde att de mådde lite bättre under dagen 

och det kändes fint. Deltagare ville ibland inte gå upp från britsen efter avslutad behandling. 

De ville bara ligga kvar och njuta. Andra behandlingsformer, exempelvis psykologkontakt, 

beskrevs som mera krävande eftersom de förutsatte ett aktivt arbete för att lösa problem. 

Samtal i alla former krävde ett visst mått av prestation.  

 

…och då blir man liksom omhändertagen och då blir man avslappnad. 

Och då finns, det finns som ingenting annat… ingenting annat än 

jag… för en stund. 

 

…det är fantastiskt, det är skönt, det är väldigt fint och det är lite 

guldkorn i tillvaron, den dagen då man får behandling… 

 

Deltagare i studien uppgav att de fick förbättrad sömn, vilket hade stor betydelse för det 

psykiska välbefinnandet och en bättre fungerande vardag. Efter behandling hade de lättare att 

somna, fick bättre kvalitet på sömnen och de sov fler timmar per natt. Förbättringen varade en 

till två nätter efter en TS-behandling. De var tacksamma över att de funnit en metod som 

fungerade för deras sömnproblem. Några deltagare beskrev att när de blev avslappnade 

släppte spänningar och gav smärtlindring som i slutänden gav bättre sömn. 

 

… nu är det min vanliga oroliga sömn, men då om man säger då jag 

fick själva massagen, då sov jag ju som en stock… 

 

 

 

 10



 

Att ångest och smärta kan lindras 

Deltagare som beskrev att de levde med ångestproblem tyckte att TS hjälpte dem att hantera 

detta på ett bättre sätt. När dessa problem var svåra blev skillnaden större både genom att 

ångesten lindrades och att ångestattackerna blev färre. Ibland hade det varit stark ångest vid 

behandlingens början men den hade oftast lindrats eller helt försvunnit innan behandlingen 

var avslutad. Ångestlindringen höll ofta i sig i ett par dygn.  

 

Flera deltagare tyckte inte att TS lindrade fysisk smärta, medan andra beskrev att de fick 

mindre fysiska spänningar i nacke och axlar vilket i sin tur ledde till smärtlindring. Den inre 

stressen som gav spänningar och därmed smärtor minskades också av TS. En deltagare kunde 

avsluta sin naprapatbehandling. De uppskattade den mjuka beröringen som inte gjorde ont då 

de hade svår värk och menade att positiv beröring mildrade smärta. Smärtan blev framför allt 

lättare att hantera. Det förkom medicinsänkningar som deltagarna relaterade till TS. 

 

Deltagare beskrev TS som en del av behandlingsprocessen som bidrog till att de mådde lite 

bättre. TS kunde ibland ha varit veckans största händelse. TS var också något att se fram emot 

och något att längta till. Dagen de skulle få TS beskrevs som ett guldkorn i tillvaron, det var 

något att se fram emot.  De flesta deltagare önskade att få fler behandlingar, både oftare och 

under längre tidsperiod, kanske under hela sitt liv.  

 
Jag känner mig mycket lugnare, jag får inte lika mycket ångestattacker 
som jag får annars.  
 

… det är som man ser fram emot… det här är roligt, det här är 

någonting bra. 

 

Att vara nöjd i en tillitsfull relation 

Alla deltagare var positiva till TS men de ville inte att vem som helst skulle utföra 

behandlingen. Dessa deltagre, som var kvinnor, ville inte få behandling av män och de yngre 

deltagarna ville inte få behandling av personer i deras egen ålder. 

 

… jag skulle inte låta vem som helst göra det på mig… 

 

Det var viktigt att känna sig trygg och bekväm med behandlaren. I en bra relation kunde de 

känna sig avspända och inte hotade. Behandlaren skulle ha rätt känsla. Det var också lättare 
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att ta emot behandling om de hade lärt känna behandlaren innan. Det gjorde att de lättare 

kunde slappna av. Om behandlaren ingav förtroende kunde de känna tillit. De kunde känna att 

behandlaren var där för deras skull och inte bara för att få lön. De fick all uppmärksamhet av 

en person som brydde sig om dem. De fick vara i centrum och inget annat upptog 

behandlarens uppmärksamhet. Då fick de mer energi, harmoni och glädje och blev piggare 

och mer alerta. Att TS erbjöds på sjukhuset upplevdes som en fantastisk utveckling. 

 

Man känner den här auran, den här energin från personen som 

behandlar… är hon harmonisk och glad… Då kan jag ta emot… första 

gångerna då kände jag att, oj, jag är pigg och alert, jag ska hem, jag 

ska städa lite, jag ska stryka mina…  

 

Möte med kropp och känslor 

Temat möte med kropp och känslor bildades av innehållet i kategorierna: Att 

kroppsuppfattning stärks och känslor frigörs; att fysisk beröring och beröringskänslighet har 

betydelse. Deltagarna blev medvetna om sin a kroppskonturer och TS hjälpte dem att känna 

en helhetskänsla och blev därmed mer bekväma med sina kroppar. 

Även de som tyckte att beröringen till en början kändes obekväm kunde så småningom 

uppskatta TS och få positiva upplevelser och fick förbättrad kroppskännedom. Deltagare 

upplevde även att de fick bättre kontakt med sina känslor. En av deltagarna föll i stilla gråt 

under pågående behandling och beskrev detta som en positiv förlösande upplevelse.    

 

Att kroppsuppfattning stärks och känslor frigörs  

Deltagare som hade svårt att uppfatta sin kropp positivt beskrev hur det började känna av 

sina kroppskonturer och därmed ansåg de att de hade fått en bättre kroppsuppfattning. TS 

fungerade som en god träning i kroppskännedom, även om det återstod en del inom det 

området. Deltagare kände sig mer bekväma i sin kropp och blev mer medvetna om sig själva, 

kände sig mera fysiskt hela och de menade att de efter behandlingen uttryckte en helt annan 

och förbättrad kroppskänsla.  

 

…att jag har fått som känna var jag har mina konturer och… även fast det 

är fortfarande luddigt och suddigt var jag har… 
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Det väcktes känslor under behandlingen. En deltagare uttryckte att TS fick 

något att släppa, så att gråt kom som en överraskning, utan att det var en 

obehaglig upplevelse. En deltagare beskrev att ångest ledde till 

hjärtklappning och att tankarna fokuserades kring bålen och då saknade hon 

helheten i kroppen. TS hjälpte henne att återfå helhetskänslan. Hon kände 

sig då mer bekväm och medveten om sig själv. 

 

 …utan det bara kom liksom. Precis som om det var någonting som 

bara släppte såhär. Och det… det blev jag lite överraskad över. 

 

Att fysisk beröring och beröringskänslighet har betydelse 

En deltagare, som upplevde att beröringen var jobbig i början beskrev att till en början 

begränsades behandlingen till ett fåtal kroppsdelar, eftersom hon kände obehag särskilt på 

vissa kroppsdelar. Efter lång behandlingstid kunde hon ta emot helkroppsbehandling. Hon 

uttryckte att det tog tid att acceptera beröringen men allt eftersom hon vande sig började hon 

tycka om beröring. Med bättre kroppskännedom lärde hon sig att också tillåta att andra 

berörde henne. Hon antog att om hon inte fått TS hade troligtvis hennes negativa 

beröringskänslighet varit ännu större. Övriga deltagare angav ingen negativ 

beröringskänslighet och kunde därmed lättare tillgodogöra sig behandlingen direkt från 

början. De hade enbart positiva erfarenheter och framhöll betydelsen av att bli berörd från 

topp till tå. 

 

Att bli fysiskt berörd var viktigt för samtliga deltagare. Det var något som de flesta saknade i 

sitt vardagliga liv. En deltagare menade att TS var den enda fysiska kontakten hon hade. TS 

ersatte den beröring hon saknade då hon inte hade familj eller närstående. Beröring beskrevs 

som ett grundläggande basbehov som måste tillfredsställas precis som mat och sömn. När de 

levde ensamma, utan make och familj i närheten och hade ett litet socialt nätverk blev detta 

behov inte tillfredställt. TS ersatte den fysiska kontakt som de saknade. Beröringen gjorde 

också deras dag bättre. Det framkom både förhoppningar om att möjligheter att kunna få TS 

skulle fortsätta ge positiva upplevelser och att negativa känslor skulle vändas till positiva 

under den fortsatta behandlingen. De flesta kände inga negativa effekter alls av behandlingen 

men någon uttryckte ett visst obehag och förstärkt ångest i början.   
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…fysisk kontakt har man via släkten… får en kram… eller bryr sig om 

varandra… eller man har en partner… och det saknar jag. Så det här, 

det här har TS  ersatt. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att ha blivit behandlad med taktil 

stimulering som omvårdnadsintervention i psykiatrisk vård. En kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) av sju individuella intervjuers text resulterade i 

två teman; Avspännig, lindring och bättre sömn; möte med kropp och känslor. Dessa teman 

tolkades utifrån innehållet i fem kategorier: Att få kravlös avslappning och hjälp med sömnen; 

att ångest och smärta kan lindras; att vara nöjd i en tillitsfull relation; att kroppsuppfattning 

stärks och känslor frigörs och att fysisk beröring och beröringskänslighet har betydelse. 

 

Samtliga deltagare i denna studie, beskrev en känsla av avslappning när de fått TS. 

Beröringen kändes behaglig och skön. Resultatet styrks av Hadfields (2001) och harts et al. 

(2001) studier som redovisar att alla deltagare i den studien kände sig mera avslappnade och 

mindre spända efter att de fått massage. Många, i den studien, tyckte även om känslan av 

beröring. Att kunna hjälpa till med avslappning och att ge beröring som upplevs positivt ökar 

välbefinnandet och det är ett viktigt omvårdnadsmål i sig. Ett ökat välbefinnande borde ge 

kraft att hantera hälso- och andra problem och därmed resultera i bättre hälsa både fysiskt och 

psykiskt.  

 

I denna studie framkom att TS skilde sig från andra behandlingar genom att vara kravlös och 

det var ett tillfälle för deltagaren att inte behöva prestera någonting, men det var avgörande 

viktigt för framgången med behandlingen att deltagarna kunde känna tillit till behandlaren. 

Tillit mellan sjuksköterska och patient skapas i en ömsesidig relation, där sjuksköterskan har 

huvudansvaret för att inge patienten förtroende. Hellzén, et al. (1999) påpekar att en 

förutsättning för goda omvårdnadsinsatser är relationen mellan vårdare och vårdtagare. Den 

ska vara trygg och förutsätter att båda parter kan kommunicera och i möjligaste mån förstå 

varandras känslor och tankar. Författarna understryker att det därför är viktigt att 

sjuksköterskor lägger ner tid och energi på skapa förtroende pålitlighet och tillit inför olika 

omvårdnadsåtgärder.  
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När deltagarna, i denna studie, fick vara i centrum och bara ta emot fick de energi och kände 

harmoni. Det senare resultatet styrks av Hellzéns, et al. (1999) resultat som visar att 

sjuksköterskor måste erbjuda kravlös kontakt för att ”komma nära”. Corner, Cawley och 

Hildebrand (1995) visar vidare att beröring gav deltagarna i den studien, en känsla av att få bli 

bortskämda. I Pecks, Gullivers och Towels (2002) studie framgår att vårdtagare anser att 

deras medverkan i vård beror på enskilda vårdares personlighet. I samma studie framgår 

också att vårdtagare anser att vårdare generellt inte lyssnar tillräckligt på dem. Snarare 

motsatsen framgick i vår studie, som hade fokus på TS och inte på aktivt lyssnande. 

Behandlingen fick dem att känna sig stå i centrum och få energi. Detta kan ses som ett uttryck 

för upplevelse av hälsa, trots att deltagarna var patienter vid en sluten psykiatrisk 

vårdavdelning för psykiska problem eller sjukdomar och att behandlingen inte gick ut på att 

lyssna i första hand. I Svedbergs, Jormfeldts, Fridlunds, och Arvidssons (2004) studie 

uttrycker patienter att autonomi, meningsfullhet och gemenskap är viktiga begrepp som de 

relaterade till hälsa på en psykiatrisk vårdavdelning. 

 

I resultatet av denna studie framgick att deltagare upplevde att de kunde få ner sin stressnivå 

genom att kroppen gick ner i varv. Liknande resultat framkommer i en studie av Harts et al. 

(2001), där kvinnor med anorexi upplevde mindre stress och ångest efter behandling med TS. 

Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) beskriver hur massage fick deltagarna i den studien 

att skingra tankarna och släppa alla omgivningens krav och bara tänka på sig själva.  

 

Henricsons, Erssons, Mättäs, Segestens och Berglunds, (2008) resultat visar att en 

femdagarsbehandling med TS inom intensivvård gav en signifikant lägre ångestnivå. Detta 

stärker resultatet ifrån denna studie, där deltagare beskrev att deras ångest lindrades, 

ångestattackerna blev färre och det blev lättare att hantera den ångest som fanns kvar. Det 

förekom, i denna studie, att ångesten tillfälligt ökade när behandlingen påbörjades. Det 

framkom att detta berodde på att deltagaren var ovana vid att bli fysiskt berörd av andra 

människor. Allt eftersom behandling fortskred minskades dock ångesten till en uppskattad 

lägre nivå än den var innan behandlingen startades. I Kellys, Sullivans, Fawcetts och 

Samarels (2004) studie rapporteras att det fanns personer i deras studie som kände osäkerhet 

inför att bli berörda oc dessa personer var osäkra om de tillät sig att tillgodogöra sig 

behandlingen fullt ut.  
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De deltagare som hade sömnproblematik i denna studie, ansåg att de fick en förbättrad sömn 

både kvalitetsmässigt och med avseende på sammanhängande längd på sömnen. Detta resultat 

liknar Tsays, Rongs och Lins (2003) resultat angående sömnens kvalitet och längd i deras 

studie om massage i samband med palliativ vård. Soden, Vincent, Craske, Lucas och Asley, 

(2004) menar att massage främjar sömn genom att ångest och spänningar i kroppen lindras. 

Cox och Hayes (1997) fann också att terapeutisk beröring gav förbättrad sömn hos personer 

som levde med smärta. Sömnen är viktig för alla människors hälsa. Om en person inte får 

sova ordentligt minskar välbefinnandet och risken för ohälsa ökar. Förmågan att hantera 

problem minskar om sömnen inte fungerar. I denna studie framgick att förbättrad sömn 

påverkade smärtproblem positivt och möjligheterna att hantera den. Minskad anspänning 

ledde till ökad avslappning och det blev därmed också en lindring av smärtproblem. Vi saknar 

forskning på TS påverkan av sömnen men vi har hittat att musik kan förbättra sömn. Musik 

påverkar hörseln som likt huden är ett sinnesorgan (Niet, Tiemens, Lendemeijer & 

Hutschemaekers, 2009). 

 

I Klingberg-Olsson, Lindgren, och Lindströms (2000) studie gav den sjukgymnastiska 

behandlingsmetoden basal kroppskännedom (BK) en minskad smärtupplevelse. Men den hade 

ingen kvarstående effekt efter ett år. I motats till deras resultat visade vår studie att deltagarna 

fick förbättrad kroppskännedom vilket ledde till minskade smärtupplevelser. Enligt Hidalgo 

och Caumos (2002) studie finns ett betydande samband mellan depression och 

sömnstörningar. Resultat i denna studiestudie att TS motverkar sömnstörningar ger anledning 

att föreslå att TS kan prövas hos personer som lever med depressioner och som en metod att 

förebygga depressioner.  

 

Den positiva inverkan på deltagarnas kroppsuppfattning Hade i denna studie ledde till att de 

blev mer medvetna om sin kropp och dess konturer. Detta resultat stämmer överens med 

Axelssons och Määttäs, (2007) resultat ifrån en studie av kvinnor som levde med anorexi. 

Författarna rapporterar att efter fem veckors behandling med TS hade kvinnorna i den studien, 

inte lika mycket missnöje med sin kropp, och att de hade en påvisad förhöjning av dopamin 

(belöningshormon).  

 

Goddard (2004, s. 91) beskriver att barn som har ett överaktivt beskyddande system i huden 

blir taktilt defensiva och kan fortfarande ha kvar tillbakaryggande reflexer i vuxen ålder. I 

extrema fall kan detta spela en markant roll för den förvrängda kroppsuppfattning som är 
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karakteristisk för anorexia nervosa. Även kvinnor som fått ett bröst bortopererat fick lättare 

att acceptera sin förändrade kropp efter massage (Bredin 1999). Beröringskänsliga (svårt att ta 

emot beröring) deltagare i vår studie lärde sig allt eftersom att ta emot beröring och till och 

med uppskatta den. Det borde vara en fördel för patienten om de kan acceptera att bli berörda 

av andra människor, men beröringskänsliga personer måste detta respekteras och tas hänsyn 

till. Vårdgivaren får tillsammans med patienten komma överens om hur de ska utforma 

behandling enligt patientens villkor. Detta borde gälla generellt vid olika 

omvårdnadsinterventioner, inte bara vid behandling med TS. Rätt utförd TS kan hjälpa 

patienten att ta emot beröring värdesätta den och få ökat välbefinnande.  

 

I Bredins (1999) studie upplevde en av kvinnorna att massagen var det enda tillfället som hon 

blev berörd. Resultatet från vår studie visade att den fysiska kontakten med en annan 

människa var viktig, särskilt för de som inte hade familj och närstående i sin närhet. TS 

ersatte kramar och annan fysisk kontakt med medmänniskor. Deltagarna i denna studie såg 

beröring som ett basbehov som de fick uppfyllt genom TS. Beröringen gjorde deras vardag 

bättre särskilt de två efterkommande dygnen. Corner, Cawley och Hildebrand (1995); 

Dunwoddy, Smyth och Davidsson (2002) beskriver att kvinnor som levde med cancer i deras 

studie såg fram emot att få massagebehandling eftersom de kände sig värdefulla och 

uppskattade när massören ägnade tid åt dem. Deltagarna i vår studie såg också fram emot 

behandlingen och såg den som en positiv del av sitt liv.  

 

Resultaten i vår studie var övervägande positiva. Av den anledningen vill vi presentera några 

invändningar som finns mot TS. Enligt Willison och Mason (1986) kan beröring fostra 

beroende, tillfredställa barnsliga behov eller på andra sätt skada terapeutiska relationer. Dessa 

tre invändningar vi svårt att förstå, utifrån att vi anser att beröring är ett mänskligt behov, att 

när en person blir sjuk och känner sig hjälplös blir personen i någon mening barnslig och hur 

den terapeutiska relationen kan skadas förstår vi inte. Feldman et al. (2002) visar också på 

vikten av beröring. Bacorn och Dixon (1984) föreslår att det förekommer att terapeuter berör 

sina patienter för att lindra sin egen ångest. Om detta förkommer är det oetiskt och en tydlig 

brist på professionell hållning, som kanske skulle kunna korrigeras med hjälp av professionell 

handledning. Alyn (1988) fann att beröring kan förstora maktskillnaden mellan terapeut och 

patient samt att beröringen kunde leda till sexuellt ofredande. Det gäller att vara professionell 

när fysisk beröring utförs och lyssna på patienten samt utvärdera både positiva och negativa 
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sidor av behandlingen samt reflektera etiskt över sina egna reaktioner i den professionella 

rollen som sjuksköterska. 

 

Beröring är alltid en viktig del i sjuksköterskans arbete. Enligt Harding, North, och Perkins, 

(2008) har sjuksköterskans beröring sexualiserats i bland annat filmer, böcker och skämt. 

Unga kvinnliga sjuksköterskor framställs med sexuell åtrå och manliga sjuksköterskor 

framställs som sexuella hot. Det är socialt accepterat att kvinnor utför intim beröring men inte 

att män utför densamma. Harding, North, och Perkins, (2008) menar vidare att manliga 

sjuksköterskor utvecklar ofta strategier för sin beröring. De talar om vad de ska göra och 

varför, är mycket försiktiga och tänker på vad de gör. De har ofta kvinnor med sig som 

förkläde och ibland låter de en kvinnlig sjuksköterska göra deras arbete. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av taktil stimulering inom psykiatrisk 

vård. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med öppna frågor utifrån en intervjuguide 

(bilaga 1) (jfr Kvale 1997 s. 121-122). Forskningsintervjun är ett professionellt och vardagligt 

samtal för att fåbeskrivningar av de intervjuades livsvärld (Kvale 1997 s. 13).  

Vi tyckte att det var en fördel för studiens kvalitet att båda författarna medverkade vid alla 

intervjuer. Det gav oss en bättre förståelse för varje intervjus sammanhang, när vi kom till 

analysarbetet. Vår förförståelse för behandlingen kan både ha inneburit både fördelar och 

nackdelar för datainsamling och analys. Vi kan under intervjun ha hört och i analysarbetet ha 

sett det som en oinvigd inte skulle ha lagt märke till, men en oinvigd person skulle kunna ha 

upptäckt något som vi inte har upptäckt i kommunikationen med informanter och text. Flera 

tillfrågade tackade nej till att delta i studien. Detta kan ha berott på att de hade negativa 

upplevelser av psykiatrisk vård eller till TS specifikt. Det tycks som om endast de som var 

positivt inställda till TS anmälde sitt intresse till att delta i studien, vilket i så fall kan ha 

påverkat att resultatet blev så markant positivt.  

 

För att minimera risken av misstag när vi arbetade med att överföra ljudbandinspelad data till 

text så gick vi upprepade gånger tillbaka till ursprungstexten för att inte tappa bort nyanser 

eller feltolka data. Vi försökte att ligga så nära grundtexten som möjligt vid kondensering och 

kodning. Enligt Holloway och Wheeler (2002 s. 274) hjälper citat direkt tagna från 

originaltexterna läsaren att bedöma studiens trovärdighet. Vi genomförde sju intervjuer varav 
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några blev korta. men Kvale (1997, sid. 134) menar att det inte är antalet intervjuade eller 

intervjuns längd som avgör kvaliteten utan innehållet som i sin tur påverkar trovärdigheten. 

Ett större antal informanter hade troligen inte påverkat studiens resultat nämnvärt eftersom det 

framkom i stort sett likartade upplevelser i de intervjuer vi genomfört. Det är dock sannolikt 

att vi fått ett helt annat resultat om vi hade sökt informanter som hade negativa eller 

besvärande erfarenheter av TS. Detta kan vara ett komplement i framtida forskning om TS. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att samtliga deltagare uppskattade TS. Behandlingen upplevdes lindra stress, 

ångest, smärta och sömnproblem genom avslappning. Deltagare kunde minska sin 

medicinförbrukning och fick en förbättrad kroppskännedom. Eftersom många patienter inom 

psykiatrin lever med stresskänslighet, ångestproblematik, sömnproblem och i viss mån av 

smärta anser vi att TS är utmärkt komplement i omvårdnad och övrig behandling. TS ger 

också patienter fysisk beröring av en annan människa vilket många saknar. I studien visade 

det sig att framförallt ensamstående kvinnor i medelåldern saknade den fysiska kontakten med 

andra människor. Vi tror också att TS stärker relationen mellan behandlare och patient vilket i 

sin tur leder till en förbättrad vårdallians. TS har inte visat sig ge några biverkningar vilket är 

en stor fördel gentemot psykiatriska läkemedel. Det är dock viktigt att tänka på att många 

patienter kan ha beröringskänslighet och därmed uppleva obehag framförallt i början av 

behandlingen.  Det är viktigt att ta hänsyn till detta och göra individuella överväganden om 

när och hur TS ska ges och av för patienten lämplig behandlare.   

 

Beröringskänslighet förbättrades efter en längre tids behandling. Den fysiska beröringen som 

sådan var viktig, när det saknades i det vardagliga livet. Tillit och relationen till behandlaren 

var en förutsättning för att det skulle bli en positiv upplevelse. Relationen i sig bidrog också 

till välbefinnande genom möjligheten att kravlöst bara få. 
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