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Abstrakt 
 
Kroppslig beröring har sedan mänsklighetens begynnelse spelat en central 
roll. Alla människor har ett behov av att bli berörda och att beröras av andra 
för att utvecklas till friska livskraftiga individer. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva vuxna patienters upplevelse av att bli 
kroppsligt berörda. Tio vetenskapliga artiklar har analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: 
att känna kärlek, värme och omtanke från en annan människa, att känna 
tröst, bekräftelse och mindre ensamhet, att känna lugn, avslappning och 
mindre smärta, att känna smärta och obehag och att känna sig kränkt och 
kontrollerad. Gränsen för om människan upplever den kroppsliga 
beröringen som lugnande, tröstande och kärleksfull eller som obehaglig och 
kontrollerande är hårfin. Om patientens möte med sjuksköterskan präglas av 
ömsesidighet, förtroende och uppriktighet kan detta leda till öppna 
relationer som gör det lättare för patienten att prata om sina upplevelser och 
känslor inför den kroppsliga beröringen. Det är även viktigt att patientens 
vård inte generaliseras eller går på rutin, utan att sjuksköterskan lyssnar på 
den enskilde individen och anpassar vården efter varje patients specifika 
behov. 
 
 
Nyckelord; Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, kroppslig beröring, 
upplevelser. 
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Ekengren och Hjerppe (1995, s. 32-33) beskriver att det sinne som människan först utvecklar 

är beröringssinnet. Författarna pekar på den kroppsliga beröringens betydelse i början av våra 

liv, för en normal utveckling, både på ett fysiologiskt och psykologiskt plan. Redan som 

spädbarn utforskas omvärlden genom känseln och föräldrars beröring är av stor betydelse för 

barnets utveckling. Alla människor har ett behov av att bli berörda och att beröras av andra för 

att utvecklas till friska livskraftiga individer. Enligt Erik Homburger Erikson (1975) behöver 

ett barn känna trygghet och värme för att utveckla en grundtillit till omgivningen. Denna tillit 

får barnet genom föräldrarnas beröring och ömhetsbevis.  

 
Beröring har sedan mänsklighetens begynnelse spelat en central roll som ett instrument för 

helbrägdagörelse, och som ett medium för omsorg och förståelse (Barnett, 1999). Att trycka, 

pressa eller massera kroppen var naturliga tecken på att människan ville hjälpa och att 

människor brydde sig om varandra. De första nedskrivna dokumenten om beröring finns i 

mellan östern och är 5000 år gamla. Beskrivningar på healing massage har hittats i hinduers 

Veda böcker liksom hos polynesier och hos infödda amerikanska indianer (Montgomery 

Dossey, Keegan, Guzzetta, & Gooding Kolkmeier, 1995). Kroppslig beröring är inte bara ett 

av de mest grundläggande kommunikationsmedlen, det är också den handling vi upplever som 

mest personlig. Våra djupaste tankar och känslor kan förmedlas genom beröring (Autton, 

1990, s. 19). 

 

I Bibeln (2000) finns många exempel på den kroppsliga beröringen och dess helande effekt på 

människan. I Matteus evangeliet 8:14-15 beskrivs hur Jesus botar lärjungen Petrus sjuka 

svärmor ”Han rörde vid hennes hand och febern lämnade henne”. I Markusevangeliet 6:5-6 

kan vi läsa: ”Han kunde inte göra några underverk där, utan att bota några sjuka genom att 

lägga sina händer på dem, och han förvånades sig över att de inte ville tro”. 

 

Autton (1990, s. 66), Estabrooks & Morse (1992) och Talton (1995) beskriver att det finns två 

klara kategorier av kroppslig beröring, instrumentell och emotionell. Instrumentell beröring 

beskriver den typ av beröring som är nödvändig för att kunna utföra en bestämd handling som 

t ex att ta blodprov eller att mäta blodtryck. Emotionell beröring beskriver den typ av beröring 

som uppkommer spontant mellan patient och vårdare. Denna berörig behöver inte vara till 

följd av en fysisk handling, utan kan vara ett sätt att exempelvis visa patienten tröst och 

uppmuntran.  
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Huden beskrivs ofta som kroppens största sinnesorgan. I huden finns mekanoreceptorer som 

bland annat registrerar tryck och beröring. När dessa receptorer stimuleras vid kroppslig 

beröring, utlöses reflektoriskt nervimpulser som i neurohypofysen framkallar utsöndring av 

oxytocin i blodet. De delar av hjärnan som genom nerver från hypotalamus påverkas av 

oxytocin är närliggande områden i hypotalamus och hjärnstammen. Dessa områden har ett 

samband med regleringen av blodtryck, puls, vakenhetsgrad och känslor. Dessutom når 

samma nerver de områden i hjärnan och ryggmärgen som styr vår upplevelse av smärta 

(Sonesson & Sonesson, 2001).  

 

Uvnäs-Moberg (2000, s.88-102) har genom studier på råttor påvisat att mjuk beröring av 

huden ökar halten av hormonet oxytocin i blodet hos råttor samtidigt som halten av 

stresshormon minskar. Detta har bidragit till ökad smärttröskel, ökat lugn och minskad 

spänning i muskler men även till att aktivitet i det sympatiska nervsystemet har minskat, 

vilket har visat sig i sänkt blodtryck och puls hos råttor. En annan studie av Uvnäs-Moberg 

(1994) gjord på ammande kvinnors oxytocinhalt i blodet, sammanföll på ett anmärkningsvärt 

sätt med de resultat hon kunde se i sina råttförsök. Varje gång kvinnor ammade sina barn steg 

oxytocin halten i blodet och kvinnor blev lugna samtidigt som stresshormonet minskade och 

blodtrycket sjönk. McCorkle (1974) beskriver i sin studie de positiva effekter som 

sjuksköterskans kroppsliga beröring av patienter leder till i form av förbättrad pulsfrekvens 

och hjärtrytm hos patienter med hjärtbesvär.  

 

McCann och McKenna (1993), Hollinger och Buschmann (1993) och Barnett (1972) 

beskriver i sina studier att sjuksköterskor berörde spädbarn, unga vuxna och äldre patienter 

oftare än äldre barn och tonåringar. De delar av patientens kropp som berördes mest var 

armar, händer, ben, rygg, pannan och skuldrorna. Medan exempelvis fingrar, tår, vrist, nacke, 

genitala och läppar berördes sparsamt eller inte alls. Patienter med god eller gynnsam prognos 

berördes mer jämfört med patienter som var allvarligt sjuka (El-Kafass, 1983; Watson, 1975). 

 

Kroppslig beröring och klassisk massage kan ses som ett smärtlindrande komplement i den 

traditionella vården enligt Watson och Watson (1997). Klassisk massage är en behandling av 

kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella funktioner. Med 

massage menas en terapeutiskt utförd bearbetning eller behandling av kroppens mjuka 

vävnader med rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna, men 

kan även utföras med hjälp av apparatur (Field, Hernandez- Reif, Quintino, Schanberg & 
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Khun Duke, 1997). Watson och Watson (1997) menar dock att massage ska behandlas med 

all respekt då kraftig massage kan resultera i bristningar och svullnad i underliggande vävnad. 

Massage är ett strukturerat sätt att tillfredställa beröringsbehovet och kan erbjuda en icke-

farmakologisk väg till avslappning och smärtlindring enligt Jelvéus (2000). Taktil massage 

innebär en mjuk beröring av huden där kontakten med huden skall bibehållas hela tiden. 

Massören använder handens tyngd utan att trycka när han masserar, det är den största 

skillnaden mot den klassiska massagen där massören mer knådar huden och tänjer muskler 

(Jmf Jelvéus, 2000). En studie utförd på uppdrag av Socialstyrelsen (1997) visade att beröring 

i form av taktil massage gav positiva effekter bland patienter boende på sjukhem. Patienterna 

blev mindre trötta, fick bättre matlust, lättare att tala och lättare att röra sig.  

 

Medan det yttre jaget förändras som ett resultat av ålderdom eller sjukdom, kan den inre 

självbilden vårdas och styrkas med kroppslig beröring. Om kroppslig beröring används 

medvetet med omsorg, sympati och tolerans upprätthålls utvecklingen av den inre självbilden. 

Detta får även den äldre människan att känna sig mer levande och i kontakt med världen runt 

omkring sig. Att tillgodose dessa behov är en viktig hörnsten inte bara i den geriatriska 

vårdnaden utan inom all vård (Autton, 1990). 

 

Omvårdnadsvetenskap bör enligt Thorne och Paterson (2000) grunda sig på ett 

inifrånperspektiv. Ett inifrånperspektiv är nödvändigt för att tydligt fokusera på människors 

subjektiva upplevelser (Conrad, 1987). Burke (1999) menar dock att sjuksköterskors 

förståelse och insikt kan underlätta och stödja såväl patient som närstående.  

 

Teorier om beröring bör utvecklas från patientens perspektiv hellre än från vårdpersonalens. 

Endast genom att framkalla grundliga beskrivningar från människors erfarenheter av ett 

fenomen, kan förståelse för människors behov utvecklas och förutses. Grundläggande faktorer 

för insiktsfull vårdpersonal är att få förståelse för människors erfarenhet av ett fenomen, 

exempelvis kroppslig beröring, och att känna igen återkommande mönster och reaktioner. 

Dessa kunskaper underlättar omvårdnadsarbetet och höjer nivån på det arbete som 

sjuksköterskor utför (jfr Morse & Johnson, 1991).  

 

Lindwall, Dahlberg och Bergbom (2001) menar att kroppen är centrum i allt vårdande och 

mötet med andra kroppars språk utgör därför en viktig förståelsegrund. När människor berör 
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varandras kroppar kan en bekräftelse av den andre ske. Det är viktigt att förnimma och förstå 

människors kroppsliga gester och miner då kropp och känslor hör samman. 

 

För att patienter ska uppleva en god omvårdnad behöver sjuksköterskan en ökad kunskap om 

hur kroppslig beröring inverkar och upplevs av patienter. Syftet med denna litteraturstudie var 

att belysa vuxna patienters upplevelse av kroppslig beröring. 

 

Metod 

Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes via de bibliografiska databaserna: Academic Search, Cinahl och 

Medline. De sökord som användes och kombinerades var touch, nursing, experience, pain, 

massage, comfort, well-being och communicating. Även en manuell sökning genomfördes via 

avhandlingar och funna artiklars referenslistor.  Denna sökning resulterade i ett antal artiklar 

som efter noggrann genomläsning resulterade i tio artiklar som motsvarade syftet (Tabell 1). 

 

Analys 
De vetenskapliga artiklarna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Polit & 

Hungler, 1999, s. 209; Downe-Wamboldt, 1992). Det är en metod som erbjuder ett 

systematiskt hjälpmedel för att fastställa slutsatser från verbal, visuell eller skriven data med 

syfte att beskriva och kvantifiera fenomen. Metoden behandlar betydelser, riktningar, 

konsekvenser och sammanhang genom att beskriva data i dess rätta omgivning. Syftet är att 

ge en djupare kunskap och förståelse om de fenomen som studeras. Denna metods fördelar är 

att den ger forskaren förståelse för människans livsvärld. Den är mycket lämplig vid 

omvårdnadsforskning då den ger möjlighet till en holistisk syn (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Enligt Polit och Hungler (1999, s. 251) är innehållsanalys inte så mycket en beskrivning av 

designen som av analys av narrativ data. Forskaren analyserar innehållet i en berättelse för att 

bestämma teman eller mönster. Detta kan göras med två olika perspektiv – manifest och 

latent. Vid latent innehållsanalys vill forskaren nå det underförstådda i texten. Vid den 

manifesta innehållsanalysen behandlas endast det uppenbara, det uttalade i kommunikationen. 

Det innebär objektiv analys med ett resultat som inte färgas av författarens förståelse (Downe-

Wamboldt, 1992).  
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I denna litteraturstudie har en manifest innehållsanalys använts där Burnards (1991) modell 

med 14 steg legat till grund. Analysarbetet genomfördes genom att de insamlade artiklarna 

noggrant lästes igenom för att få en helhetsbild av materialet. De textenheter som svarade mot 

syftet lyftes ut ur texten och skrevs ner. Detta resulterade i 172 textenheter.  Textenheterna 

kondenserades för att få fram det essentiella i varje enhet. Textenheter som hade liknande 

budskap fördes samman i grupper. Dessa grupper slogs ihop till större grupper i flera steg för 

att slutligen bli till fem rena kategorier (Tabell 2). Slutligen lästes artiklarna igenom för att 

säkerställa att kategorierna täckte de olika aspekter från vilka syftet kan belysas. Resultatet 

redovisas i löpande text med citat.   

 
Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 
 
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Chang, (2001) Kvalitativ 39 vuxna personer Intervjustudie  Fysisk beröring 

främjar 
välbefinnandet i 
kropp och själ, skapar 
sociala kontakt och 
ger delade andliga 
upplevelser.  
 

Edvardsson, 
Sandman & 
Rasmussen, (2003) 

Kvalitativ 12 kvinnor mellan 
37-59 år. 

Intervjustudie  Att ge fysisk beröring 
är en omvälvande 
upplevelse, där man 
finner sig själv som 
en värdefull person 
som genom beröring 
kan minska lidande. 
 

Edwards, (1998) Kvalitativ  13 personer 9 
kvinnor och 4 män. 

Intervjustudie Att patienter inte 
kände sig sårbara av 
att personalen kom 
nära dem och berörde 
dem, utan att de 
förväntade sig att bli 
berörda på sjukhus. 
 

Mattiasson & 
Hemberg, (1998) 
 

Kvalitativ 13 personer varav 8 
var patienter 

Intervjustudie Att patienter och 
sjuksköterskor kände 
förtrolighet till 
varandra. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (forts) 
 
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Moore & Gilbert, 
(1995)  

Kvalitativ och 
kvantitativ 

25 personer över 60 
år.  

Observationsstudie Sjuksköterskor som 
använde sig av 
beröring fick bättre 
kontakt med de 
boende än de som inte 
gjorde det. 

Mulaik et al., (1991) Kvantitativ 98 patienter 71 
kvinnor 27 män  

Enkätstudie Patienter upplevde att 
sjuksköterskor ägnade 
största tiden åt 
instrumentell 
beröring, så som 
undersökning och 
medikament 
administration, medan 
liten tid ägnades åt 
traditionell beröring 
som ex. badning. 
 

Routasalo, (1997) Kvalitativ och 
kvantitativ  

171 deltagare varav 
68 personal 

Observationsstudie, 
Intervjustudie 

Att spontan icke 
nödvändig beröring 
förekom i olika 
situationer. Beröring 
på rygg skuldror 
händer och armar var 
vanligast. 
 

Routasalo & Isola, 
(1996) 

Kvalitativ 25 patienter 30 
sjuksköterskor.  

Intervjustudie  Att beröring 
upplevdes som viktig, 
skön och vänlig men 
vissa patienter 
uttryckte att de 
klarade sig utan den.  
 

Routasalo & Lauri, 
(1998) 

Kvalitativ 5 patienter och 5 
sjuksköterskor. 

Observationsstudie Fysisk beröring 
användes av 
sjuksköterskan vid 
dagliga rutiner 
tillsammans med 
patienten. Beröringen 
var försiktig och 
varsam. 
 

Wendler, (2002) Kvalitativ 47 personer Enkätstudie  Tre kategorier 
framkommer. Att 
beröring i samband 
med venprov tagning 
oftast upplevdes 
lugnade och 
avslappnande men 
kunde också upplevas 
stressande och 
onödig.  

 

 



 

   

9

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier om vuxna patienters upplevelse av kroppslig beröring 

(Tabell 2). I texten nedan presenteras kategorierna och illustreras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av de fem kategorier som framkom vid litteraturanalys om vuxna patienters 

upplevelse av kroppslig beröring (n=5) 

Kategorier 

Att känna kärlek, värme och omtanke från en annan människa 

Att känna tröst, bekräftelse och mindre ensamhet 

Att känna lugn, avslappning och minskad smärta 

Att känna smärta och obehag 

Att känna sig kränkt och kontrollerad  

 

Att känna kärlek, värme och omtanke från en annan människa. 

I en studie av Routasalo (1997) beskrev personer som vårdades på äldreboenden att kroppslig 

beröring av sjuksköterskor upplevdes som kärleksfull och omtänksam. I en annan studie av 

Mulaik et al. (1991) beskrev patienter att kroppslig beröring av sjuksköterskor visade på att de 

brydde sig om sina patienter och att det var ett sätt att visa godhet, tillgivenhet och vänlighet 

gentemot en annan människa. Patienter som berördes ofta av sjuksköterskor upplevde 

vanligtvis beröringen som en behaglig känsla (Routasalo & Isola 1996). Liknande resultat 

beskrivs i studier av Moore & Gilbert (1995) och Routasalo (1997). I Moore & Gilberts 

(1995) studie beskrev boende på äldreboenden att även en lätt beröring hade stor betydelse. 

Att få en kram och bli omstoppad till natten betydde mycket. I många av studierna beskrev 

patienter att de hade upplevt värme när sjuksköterskors berörde dem kroppsligt (Moore & 

Gilbert, 1995; Routasalo, 1997; Routasalo & Isola, 1996). Patienter beskrev att 

sjuksköterskors beröring kändes övervägande positiv och behaglig (Edvardsson, Sandman & 

Rasmussen, 2003; Mattiasson & Hemberg, 1998; Mulaik et al., 1991; Routasalo, 1997; 

Routasalo & Isola, 1996; Routasalo & Lauri, 1998). I en studie gjord i Korea beskrev vuxna 

patienter att den kroppsliga beröringen ökade det psykiska välbefinnandet i samband med 

vårdsituationer (Chang, 2001). Att flytta sig närmare sjuksköterskan vid kroppslig beröring, 

visade sig vara en reaktion bland äldre vuxna patienter liksom en uttalad önskan att få mer 

beröring (Mulaik et al., 1991). I tre studier uttryckte patienter att beröring från sjuksköterskor, 

som ett redskap i vården, var väldigt viktig (Mattiasson & Hemberg, 1998; Mulaik et al., 
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1991; Routasalo & Isola, 1996). I Routasola & Isolas (1996) studie bland patienter på ett 

äldreboende beskrev en patient att beröring av en doktor kunde jämställdes med en bra 

medicin.  

 

Non-necessary touches by nurses added to the patients……show that the nurses 

cared and loved (Routasalo & Isola, 1996, s. 171). 

 

See, look how she touches. Some of the nurses hug us, tuck us in at night, and it 

makes a difference (Moore & Gilbert, 1995, s.11). 

 

The difference is the touch – just a small touch means a lot (Moore & Gilbert, 

1995, s. 11). 

 

…patients viewed touch as demonstrating caring and affection and that nurses´ 

touch was important in care (Mulaik et al., 1991, s. 312). 

 

Att känna tröst, bekräftelse och mindre ensamhet. 

I många situationer kunde kroppslig beröring upplevas tröstande och bekräftande. I en studie 

av Wendler (2002) beskrevs detta av patienter i anslutning till venprovtagning där 

sjuksköterskor använde sig av Tellington touch: En form av cirkelrörelser med fingrarna över 

huden i armvecket. Patienter beskrev även att beröringen gjorde att provtagningen kändes mer 

personlig. I tre studier beskrev patienter att kroppslig beröring hävde ensamhet och skapade 

känslomässiga band mellan patient och vårdgivare. Kroppslig beröring beskrevs också som ett 

sätt att dela vänskap och andlighet mellan människor. Det stärkte även patienters upplevelse 

av att bli förstådd av sjuksköterskor (Chang, 2002; Routasalo & Isola, 1996). I studien av 

Chang (2002) beskrev patienter även att beröring gav ökat självförtroende och en ökad 

förmåga att ta itu med sin sjukdom.  

 

It made the whole thing more personal. It wasn’t like people were being herded 

like animals (Wendler, 2002, s. 57). 

 

It felt like someone who cared for you was there (Wendler, 2002, s.57). 

Att känna lugn, avslappning och minskad smärta. 
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Patienter beskrev i en studie av Wendler (2002) att beröring i form av Tellington touch gjorde 

att de kunde slappna av mer än vad de vanligtvis kunde i samband med venprovtagning. I en 

annan studie av Routasalo & Isola (1996) bland patienter på äldreboenden beskrev patienter 

att kroppslig beröring generellt gav lugn och avslappning. Liknande resultat fann Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen (2003) och Routasalo (1997) i sina studier. En studie med människor 

med demens visade på att beröring minskade oro och rastlöshet men också på att kroppslig 

beröring minskade upplevelser av smärta hos patienter med demens (Edvardsson, Sandman & 

Rasmussen, 2003). I en studie uttryckte deltagare att beröring minskade upplevelser av stress 

och oro samtidigt som den skänkte lugn och lindring i samband med venprovtagning. 

Patienterna upplevde att beröring fokuserade tankar på annat än smärtan vid nålsticket 

(Wendler, 2002).  

 

I did find it relaxed me more than I generally am. Tellington touch really 

relaxed your body (Wendler, 2002, s. 57). 

 

Touch was “ very effective in talking my mind off the blood deaw”, and “ It took 

my mind off the needle poking me” (Wendler, 2002, s. 57). 

 

Att känna smärta och obehag. 

Patienter med en förlamad arm upplevde smärta och obehag när hand och fingrar sträcktes ut 

(Routasalo & Lauri, 1998). Sjuksköterskor berör alla delar av en patients kropp när det hjälpe 

till med exempelvis duschning. För att kunna känna lugn och minskat lidande ville patienter 

att sjuksköterskor skulle undvika att beröra delar av kroppen som var smärtsamma (Routasalo 

& Isola, 1996). Patienter beskrev att de kände oro och obehag när främmande människor 

berörde dem kroppsligt. Vissa patienter blev till och med skrämda av kroppslig beröring 

(Mattiasson & Hemberg, 1998; Mulaik et al., 1991; Wendler, 2002). Några få patienter 

beskrev att de blev som förstelnade och inte kunde röra sig alls medan andra flyttade sig 

längre bort från sjuksköterskan vid kroppslig beröring (Mulaik et al., 1991). I en studie av 

Routasalo (1997) beskrev patienter att det var behagligare att bli berörd av en bar hand än av 

en hand med undersökningshandskar. Handskar beskrevs som kalla och obehagliga. Patienter 

beskrev i en studie av Mattiasson & Hemberg (1998) att de kände sig olustiga inför kroppslig 

beröring på grund av tidigare negativa erfarenheter. Detta hade gett upphov till obehagskänsla 

i samband med kroppslig beröring och kunde leda till missförstånd mellan patient och 

vårdpersonal.  
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Four of the patients had a paralytic arm and the nurses knew that the arm was 

painful. The nurses touched and moved the arm around very slowly and washed 

the hand and fingers gently and cheerfully, stretching out the fingers caused 

pain and discomfort (Routasalo & Lauri, 1998, s.99). 

 

I believe there will be always some anxiety involved when a stranger touches 

you (Wendler, 2002, s. 57).  

 

Att känna sig kontrollerad och kränkt . 

Patienter beskrev att de kände sig kontrollerade av kroppslig beröring och upplevde att 

sjuksköterskor hade makt över dem. De hade en uttalad önskan om att endast bli berörda vid 

vårdsituationer och kände inget behov av beröring som inte var nödvändig för att kunna 

genomföra en åtgärd (Mulaik et al., 1991; Routasalo, 1997; Routasalo & Isola, 1996). I en 

studie av Wendler (2002) beskrev patienter att en negativ effekt av beröring med Tellington 

touch var att proceduren tog tid. Patienter berättade att när de hade varit i situationer där 

patient och sjuksköterska inte förstod varandra, upplevdes sjuksköterskans beröring som 

dominant. I en situation där patienten satt ned på en stol och sjuksköterskan stod bredvid 

upplevde patienten att sjuksköterskan var i överläge (Routasalo, 1997; Routasalo & Isola, 

1996). En studie visade att patienter reagerade mot beröring som om det var ett sexuellt 

närmande (Mattiasson & Hemberg, 1998). Patienter beskrev att de endast accepterade 

kroppslig beröring för att de var i stort behov av hjälp (Edwards, 1998; Mulaik et al., 1991; 

Routasalo, 1997; Routasalo & Isola, 1996). Vuxna patienter i Korea beskrev att de 

accepterade beröring endast för att få hjälp att uppnå välbefinnande och hälsa (Chang, 2001). 

I en studie av Mulaik et al. (1991) beskrev patienter att de upplevde att integriteten kränktes 

om de inte blev tillfrågade innan de blev kroppsligt berörda.  

 

A large number of patients believed that touch also conveyed control, and one 

third of the respondents believed that it should be used sparingly (Mulaik et al., 

1991, s. 312). 

 

Touching as a means of forcing or domination was related to situations in which 

the patient and nurse did not understand each other. A sitting patient could 
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experience a standing nurses touch to the head or shoulder as domineering 

(Routasalo & Isola, 1996, s. 171). 

 

Patients´ belief that privacy is decreased if she or he is touched without being 

asked (Mulaik et al., 1991, s. 316). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna människors upplevelse av kroppslig 

beröring i vården. Studien resulterade i fem kategorier; att känna kärlek, värme och omtanke 

från en annan människa, att känna tröst, bekräftelse och mindre ensamhet, att känna lugn, 

avslappning och mindre lidande vid smärta, att känna smärta och obehag och att känna sig 

kränkt och kontrollerad. 

 

I denna litteratur studie framkom att vuxna patienter upplevde kroppslig beröring med känslor 

av kärlek, värme och omtanke från sjuksköterskor. Fitzgerald & Hooft (2000) beskrev att 

kärlek är något som inte är självklart i omvårdnad av patienter. Kärlek är något utöver det 

vanliga något som inte ingår i den vanliga omvårdnaden. Kärleken beskrivs som en spontan 

handling, något som kan finns mellan två människor utan ord, något som inte kan köpas eller 

framtvingas. Kärlek tar människan bortom det som omvårdnad indikerar och in i en fortsatt 

dimension av samhörighet, omtanke och kärlek.  

 

Eriksson (1987) beskriver vårdandet med begreppen ansa, leka och lära som en 

kärleksgärning som berör hela människan. I termen ansa beskriver Eriksson ansning som ett 

uttryck för vänskap och att vilja någon väl. Ansandet beskrivs som en konkret kärleksgärning 

som ett sätt att bekräfta den andres existens. När människan själv inte räcker till behövs stöd 

från en annan människa som kan stödja och ansa. Ansningens syfte är det kroppsliga 

välbefinnandet, den fulländade tillfredsställelsen och njutningen. I ansning ingår kroppslig 

beröring som en viktig del. Människor har ett behov av att känna värme och att röra vid 

varandra. Beröringen kan ske vid ögonkontakt när en människa står nära en annan människa 

eller genom direkt kroppslig beröring. Ansning är olika konkreta handlingar för att tillföra den 

andra föda, att skydda och att påverka olika kroppsfunktioner. Ansaren stimulerar den andra 

till självaktivitet och griper in endast då de egna möjligheterna begränsats av olika orsaker.   
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Patienter i denna studie visade med hjälp av sitt kroppsspråk att de önskade mer kroppslig 

beröring. I en studie av Chapman (2000) uttrycker patienter med HIV att de hade en önskan 

och ett behov om mer kroppslig kontakt och närhet. Detta behov kan beskrivas som en hunger 

efter kroppslig beröring. Chapman (2000) och Eriksson (1987) beskriver att i det naturliga 

umgänget människor emellan och även inom den yrkesmässiga vården borde sjuksköterskan 

våga visa lite mera spontanitet, värme och kärlek. Med spontanitet och kärlek ökar 

välbefinnandet. 

 

I denna litteratur studie beskrev patienter att de upplevde tröst, bekräftelse och mindre 

ensamhet när de blev kroppsligt berörda. Eriksson (1994) beskriver att människans djupaste 

begär är begäret efter bekräftelse. Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar är att bli 

ifrågasatt för den man är som person och fråntagen alla möjligheter att bekräfta sin egen 

identitet.  

 

Patienters i denna studie beskrev att kroppslig beröring stärkte upplevelsen att bli förstådd av 

sjuksköterskor. Wilde, Starrin, Larsson & Larsson (1993) beskriver att patienters och 

närståendes möten med sjuksköterskor ska präglas av förståelse, uppriktighet och respekt. 

Ömsesidighet, förtroende och uppriktighet mellan patient, närstående och sjuksköterskor kan 

leda till öppna och uppriktiga relationer som gör det lättare att prata om och visa sina 

upplevelser och känslor. Författarna poängterar även vikten av att sjuksköterskor inte 

generaliserar och fastnar i rutiner, utan att de lyssnar på och hjälper de patienter och 

närstående som de möter på ett för dem bästa tänkbara sätt.  

 

Bischofberger (2002, s. 88) beskriver att relationen mellan patient och sjuksköterska beror på 

hur patienten uppfattar behandlingens kvalitet. Att kunna uppgiften rent tekniskt räcker inte. 

För att uppgiften ska bli utförd på bästa sätt krävs en fungerande kommunikation mellan 

patienten och sjuksköterska. Patienten ska känna förtroende och tillit för att relationen till 

sjuksköterskan ska skapas. 

 

Malmsten (2001) beskriver att en patients behov av tröst, tillfälligt eller långvarigt, är 

beroende av sjuksköterskans kunskaper i omvårdnad. Det ses som sjuksköterskans ansvar och 

skyldighet att trösta. En patient känner sig ofta i underläge och upplever sig bortkommen 

beroende på sin utsatthet och sårbarhet. Tecken på detta kan vara att en patient accepterar allt, 

och tyst och stilla anpassar sig efter omständigheter på en vårdavdelning. Det gäller då att, 
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uppmuntra och assistera en patient i viktiga beslutssituationer. Här är patienten i behov av 

sjuksköterskans erfarenhet för att få förståelse om att den kroppsliga oförmågan är tillfällig 

och att den så småningom kommer att försvinna med hjälp av kroppslig beröring. Moon & 

Cho (2001) beskriver i sin studie att patienter som sjuksköterskan höll i handen upplevde tröst 

och en känsla av att inte vara ensam. 

 

Patienter kan i vårdsituationer då de klär av sig ha svårt att låta sig beröras. Kroppslig 

beröring innebär att släppa in någon i sitt privata livsrum, sitt revir. Det är något som vi själva 

vill styra över för att inte känna oss kränkta. Att ge någon annan förtroendet att komma in i 

detta livsrum och låta sig beröras är en process som tar olika lång tid för olika människor. 

Patienter bör känna att sjuksköterskor är lyhörda för denna process och att de visar respekt för 

patienten (Jfr Bischofberger, 2002, s. 111-112). 

 

I denna litteratur studie kände människor lugn, avslappning och minskat lidande vid smärta. 

Eriksson (1994) beskriver, att lindra lidande genom beröring kan vara en vänlig blick, ett ord, 

en smekning eller något annat som är ett uttryck för en ärlig känsla av medlidande, en 

människa som lider behöver kärlekshandligar om och om igen.  

 

Patienter i den här litteraturstudien beskrev att de upplevde smärta och obehag när 

sjuksköterskor berörde smärtsamma delar av kroppen och när hand och fingrar i en förlamad 

arm sträcktes ut. Smärta är en subjektiv upplevelse, en fysiologisk och sensorisk process som 

påverkas av varje persons unika erfarenhet, kultur och reaktion (Larsson, 1995). Smärta är 

vad patienten säger att det är och den är verklig för patienten även om inte orsaken har kunnat 

identifieras. Validiteten är baserad på patientens egen rapport av den existerande smärtan. 

Smärta är patientens egna personliga upplevelse (Sistrunk & Cranford, 2001). 

 

Taktil massage är en metod som sjuksköterskor kan använda sig av som en 

omvårdnadsintervention i den traditionella omvårdnaden och som ett komplement i 

behandlingen för att lindra smärta. Den kan ges på hela kroppen eller på delar av kroppen, 

som hand, fot eller rygg. Taktil massage kan leda till en ökad kontakt mellan patient och 

sjuksköterska. Den kan även förmedla lugn, ro och bekräftelse (SBU, 2002).  Det är viktigt att 

stanna upp och reflektera om patienten samtycker till att få massage, att vara uppmärksam på 

icke verbala signaler som mimik, andning, muskelspänning (Socialstyrelsen, 1997). Den 
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taktila massagen kan vara ett fint hjälpmedel till att våga vara kvar när inte orden räcker till 

(Ardenby, 1997).  

 

I denna litteraturstudie beskrev patienter att de kände sig kontrollerade och kränkta av 

kroppslig beröring och att sjuksköterskor upplevdes inneha en maktposition. Makt kan vara 

antingen medveten eller omedveten, och den kan uttryckas öppet eller döljas (Hewison, 

1995). Individuell omvårdnad syftar till att betrakta varje patient som en egen individ med 

egna önskningar och förväntningar och förutsätter att alla patienter deltar i alla diskussioner 

angående den egna vårdens utformning, i den utsträckning det är möjligt. Utifrån dessa 

kriterier kan sjuksköterskans utövande av makt betraktas i positiva termer (Brown, 1992). 

Problem uppstår när patienter ses som passiva mottagare av vård, oförmögna att delta i 

beslutsprocessen kring den egna vården. I dessa situationer kan sjuksköterskan utöva sin makt 

genom att fatta beslut i patientens ställe, hålla dem oinformerade och i extrema fall till och 

med genom att utöva fysisk makt (Playle & Keeley, 1998). Att som sjuksköterska stå upp och 

kroppsligt beröra eller tala med en patient som sitter ned kan enligt den aktuella studien 

signalera makt gentemot patienten. 

 

En studie av Palviainen, Hietala, Routasalo, Suominen och Hupli, (2003) beskriver gränsen 

mellan att trösta och att kontrollera en människa som hårfin. Hur utslaget blir beror inte enbart 

på sjuksköterskan utan också på mottagarens förutsättningar och förväntningar. I den aktuella 

studien innebär det mottagarens förutsättningar att ta till sig den kroppsliga beröringens 

relevans och betydelse. Antonovsky (1991) skriver om hanterbarhet, meningsfullhet och 

känslan av sammanhang. Hanterbarhet handlar om till vilken grad man upplever att det finns 

resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möte de krav som ständigt ställs på 

en. Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning man känner att det finns utmaningar 

värda att investera och engagera sig i. Har man en hög känsla av hanterbarhet och 

meningsfullhet känner man sig inte som ett offer för omständigheterna eller upplever livet 

som en börda. Enligt Antonovskys skulle patienter med låg hanterbarhet och meningsfullhet 

kunna uppleva kroppslig beröring som obehaglig och kontrollerande.   

 

 

Patienten kan känna sig kontrollerad och dominerad i sin relation till vårdpersonalen. När 

människor kommer till sjukhus och blir patienter tappar de kontrollen över sina liv. Det är då 

viktigt att patienten får tillbaka kontrollen av sjuksköterskan. Detta genom att patienten får 
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information och utbildning för att få förståelse för och aktivt kunna delta i planeringen av den 

egna vården. Patienten måste återfå makten över sin egen kropp och hälsa (Henderson, 2003). 

  

Patienter behöver ett klart och belyst syfte vid information och undervisning av 

sjuksköterskan. Detta medverkar till att patienten utvecklar bättre kunskap, ökad förståelse 

och djupare insikt om sin situation (Fagermoen, 2002). Möjligen skulle patienter i den 

aktuella studien känna sig mindre kontrollerade om det fick bättre kunskap om beröringens 

betydelse för deras omvårdnad. För att skapa gynnsammare förutsättningar för lärandet är det 

viktigt att sjuksköterskan planerar undervisningen/informationen på ett bra sätt. Det är viktigt 

att formulerar innehållet i enkla korta meningar och bara tar med det som är nödvändigt för 

patienten. För att underlätta för patienten att uppfatta informationen bör patienten få möjlighet 

till flera undervisningsmetoder. När den verbala informationen kompletteras med skriftligt 

material, teckningar, skisser och utrustning, aktiveras flera sinnen. Metoden att upprepa 

informationen på flera olika sätt, och även låta patienten få tid att återge det han uppfattat, kan 

också öka utbytet av undervisningen (Fagermoen, 2002). 

  

Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna patienter upplevd kroppslig beröring. 

Fördelen med att göra en kvalitativ studie är möjligheten att få ta del av människors 

upplevelser. Denna litteraturuppsats har begränsats av att endast ett fåtal artiklar (n=10) 

kunnat hittas som svarar upp mot syftet. Trovärdigheten på denna studie ökar då de varit två 

forskare som läst materialet var för sig och sedan tillsammans. Det har även funnits en 

handledare som granskat varje steg i processen så att endast material som svarar mot syftet 

har används. Tillförlitligheten på denna litteraturstudie har stärkts genom att forskarna 

fortlöpande gått tillbaka till original källorna för att kontrollera att de uppfattat informationen 

till resultat på ett korrekt sätt (Jfr. Patel & Davidson, 1998).  

 

Fortsatt omvårdnadsforskning utifrån ett inifrånperspektiv är nödvändig för att fördjupa 

förståelsen om vuxna patienters upplevelse av att bli kroppsligt berörda. Detta för att 

patienten ska få möjlighet till en individuellt anpassad vård. Den ökade kunskapen, hos 

sjuksköterskor, kan bidra till att förbättra omvårdnaden och öka förståelsen för patientens 

upplevelse av kroppslig beröring.  

Framtida forskning för att få en djupare förståelse för upplevelsen av kroppslig beröring kan 

inrikta sig på skillnader i upplevelser mellan män och kvinnor. Om det har någon betydelse 
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om sjuksköterskan är man eller kvinna. Kan kroppslig beröring upplevas som en sexuell 

handling? 
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