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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Redan som spädbarn har människan ett behov av omtanke, empati och närhet för att skapa en 

tillit till sin omgivning. Massage, terapeutisk, taktil och affektiv beröring har nyttjats som ett 

komplement till ordinarie läkemedelsbehandling med syfte att lindra psykisk och fysisk smärta. 

Beröring påverkar individer på olika sätt beroende på tidigare erfarenhet, sjukdomsbild eller 

självkänsla. Beröring har som egenskap att få en person att känna sig betydelsefull och bekräftad 

men kan även leda till det motsatta.  

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa patientens upplevelse och erfarenhet av beröring i vården. 

 

Metod 

  

Litteraturöversikt uppbyggd på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklar valdes från databaser PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades, sammanställdes i en matris och 

analyserades. Alla inkluderade artiklar svarade på studiens syfte och utvärderades med 

utgångspunkt i Margareta Anderssons förklaring av begreppet integritet. 

 

Resultat 

 

Resultatet visade att beröring optimerade patientens psykiska och fysiska välmående och skapade 

ett starkare band mellan vårdgivare och vårdtagare. Dessutom upplevde en del patienter en 

existentiell närvaro vid beröring. Negativa upplevelser uppstod då sjukvårdaren uppvisade 

bristfällig kunskap, dåligt bemötande och svag närvaro i samband med att beröring gavs. 

Beroende på vart på kroppen, av vem och på vilket sätt som beröringen gavs kunde detta påverka 

patientens upplevelse. Vidare speglade resultatet att patienter med psykisk sjukdom i högre grad 

upplevde beröring som negativ.  

 

Slutsats 

 

Beröring gav huvudsakligen positiva upplevelser, men även negativa upplevelser för patienten. 

Det finns ingen enkel förklaring till vilka patienter som upplever beröring positivt och vilka som 

uppfattar beröring negativt, alla patienter är unika. Däremot kan sjuksköterskan genom 

kommunikation, respekt och engagemang påverka patientens upplevelse av beröring.  

 

Nyckelord: Beröring, patientens perspektiv, omvårdnad, litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

As an infant the human being has a need closeness in order to build trust. Massage, therapeutic, 

tactile and affective touch have been used as supplements to regular drug therapy with the aim of 

relieving mental and physical pain. Touch affects individuals in different ways depending on past 

experiences, illnesses or self-esteem. Touch has the ability to make a person feel significant and 

confirmed but can also lead to the opposite. 

 

Aim 
 

The aim was to illustrate the patients experience of touch in healthcare 

 

Method 

 

Literature review based on 15 scientific articles. Articles were selected from databases PubMed, 

CINAHL and Psycinfo. All articles were quality checked, complied in a matrix and analyzed. All 

included articles responded to the study's purpose and were evaluated on the basis of Margareta 

Anderssons explanation of the concept of integrity.  

 

Results 
 

The result showed that touch optimized the patient's mental and physical well-being and created a 

stronger bond between caregivers and carers. In addition, some patients experienced an 

existential presence when being touched. Negative experiences arose when the health care 

provider showed inadequate knowledge, poor attendance and weak presence when touch was 

given. Depending on where on the body, by whom and in what way the touch was given, this 

could lead to different experiences for the patient. Furthermore, the results reflected that patients 

with mental illnesses perceived touch as more unpleasant and negative. 

 

Conclusions 

 

Touch provided mainly positive experiences, but also negative experiences for the patient. There 

is no simple explanation as to which patients experience touch as positive and which perceive 

touch as negative, all patients are unique. However, through communication, respect and 

commitment, the nurse can influence the patient's experience of being touched. 

 

Keywords: Touch, patient perspective, nursing, litteratur review 
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INLEDNING 

 

Omvårdnad ligger till grund för att hjälpa människor till bästa möjliga hälsa, en viktig och 

krävande uppgift. För bästa resultat skall omvårdnad ges utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt vara tillgänglig för individen. Omvårdnad skall också utgå från en värdegrund 

där ingen diskrimineras och alla värderas lika (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

Omvårdnaden skall ges på etiskt sätt och skall utgå från att bygga en bra relation till patienten 

och ha god kunskap i att bemöta personen i rummet men också ha en säker utgångspunkt i valet 

av omvårdnadshandling (Dahlberg & Ekman, 2017). I uppsatsen kan ordet person förekomma 

istället för ordet patient, detta på grund av rådande förändringar mot ett mer personcentrerat 

förhållningssätt inom vården (Dahlberg & Ekman, 2017).  

 

Redan som spädbarn har människan ett behov av omtanke, empati och närhet för att skapa en 

grund för tillit till sin omgivning. Olika beröringstekniker har genom människans historia använts 

för att hjälpa människor att finna ett inre lugn. Massage, reiki terapeutisk, taktil och affektiv 

beröring har nyttjats som ett komplement till ordinarie läkemedelsbehandling med syfte att lindra 

psykisk och fysisk smärta. Beröring har dessutom en väsentlig betydelse för människans sätt att 

kommunicera och kan användas när ord inte räcker till. Beröring påverkar individer på olika sätt 

beroende på tidigare erfarenhet, sjukdomsbild eller självkänsla. Beröring har en egenskap att få 

en person att känna sig betydelsefull och bekräftad men kan även leda till det motsatta. Intresset 

för litteraturöversikt väcktes då författarna ville belysa hur beröringen upplevdes för patienten. 

 

 

BAKGRUND 

 

Beröring 

Beröring är en kommunikativ signal vilket beskrivs som varsam kontakt mellan levande varelser 

men även överföring av energi från en person till en annan (Butruille et al., 2017). Enligt en 

studie utförd av Mühlenpfordt, Stritter, Bertram, Ben-Ayre och Seifert (2019) kunde beröring 

användas som läkande och frälsande energi och beskrevs som ett essentiellt moment i 

vårdsammanhang. Vidare nämnde Butruille et al. (2017) att kroppskontakt för spädbarn var 

avgörande för barnets utveckling och självkänsla, men även senare i livet var det viktigt för att 

främja individens upplevda trygghet.  

 

I en studie utförd av Nicholls, Chang, Johnson och Edenborough (2013) visades att ju mindre 

kognitiva funktioner en person hade desto viktigare var det med beröring under tiden som 

kommunikationen skedde. Beröringen var ett bra medel för empatisk kontakt, framförallt för 

personer med kommunikationssvårigheter. 

 

Däremot kan beröring av intima kroppsdelar ge upphov till negativa aspekter av beröring.  Intima 

kroppsdelar är mer laddade områden på kroppen. Könsorgan, rumpa, inre lår och bröst är 

områden på kroppen som många personer kategoriserar som intima och privata. Intim beröring 

sker oftast i vården i samband med uppgiftsorienterade åtaganden. (Lehn-Christiansen & Holen, 

2019).  

 

Terapeutisk beröring 

 

Den terapeutiska beröringen är kopplad till tron om att alla människor fundamentalt har en energi 

inom sig och att människans energi kan påverka andra människors sinnesro. Behandlingen utgår 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00520-019-05172-7#auth-1
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ifrån att terapeuten fokuserar och rör sina händer på eller över patientens kropp. Målet med 

behandlingen är ett energiutbyte från en person till en annan (Cinar, Goke, & Hazel, 2020). 

 

Enligt en studie utförd av Medeiros et al. (2019) beskrevs fördelarna med den terapeutiska 

beröringen. Exempel som diskuterades i studien var att den terapeutiska beröringen var 

kostnadseffektiv, utan krav på teknologi eller utrustning och utövades i frånvaro av religiösa 

influenser. 

 

Massage 

 

Massage är en behandlingsmetod som befriar spänningar i kroppen genom tryck, glidningar och 

knådningar. Vanligast förekommer massageterapi på större muskelgrupper eller områden som 

frekvent påfrestas av stress och belastning, exempelvis händer, fötter och nacke (Jagan, Park & 

Papathanassiou, 2019).  

 

Massagen är en utav de äldsta formerna av icke-farmakologiska hälsofrämjande 

behandlingsmetoder. Positiva effekter av massage är bland annat behandlingens förmåga att 

påverka en individs sinnesro, mjuka upp stel och spänd vävnad samt minska både kortvarig och 

kronisk smärta (Gönenc & Terzioglu, 2020).  

 

Taktil beröring 

 

Taktil beröring innebär varsam massage av kroppens hud som ges med respekt för vårdtagarens 

värdighet och integritet. Förfarandet innebär att vårdgivaren stimulerar patientens hud genom 

tryck, strykningar eller lättare hud-mot-hudkontakt. Målet med behandlingen är att patienten 

utvecklar sitt psykiska och fysiska välmående (Robertz & Rudolfsson, 2016). En studie utförd av 

Lindgren, Jacobsson och Lamas (2014) visade att den taktila massagen minskade individens 

upplevelse av ångest, stress samt förbättrade individens livskvalité.  

 

Affektiv beröring  

 

Affektiv beröring innebär omtanke och samspel mellan människor för att förstå lidande, omsorg 

och hälsa. Metoden har förmågan att minimera negativ upplevelse och främja fysiskt och 

psykiskt välmående. Detta gör beröring relevant ur ett vårdperspektiv då patientens uppfattade 

signaler omedvetet bygger tillit gentemot vårdgivaren och stärker vårdrelationen (Jönsson et 

al., 2018). 

 

Ozolins (2011) hävdade dock att den affektiva beröringen inte skulle ses som en metod, utan 

istället som ett samspel mellan omtanke, empati och sympati. Därutöver var det viktigt att 

vårdgivaren var mentalt närvarande och uppmärksam för att beröringen skulle upplevas positivt. 

Vid bristande närvaro uteblev vårdtagarens tillit och beröring kunde istället uppfattas 

påträngande, integritetskränkande eller hotfullt. 

 

Den affektiva beröringen är ett viktigt komplement i vården av patienter. Den behöver ingen 

utrustning förutom en engagerad, sympatisk och närvarande vårdgivare. En hand på axeln och ett 

lyssnande öra bekräftar patientens individualitet och behov av att bli sedd, respekterad samt 

vårdad och behandlad, istället för att objektifieras av sin diagnos (Hausladen, Anderson, Mallea, 

Morrison, & Downy, 2015). Tiaki (2019) förklarade vidare att det är svårt för patienter att hålla 

sig lugna och balanserade under deras mest sårbara period i livet. Den affektiva beröringen från 
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vårdgivarens hand var personens tröst. Utan dialog uppfattades fortfarande beröring av en 

värmande hand som lugnande, trygg och förtroendeingivande. 

 

Den positiva effekten av affektiv beröring demonstrerades för två tvillingflickor i Worcester. 

Flickorna föddes tolv veckor för tidigt och vägde bara 1 kilo. Redan efter tre veckor började en 

av systrarnas hälsa drastiskt försämras, läget var kritiskt och hennes chanser att överleva 

bedömdes ringa. Den ansvariga vårdgivaren tog beslutet att lägga den friskare tvillingen i samma 

kuvös som den sjuka. Efter några sekunder sträckte den starka flickan ut sin hand och placerade 

den över den svagare flickans kropp. Den svagare flickans vitala parametrar stabiliserades kort 

därefter. En fotograf på sjukhuset tog en bild på flickorna och döpte fotografiet till “Den 

räddande kramen” (Grubb, 2018).  

 

Reiki 

 

Reiki är en behandlingsform med syfte att minska stress och öka patientens insikt om kroppens 

mående. Genom lätt beröring på patientens kropp, kan energi från terapeuten till patienten flöda. 

Den energin som sprids stärker patientens läkningskraft och kan användas som redskap för att 

finna total avslappning. Reiki har sitt ursprung från japansk läkekonst och kan kortfattat 

beskrivas som ett energiutbyte från en levande organism till en annan (Walters, Konstanzer, & 

Rodriguez, 2019).  

 

 

Hudens fysiologiska funktioner 

 

Nervsignaler 

 

Enligt Uvnäs-Moberg (2016) består huden av små strukturer och känselkroppar som reagerar på 

skada, temperatur, tryck och beröring. Dessa känselnerver skapar en förbindelse mellan hjärna 

och hud. Det finns olika typer av nervfibrer som leder impulser från huden till hjärnan. 

Exempelvis myeliniserade nervfibrer och C-fibrer, som har olika sätt att fungera, anatomisk 

uppbyggnad och hastighet. De myeliniserade nerverna leder impulser snabbt och signalerar fort 

när huden berörs. C-fibrer leder däremot impulser långsammare och ger en mer diffus upplevelse 

av smärta. C-fibrer aktiverar den del av hjärnan som ansvarar för välbefinnande, så kallad Insula. 

En kram eller en mjuk strykning över huden är ledd av C-fibrer.  

 

Hormoner 

 

Vidare beskriver Uvnäs-Moberg (2016) att det frisätts mer av kroppens naturliga lyckohormon, 

Oxytocin, när vi kommunicerar via våra sinnen. Detta gör att vår upplevelse genom sinnen som 

känsel, syn och hörsel, blir en viktig länk till vår omvärld. Redan ett 6 veckor gammalt embryo 

reagerar på beröring och huden är därför en föregångare till andra sinnen och ger tidigt de 

signaler som våra andra sinnen ännu inte upplevt. Enligt en studie av Vittner et al. (2017) spelade 

moderns beröring en viktig roll för prematura barn. Den stadiga hud-mot-hudkontakten 

förbättrade barnets fysiologiska utveckling, genom frisättning av Oxytocin, samt gynnade 

föräldra-barn relationen i framtiden. 
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HPA axeln (hypothalamus-pituitary-adrenal axeln) 

 

Då huden utsätts för stimulering som uppfattas negativt utlöses avvisande och försvarande 

reaktioner genom att trigga HPA axeln. HPA axeln är människans hormonella respons på 

stressorer och triggar det sympatiska nervsystemet.  

Om huden däremot utsätts för beröring som uppfattas positivt skapas mönster förknippade med 

lugn och ro vilket dämpar det sympatiska nervsystemet och triggar det parasympatiska 

nervsystemet (Uvnäs-Moberg, 2016). 

 

 

Sjuksköterskans perspektiv på beröring 

 

Enligt Picco, Santoro och Garrino (2010) är beröring ett viktigt verktyg som sjuksköterskor 

värdesätter högt i deras arbetsroll. Sjuksköterskor värnar om att skapa en stark relation till de 

patienter de vårdar, inte bara genom verbal kommunikation utan även genom beröring. Vidare 

visade samma studie att beröring uppfyllde sjuksköterskans upplevelse av att känna sig behövd i 

sin yrkesroll vilket ökade sjuksköterskans tacksamhet gentemot patienten. Däremot kunde 

sjuksköterskor även uppleva svårigheter och etiska konflikter med avseende till beröring. Det 

kunde vara situationer då beröringen betraktades som integritetskränkande som vid 

katetersättning eller vid duschning. Dessa situationer medförde negativa tankar och sänkte 

sjuksköterskans självförtroende (Picco, Santoro, & Garrino, 2010).  

 

En studie utförd av Pedrazza, Berlanda, Trifiletti och Minuzzo (2018) visade att manliga 

sjuksköterskor tyckte att beröring inom vården var mer problematisk än kvinnliga sjuksköterskor. 

Manliga sjuksköterskor upplevde i högre grad oro över att deras beröring skulle misstolkas. 

Dessutom upplevde män sig obekväma vid beröring av kvinnliga patienter. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt: Integritet 

 

Denna litteraturöversikt resultat skall tolkas utifrån Anderssons (1996) förklaring av begreppet 

integritet. Teorin valdes då integritet har en stor inverkan på patientens upplevelse och erfarenhet 

av beröring. 

 

Enligt Andersson (1996) innebär integritet rätten att bestämma över sin egen kropp och 

värderingar. Detta innebär att alla människor skall behandlas med respekt och med hänsyn till de 

fundamentala mänskliga rättigheterna, oberoende maktposition eller möjlighet att förmedla sin 

egen röst eller ej. I vårdsammanhang kan integritet för patienten innebära områden inom 

sekretess, forskningsetiska ståndpunkter, medicinska behandlingar och undersökningar.  

Begreppet integritet delas in i två olika kategorier, den fysiska och den psykiska integriteten 

(Andersson, 1996).  

 

Fysisk integritet 

 

Enligt Andersson (1996) avser den fysiska integriteten den mänskliga kroppen och en persons 

förmåga att bestämma över sin egen. Ingen behandling, undersökning eller terapi är acceptabel 

utan patientens fulla tillåtelse. Dessutom är det upp till enskilda individen vilka som har tillåtelse 

att undersöka patientens nakna kropp, samt hur den får bli berörd. Beröring som upplevs 

obehaglig för individen kan orsaka intrång på personens fysiska sfär (Andersson, 1996).  
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Psykisk integritet 

 

Andersson (1996) menar att psykisk integritet är ett samlingsbegrepp som refererar till individens 

personliga värderingar, önskemål, trosuppfattningar och ståndpunkter. Denna sfär får varken 

ignoreras eller diskrimineras. En patient som är inlagd på sjukhus kan uppleva intrång på den 

psykiska sfären. Gränser som tidigare varit betydande för patienten kan behöva överskridas. Trots 

att patienten vanligtvis är van att säga ifrån, kan detta vara en svårighet då patienten inrättar sig 

efter vårdpersonalens struktur (Andersson, 1996).      

 

 

Problemformulering     

 

Då en person har behov av en annan människas omhändertagande, i detta fall en sjuksköterska, 

blir personen en patient, samt en person som behöver hjälp. Många kan känna oro och brist på 

tillit till själva vårdandet men framförallt en oerhörd utsatthet. Personen kan också känna ro, 

trygghet och en känsla av tacksamhet för att de fått den hjälp de behöver. Personen möts av olika 

sorters beröring då blodprover skall tas och vitalparametrar skall mätas. För att lindra känslan av 

utsatthet eller övertramp på personens integritet är det viktigt att uppmärksamma beröringens 

inverkan på personens hälsa.  

Beröring kan genom medicinska undersökningar och kombination med en lugnande hand eller en 

empatisk klapp på axeln påverka patientens upplevelse. Även terapeutisk beröring kan påverka 

personens hälsa i stort, positivt eller negativt. 

 

Studien utgår ifrån Anderssons (1996) förklaring av begreppet integritet då detta har stor 

inverkan på hur beröring tas emot. Att studera fenomenet kring beröring i vården är av intresse 

för att belysa de faktorer som påverkar upplevelsen och erfarenheten av beröring hos en patient. 

Det finns en övergripande inställning om att beröring främjar hälsa. Studien vill påvisa att det 

finns faktorer inom vården där beröring även kan ha motsatt effekt och vad är det som gör att 

personer upplever beröring antingen positivt eller negativt. 

 

 

SYFTE  

Syftet var att belysa patientens upplevelse och erfarenhet av beröring i vården. 

 

 

METOD 

 

Design 
För att beskriva det tänkta området är studiens design en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

ger möjlighet att söka information från såväl kvalitativ som kvantitativ forskning. Genom 

litteraturöversikt kan ny kunskap skapas genom att studera redan befintlig kunskap inom området 

(Polit & Beck, 2017). 

 

Det är viktigt att inkludera forskning som knyter till valt ämne, eftersom förhoppningen är att dra 

en slutsats kring det valda området. Resultatet kan sedan vara till hjälp för att dra slutsatser kring 

att besvara kliniska frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Urval   

 

Avgränsningar 

 

För att få svar på studiens syfte och för att få en begränsning på urvalet kan inklusions- samt 

exklusionskriterier användas (Polit & Beck, 2017). Engelska har valts som filter i både 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) 

och PsycINFO, samt en tidsperiod mellan 2010–2020 för att finna aktuella och uppdaterade 

studier. Antagandet är att beröring påverkar patienter i olika riktningar beroende på sjukdomsbild 

men också beröringssätt. Artiklar som inkluderats är de där resultatet beskriver patienters 

upplevelser men också erfarenheter av beröring i vården, detta för att få med både kvantitativa 

och kvalitativa studier. Samtliga artiklar var originalartiklar, etiskt godkända och var 

vetenskapligt granskade.  

 

Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var beröring: affektiv och terapeutisk beröring. 

Studier med patientperspektiv har inkluderats. Både vuxna och barn har inkluderats. 

 

Exklusionskriterier 

 

De artiklar som utgår från sjuksköterskans perspektiv har exkluderats. 

 

 

Datainsamling 

Utifrån uppsatt syfte och ämnesområde valdes lämpliga databaser för att genomföra 

litteraturöversikten. De databaser som valdes var PubMed och CINAHL då dessa innehåller 

artiklar om omvårdnadsvetenskap och medicin. Även PsycINFO har använts då denna innehåller 

artiklar om psykologi, beteendevetenskap, sociologi och psykiatri. Från december 2019 till 

februari 2020 genomfördes sökningar för att utforska befintliga artiklar inom det valda ämnet. De 

sökord som användes var “affective touch”, “touch”, “nursing”, “nurse”, “patient perspective”, 

“experience”, “health care”, “care” och “patient”. Dessa sökningar har utvecklats och flera 

sökord har inkluderats, dessa ord var “massage”, “healing touch”, “anxiety”, “illness”, “reiki”. 

Sökningarna och dess resultat har sammanställts i en tabell (Bilaga A). Dubbletter som 

förekommit i flera sökningar har endast tagits hänsyn till vid första träffen enligt  

Polit och Beck (2017). 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Genom granskning av artiklarna erhålls en bättre förståelse för vad varje översikt vill belysa, 

vilket då också underlättar nästa steg i arbetet att svara på syftet (Friberg, 2017). 

 

Vid kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar i föreliggande arbete har Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativt och kvalitativ metodansats använts (Bilaga B). Mallen är en modifierad version 
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som grundar sig på Berg, Decker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). 

 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna har granskats och klassificerats i en matris och med en tregradig skala där I, II, III står 

för hög, mellan och låg kvalitet. För att få en överblick av de artiklar som tagits i beaktande 

behövdes vissa frågeställningar, svaren på dessa sammanställdes i matrisen (Bilaga C). En 

strävan var att samtliga artiklar skulle vara etiskt granskade (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Författarna till denna litteraturöversikt har granskat och undersökt studiernas resultat och 

betraktat centrala fynd med assistans av Whittmore och Knafls analysmodell (2005). Modellen 

var aktuell då både kvantitativa och kvalitativa fynd från resultatet kunde inkluderas i 

analysmodellen. Utifrån modellens uppbyggnad har författarna i etapper arbetat med 

datareduktion, datapresentation, datajämförelse och sammanfattning. Följande steg med 

utgångspunkt i Whittemore och Knalfs (2005) analysmodell presenteras nedan: 

 

Steg 1- Datareduktion 

Författarna analyserade resultat från valda artiklar på tu man hand. De delar ur resultatet som var 

intressanta utifrån studiens syfte markerades till meningsbärande enheter. Metoden hjälpte 

författarna att få en överblick av central data utan inflytande av den andra partens tolkning. 

Meningsbärande enheter gav en överblick i de kategorier och teman som författarna vidare valde 

att arbeta med. Här har den information som ansågs oväsentlig sållats ut enligt Whittemore och 

Knafl (2005)  

 

Steg 2- Datapresentation 

De valda meningsbärande enheterna analyserades för att undersöka att de berörda delarna svarade 

på studiens syfte. Utifrån kodningen kunde skillnader och olikheter mellan funna 

meningsbärande enheter jämföras med varandra enligt Whittemore och Knafl (2005). Författarna 

presenterade de meningsbärande enheterna med varandra. Data presenteras som teman i en tabell, 

se nedan. 

 

Steg 3 - Datajämförelse 

Detta steg i analysen var att jämföra de olika enheterna som framtagits för att sedan kunna 

placera de under rätt teman och subteman. Kreativitet och kritiskt granskande användes för att 

strategiskt placera informationen under rätt teman enligt Whittemore och Knafl (2005) 

 

Steg 4 - Sammanfattning 

Sammanfattning av data skapar en isolering av den information som framkommit av artiklarna. 

Mönster, teman, relationer och slutsatser isoleras i teman och subteman se Tabell 1. 

 

I Sammanfattningen har materialet grupperats under de teman som framtagits. Artiklarnas 

material har återkommit i flera av de framtagna teman, detta för att ge en tydlighet till läsaren.  
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Tabell 1. Sammanställning av framkomna teman och subteman 

Tema  Subtema 

Fysisk aspekt av beröring -Beröringens utförande  

-Valmöjligheter  

-Massage som främjande åtgärd för bättre kroppsuppfattning 

- Fysiska fördelar av beröring 

Psykisk aspekt av beröring   - Upplevelser av beröring vid psykisk ohälsa 
- Upplevda känslor under beröring 

Social aspekt av beröring  -Sjuksköterskans egenskaper  

-Upplevelser av manlig/kvinnlig sjuksköterska och beröring 

- Relation mellan vårdgivare och vårdtagare 

Existentiell aspekt av beröring  -Själslig upplevelse av beröring 

-Hopp och känsla av sammanhang 

-Obehag vid beröring 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det i en litteraturöversikt viktigt att ta etiska 

överväganden i beaktning, detta för att öka dess trovärdighet. När forskning på människor utförs 

ska ett etiskt förhållningssätt tillämpas. Personens autonomi och integritet behöver respekteras 

genom att tillåta självbestämmanderätt och rätt till en fysisk och psykisk personlig sfär. För att 

säkerställa att en studie är etisk skall artiklar inte vara plagierade, fabricerade eller förvanskade 

(Helgesson, 2015). Under sökningar i databaser kunde tillvalet peer-reviewed väljas för att 

säkerställa en god forskningssed. Detta innebär att forskningen skall bli etiskt granskad och 

godkänd av oberoende personer (World Medical Association, 2018).  

 

Studien tar hänsyn till Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning som 

omfattar människor. Helsingforsdeklarationen understryker vikten av att skydda människors 

hälsa och välbefinnande oavsett om forskningen är av samhällsintresse. Deltagare i 

forskningsprojekt måste vara frivilliga, och välinformerade (World Medical Association [WMA], 

2018). Resultatet redovisas välgrundat och noggrant (Forsberg & Wengström, 2016) och 

författarna har ett objektivt förhållningssätt samt att de undvikit att medvetet förvränga 

materialet.  
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RESULTAT 

Resultatet av litteraturöversikten sammanställdes från 15 vetenskapliga artiklar. Utifrån 

dataanalysen har teman och subteman framtagits. De teman som lyfts understryker de resultat 

som har framkommit. Teman visas som rubriker med subteman som underrubriker. 

 

Fysisk aspekt av beröring 

 

Beröringens utförande 

  

Enligt en artikel, skriven av O`Lynn och Krautscheid (2011), beskrev deltagarna i studien om hur 

beröring på bästa sätt skulle ges. Beröringen skulle utföras professionellt och varsamt, inte för 

snabbt och inte för långsamt. En deltagare i studien sa att då beröring gavs för fort upplevdes det 

som att sjuksköterskan försökte undvika situationen, om beröring gavs för långsamt kunde det 

istället upplevas obehagligt. Från en studie skriven av Cocksedge, George, Renwick och Chew-

Graham (2013) föredrog personer beröring på hand eller underarm framför andra kroppsdelar.  

 

Vidare fanns information från en studie av Strauss et al. (2019) att personer med posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD ohälsa upplevde direkt beröring (hud-mot-hudkontakt) som mindre behaglig 

än indirekt beröring (beröring via annat objekt, ex. borste). Dessutom upplevde dem ingen 

skillnad om beröringen utfördes ömt och varsamt eller om beröringen var snabb och okänslig. 

Däremot upplevde kontrollgruppen i samma studie att den varsamma och empatiska beröringen 

var mer tillfredsställande än den snabba och opersonliga.  

 

Valmöjligheter  

 

Det var viktigt att valmöjligheter erbjöds vid beröring, i synnerhet vid beröring av intima 

kroppsdelar, detta presenterades i en studie av O`Lynn och Krautscheid (2011) samt Ho, Wan, 

Ho, & Chow (2017). Båda artiklarna synliggjorde patienternas önskan om att bli erbjuden 

valmöjligheter om vart och hur beröring skulle ske. Att bli erbjuden valmöjligheter var viktigt för 

patienternas känsla av värdighet.  

 

I studien av O´Lynn och Krautscheid (2011) kände sig patienterna kränkta och osynliggjorda om 

de inte fick uttrycka sina krav och villkor på hur beröringen skulle utföras. Patienterna ville vara 

involverade i beslutsfattandet om beröring överhuvudtaget var nödvändig eller om andra 

alternativ fanns att erbjuda. Vidare påpekade patienterna att om möjlighet fanns, ville de bli 

tillfrågade om de kunde utföra handlingen självständigt. 

 

Massage som främjande åtgärd för bättre kroppsuppfattning 

 

I en studie om unga kvinnliga cancerpatienter skriven av Ho et al. (2017) påvisades att 

massageterapi hjälpte personer med bröstcancer att acceptera sin nya kropp efter att ha opererat 

bort ett bröst. Att förlora en kroppsdel var en svår process för kvinnorna, för att hantera sorgen 

valde många att ignorera problemet. Massagen väckte den förlorade kroppsdelen till liv. En 

kvinna från studien berättade att hon innan massageterapin var rädd för ärret på bröstet och att det 

kändes som en död del av hennes kropp. När massageterapeuten masserade över ärret kände hon 

att kroppsdelen blev levande igen och hon insåg att hon tidigare undvikit att titta på sitt ärr efter 

operationen. Efter massagen bestämde hon sig för att hon måste röra och kommunicera med 

hennes kropp samt acceptera de nya förhållandena.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cocksedge%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=George%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renwick%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew-Graham%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew-Graham%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540485
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Vidare beskrev Lämås, Graneheim och Jacobsson (2011) om förändrad kroppsuppfattning efter 

massage hos personer med mag- och tarmproblem. Massagen gjorde att deltagarna blev mer 

kroppsmedvetna och fick bättre förståelse för deras kroppars mående. Massagen hjälpte dem att 

förena kropp och själ till en sammanhängande och samverkande enhet. En deltagare från studien 

berättade att hon hade fått en ny och mer vänskaplig relation till sin mage.  

 

Fysiska fördelar av beröring 

 

Flera studier indikerade minskad smärta i samband med massage (Genik, McMurtry, Marshall, 

Rapoport & Stinson, 2020; Airosa, Arman, Sundberg, Ölhén & Falkenberg, 2016; Lämås et al., 

2011). 

 

Vidare beskrevs i en studie av Kirshbaum, Stead och Bartys (2016) om kvinnor med cancer och 

deras fysiska erfarenhet av massage. En person beskrev massagens positiva inverkan på smärta i 

ryggen. En annan person från samma studie berättade hur massagen hjälpte henne att återfå en 

god energinivå, hon beskrev massagen som något upplyftande och energigivande. En tredje 

person indikerade på bättre sömnvanor i samband med massage. Hon beskrev också att hon 

stundtals led av sömnproblem, men efter massagen somnade hon nästan alltid, detta är något som 

även skildrats i studie av Ho et al. (2017) samt Ghiasuddin, Wong och Siu (2015).  

 

 

Psykiska aspekter av beröring  

 

Upplevelser av beröring vid psykisk ohälsa 

 

I flera studier (Strauss et al., 2019; Triscoli, Croy & Sailer, 2019; Berg, Sandahl & Bullington, 

2010) framkom det att personer som diagnostiserats med psykisk ohälsa hade speciellt ovanliga 

reaktioner på beröring, jämfört med kontrollgrupper. Det visade sig att de flesta som hade 

psykisk ohälsa upplevde till störst del antingen obehag eller likgiltighet.  

 

Strauss et al. (2018) påvisar att personer som lider av PTSD upplevde beröringen som negativ i 

jämförelse med kontrollgruppen som i sin tur uttryckte välbehag.  Studien indikerade även på att 

personer med PTSD upplevde traumatiska minnen under tiden de blev berörda. Traumatiska 

minnen i samband med beröring återkom även i studie av Leonard och Kalman (2015). Här 

beskrevs en kvinna med historia av sexuellt övergrepp som barn, att hon var mycket försiktig och 

distanserad till beröring på alla plan och upplevde tanken på beröring som skrämmande.  

 

Depression kunde även ha en inverkan på hur beröringen upplevdes, men endast från ett 

relationsperspektiv. I en studie av Triscoli, Croy och Sailer (2019) kunde man se att det var 

beröringen som utfördes av en okänd som var obehaglig och att dessa patienter kunde uppleva 

beröring från nära och kära som behaglig.   

 

Även Berg, Sandahl och Bullington (2010) fann att beröringen väckte oförutsägbara känslor hos 

vissa personer som fick be terapeuten att avsluta. I deras studie gjordes undersökningar på om 

beröring hade en inverkan på patienter med GAD under tiden som de fick psykoterapi. Studien 

visade att relationen till den egna kroppen hade en stor inverkan på om beröringen upplevdes som 

positiv eller negativt. De patienter som kände osäkerhet kring sin kropp upplevde beröringen som 

ångestladdad men också närmast meningslös. De kunde uppleva en irritation gentemot den som 

behandlade. Vidare menade samma studie att personer med depression och god kroppskännedom 

upplevde starka reaktioner men inte som skrämmande utan snarare en nyfikenhet kring kroppens 
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inverkan på psyket. Yrsel minskade och patienterna upplevde en förstärkt självkänsla. Dessa 

patienter upplevde också en minskning av ångest, skam och ilska. 

 

 

Upplevda känslor under beröring 

 

Enligt Ho et al. (2017) kunde beröring hjälpa personen att väcka kroppen som annars kändes 

sluten, bedövad och spänd samt väcka känslor av djup samhörighet. Massagen hade en förmåga 

att höja lyckokänslor och välmående. Flera deltagare beskrev att bli berörd på kroppsdelar som de 

själva annars inte rör vid, på grund av operation eller annat, var chockartat men ögonöppnande. 

 

Ozolins et al. (2015) menar att beröring kunde öppna upp smärtsamma och svåra känslor men 

underlättade också förmågan att kunna hantera dem. Studien visade att det behövde ske med 

respekt och med en känsla av närvaro, att objektifiera eller distansera sig kunde skapa hinder i 

omhändertagandet. Den styrka och kraft som beröringen hade kunde skrämma patienter och 

potentiellt försvaga omhändertagandet.  

 

Enligt Lämås et al. (2011) kunde patienterna beskriva att de kände samhörighet och tillit till 

terapeuten och att de kunde känna en känsla av lugn. Terapeuten upplevdes som lyhörd och de 

kände behaglig närhet till terapeuten, så pass att känslor som sorg och ensamhet kunde visa sig 

efter att massagen var över. Patienterna förklarade även att de kunde uppleva nya känslor både 

under och efter massagen, känslor som de tidigare inte upplevt.  

 

I en studie utvecklad för att undersöka upplevelsen av reiki hos cancersjuka kvinnor, skriven av 

Kirschbaum et al. (2016), upptäcktes en stark känsla av inre lugn och avslappning i kombination 

med att känna sig omhändertagen. Behandlingen fick kvinnorna att känna sig speciella och 

upplevde att de negativa känslor de annars hade fick försvinna under den stund de fick 

behandling. En kvinna beskrev att hon kände sig mycket lugnare och mer tacksam över vad hon 

har och en känsla av tydlighet och sammanhang, nästan som meditation. Detta bekräftades även 

av Cooke, Emery, Brimelow & Wollin (2016). 

 

 

Sociala aspekter av beröring 

 

Sjuksköterskans egenskaper 

 

Från en studie av Leonard och Kalman (2015) presenterades individers upplevelser av 

sjuksköterskans beröring under behandling av kemoterapi. Personerna värdesatte sjuksköterskan 

genuinitet, engagemang, respekt och omtänksamhet i samband med beröring. Vidare visades 

kommunikation, som att varna och be om tillåtelse i samband med beröring, som ett viktigt 

element samt att få personen att känna kontroll över situationen. I samma studie nämnde 

personerna negativa upplevelser då sjuksköterskan endast var uppgiftsorienterad. I en studie av 

Bundgaard, Elgaard Sorensen och Nielsen (2011) beskrev en person att sjuksköterskans beröring 

avslöjade om hen var närvarande eller inte. 

 

Upplevelser av manlig/kvinnlig sjuksköterska vid beröring 

 

I flera studier nämndes sjuksköterskans könstillhörighet som antingen oväsentligt eller viktigt. 

För personer med PTSD från studien av Strauss et al. (2019) spelade sjuksköterskans 

könstillhörighet ingen roll. För deltagare i studie av Lamås et al. (2012) hade könstillhörighet 



 

12 

 

 

betydelse för personens upplevelse. En deltagare från studien sa att det hade varit pinsamt att ta 

emot massage av en man på magen. Svårigheter då beröring genomfördes av manlig 

sjuksköterska presenterades även av personer från studie av Cocksedge et al. (2013). Från en 

studie av O´Lynn och Krautscheid (2011) sa en patient att köntillhörighet var oväsentligt så länge 

sjuksköterskan var kompetent. En manlig patient från studien ville dock inte bli berörd av en 

manlig sjuksköterska som var homosexuell.  

 

Relation mellan vårdpersonal och patient 

 

Från studien av O´Lynn och Krautscheid (2011) beskrevs det att en förutsättning för att beröring 

skulle upplevas positivt var att en god relation mellan vårdpersonal och patient etablerats. 

Personerna från studien ville att sjuksköterskan skulle skapa en mänsklig kontakt med dem 

genom att presentera sig, diskutera fritidsintressen och att vara humoristisk. En god relation 

mellan vårdpersonal och patient presenterades även i en studie av Ariosa et al. (2016) där en 

person från studien berättade att den starka tilltron till vårdaren tillät personen att vara mer 

avslappnad och känna harmoni med kroppen.  

 

 

Existentiella aspekter av beröring 

 

Själslig upplevelse av beröring 

 

I flera studier som lästes var den existentiella upplevelsen som mest påtaglig. Flera personer 

upplevde närmast utanför kroppen upplevelser och att det handlade om att själen hittat sin plats 

(Lämås et al., 2010; Airosa et al., 2016; Leonard & Kalman, 2015; Ozolins et al., 2015). En 

person från studien av Lämås et al. (2010) beskrev att terapeutens händer upplevdes vara som en 

förälder som förmedlade trygghet, vilket i sin tur ledde till starka känslor. Vidare berättade flera 

personer från studien att massagen stärkte känslan av att hitta tillbaka till sin själ och att de kunde 

uppleva kontakt med det förgångna.  

 

Hopp och känsla av sammanhang 

 

Airosa et al. (2016) fann att personer som varit med om traumatiska händelser behövde svar på 

existentiella frågor i samband med deras lidande vilket gjorde massagen till en viktig länk i 

processen. En person som varit med om en motorcykelolycka beskrev kroppen som i spillror och 

upplevde beröringen som ett verktyg att bygga ihop kroppen igen. I den här studien var det främst 

personer med små eller inga skador vilket gjorde att ensamheten blev påtaglig då deras tillstånd 

inte var allvarliga nog för att få personalens fulla uppmärksamhet, som i sin tur ledde till känslor 

av isolering och ensamhet. 

 

Enligt Leonard och Kalman (2015) spelade även där ensamhet en stor roll i samband med att vara 

allvarligt sjuk. Beröringen visade sig kunna hjälpa patienterna att få en känsla av samhörighet. 

Genuiniteten hos vårdaren kunde ge personen en djup känsla av deltagande och kontroll.  

 

Ozolins et al. (2015) beskrev beröringens roll hos en man i livets slutskede. Denne man upplevde 

stora svårigheter i att acceptera livets slut. Han uttryckte hopplöshet inför framtiden och en 

oerhörd sorg men att beröringen var en lyckosam tid på dygnet, han kom därifrån lycklig och 

upplyft. 
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Obehag vid beröring 

 

Ozolins et al. (2015) beskrev dock att det inte finns ett rätt och fel sätt att beröra en annan person 

men att det är av stor vikt att förstå personens sårbarhet och innerlighet. Patienter kunde uppleva 

massagen som obehaglig om vårdaren inte visade engagemang. Beröringen blev då ett redskap 

för emotionell distans och en känsla av obehag. Beröring kan också förstärka känslan av isolering 

och beroende, därför var det viktigt att det gjordes på ett sätt som separerade personen från 

objektet.  

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet som besvarats i denna litteraturöversikt var patientens upplevelse och erfarenhet av 

beröring i vården.  

 

Positiva upplevelser och erfarenheter av beröring var dominerande i samtliga artiklar. Patienter 

kände sig lugna, uppmärksammade och upplevde en allmän känsla av välbehag i samband med 

beröring. Resultatet påvisade därutöver negativa upplevelser av beröring, dock mindre 

omfattande. 

 

Dominerande iakttagelser från resultatet kommer under detta kapitel att analyseras utifrån 

Anderssons (1996) tolkning av begreppet integritet och artiklar i bakgrunden.  

 

Flera studier från resultatet nämnde att patienterna fick existentiella upplevelser då beröring gavs 

eller tiden därpå (Ozolins et al., 2015; Leonard & Kalman 2015; Lämås et al., 2010; Airosa et al., 

2016). Studien av McBrien (2010) stärkte beröringens betydelse som verktyg för att uppnå andlig 

och existentiell närvaro. Patienterna från studien upplevde att sjukdom och ohälsa påverkade 

deras andliga balans. Beröring var en viktig och tröstande åtgärd som hjälpte patienterna att 

reparera avsaknaden av sinnesro. Enligt Andersson (1996) kan rådande förhållanden på 

vårdenheter utgöra ett hot mot patientens psykiska integritet, gränser som tidigare varit 

grundläggande kan i vårdsammanhang överskridas. Författarna till denna studie tror att beröring 

ökar patientens möjlighet att uppnå existentiell närvaro i en miljö där detta annars är limiterat.  

 

Ovanstående fynd visar att beröring kan vara ett viktigt verktyg för patientens upplevelse av 

existentiell närvaro. Enligt Picco et al. (2010) var det även viktigt för sjuksköterskor att ge 

beröring, genom beröring får sjuksköterskan direkt feedback från patienten vilket ökar dess 

självkänsla som vårdare. Då beröring är essentiellt för både patient och sjuksköterska har detta 

väckt nya funderingar för studiens författare till exempel kring hur den moderna teknologin 

påverkar patientens och sjuksköterskans upplevelse.   

Enligt Andersson (1996) är det viktigt att belysa patientens beroendeställning i en sjukhusmiljö 

och att patienten då behöver följa regler. Sjukhuset är en miljö med andra villkor än i hemmet. 

Enligt O’Lynn et al. (2011) samt Ho et al. (2017) är sjukhusmiljön en plats där den fysiska 

integriteten prövas eftersom miljön är olik patientens hemmiljö. Patienten behöver bli erbjuden 

valmöjligheter och ha bestämmanderätt över sin egen kropp för att upplevelsen skall vara positiv. 

I en studie av Marin, Gasparino & Puggina (2018) uttryckte patienterna att de sjuksköterskor som 

frågade om lov att röra vid dem upplevdes professionella och att patienten hade bestämmanderätt 
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över sin kropp. Detta stödjer att tydlig kommunikation och valmöjligheter för patienten bör vara 

en fundamental strategi för bibehållen fysisk integritet hos patienten. 

Denna uppsats belyser just vikten av fysisk och psykisk integritet och författarna menar på att det 

är respekten till patientens autonomi och valmöjligheter som påverkar inställningen till 

beröringen. Att erbjuda valmöjligheter till patienten är ett sätt att minska avståndet mellan patient 

och sjuksköterska genom att fördela makten lika mellan båda parter, detta förstärker respekten 

och integriteten. 

Aspekten av god relation mellan vårdpersonal och patient presenterades i artiklar av O´Lynn och 

Krautscheid (2011) samt Ariosa et al. (2016). Andersson (1996) beskriver att även om 

vårdpersonalen utgår från att skapa en bra relation till patienten, kan det vara svårt att förstå hur 

deras handlingar uppfattas för patienten. En studie av Souba (2011) menar exempelvis att känslor 

som stress och obehag från vårdaren kan speglas utåt. Det kan per automatik bli att vårdaren 

projicerar sina egna negativa känslor vilket kan skapa stor distans mellan vårdaren och patienten 

(Souba, 2011). Författarna till denna studie tror att en god relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare påverkar patientens upplevelse av att bli berörd i positiv riktning. För att värna om en 

god relation måste dock sjuksköterskan  vara kritisk till sitt eget agerande.  

 

Majoriteten av artiklar (Strauss et al., 2019; Triscoli et al., 2019; Berg et al., 2010) som speglade 

patientens negativa erfarenheter och upplevelser av beröring, omfattades i hög utsträckning av 

personer med psykiska sjukdomar. Strauss et al. (2019) förklarade, utifrån deras studie, att 

patienter som utsatts för våld i nära relation och sexuella övergrepp hade svårt att skilja på positiv 

och negativ beröring. Detta visar på att en överträdelse av fysisk integritet kan komma att 

påverka utgångspunkten för vidare behandling. En studie av Davis, Hanson och Gillman (2016) 

visade att personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av krig upplevde positiva resultat av 

beröring. Författarna till denna översikt menar på att det inte är negativa erfarenheter i sig utan 

fysiska negativa erfarenheter som påverkar upplevelsen av beröring i en negativ riktning. 

 

Ovanstående stycke väckte frågetecken och funderingar hos uppsatsens författare. Hur ska 

vårdpersonal förhålla sig till beröring och samtidigt värna om individens integritet? Andersson 

(1996) förklarade att en grundläggande utgångspunkt i vårdmötet är att vårdgivaren har respekt 

för individers olikheter och behov. Patientens åsikter skall alltid värnas och respekteras för att 

undvika att individens integritet kränks. Studiens författare menar att trots att uppsatsens resultat 

övergripande resulterade i positiva erfarenheter av beröring, så skall vårdgivaren alltid beakta att 

människors individualitet är ett faktum. Beröring är inte en självklarhet för alla.  

 

 

 

Metoddiskussion  

 

Valet av metoden litteraturöversikt föll väl ut då den utgick från en bred sökning från olika 

databaser, vilket gav en överblick av det aktuella kunskapsläget inom valt ämne (Polit & Beck, 

2017). Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser och erfarenheter av beröring 

i vårdsammanhang, detta blev behjälpligt av både kvalitativa och kvantitativa studier. Forsberg 

och Wengström (2016) samt Polit och Beck (2017) anser att inklusion av både kvantitativa och 

kvalitativa studier breddar perspektivet och omfattningen av informationen och forskningen, detta 

ger en god möjlighet att samla in data från hela världen. Svagheten med litteraturöversikt var att 

det begränsade författarnas valmöjligheter då fördjupning hade varit fördelaktigt för att besvara 
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uppsatsens syfte, att endast utgå från litteratur som redan finns ger ingen bredare inblick och 

utrymme för tolkning. 

 

Dock har översikten inkluderat kvalitativa och kvantitativa studier vilket har skapat en stark 

överblick av den globala forskning som finns samt också detaljerade upplevelser på individnivå 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att uppnå ett mer detaljerat resultat hade det varit givande att 

utföra en intervjustudie som hade tillåtit mer personliga uppfattningar, dock hade detta resulterat i 

en studie av personer i Sverige och hade då inte gett något utrymme för statistiska data globalt. I 

motsats till detta hade det kunnat vara mer applicerbart gentemot den svenska vården och kunnat 

stödja en utveckling inom omvårdnadsvetenskapen. 

Vid en sökning i december 2019 inom det valda området kunde man hitta att beröring var ett väl 

utforskat område men att affektiv beröring inte gav det resultat som författarna ville uppnå. 

Författarna valde att bredda ämnet genom att även inkludera den terapeutiska beröringen vilket 

medgav ett stort antal träffar. De artiklar som valdes i studien var publicerade i länder överallt i 

världen vilket medgav en global överblick bland patienter och dess upplevelser och erfarenheter. 

De sökord som användes hade för avsikt att överensstämma med det syfte som studien vill 

belysa. Då författarna endast behärskar svenska och engelska har artiklar skrivna på andra språk 

exkluderats. Detta blev en svaghet för arbetet då artiklar som kan vara relevanta och ha betydelse 

för resultatet ej har inkluderats i litteraturöversikten.  

Totalt var elva kvalitativa och fyra kvantitativa studier. Två olika forskningsmetoder har tagits i 

beaktning och har gett ett mönster i resultatet, författarna anser att dessa två forskningsmetoder 

har kunnat inkludera statistik såväl som personliga upplevelser. För att säkerställa att de resultat 

som kommit fram ur datainsamlingen, har tolkats rätt har författarna till denna uppsats läst 

igenom samtliga artiklar flertalet gånger. En sammanställning gjordes av författarna tillsammans 

för att assurera att tolkningen var densamma hos båda. På grund av avancerad statistik och 

tabeller finns en viss risk att resultaten tolkats och redovisats felaktigt då författarna har låga 

erfarenheter av att tolka sådan information. 

Denna litteraturöversikt har genomförts av två personer, vilket enligt Polit & Beck (2017), 

minskar risken för misstag. Studien är väl granskad då två personer medverkar i processen, dock 

kan risken för subjektivitet öka. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan litteraturöversiktens 

reliabilitet stärkas då det går att återskapa den sökning som gjorts av författarna för att uppnå sitt 

resultat.  

Initialt önskade författarna att endast inkludera studier som belyste upplevelser och erfarenheter 

av affektiv beröring. Detta ändrades då sökningen av material skapade begränsningar för 

författarna. Att majoriteten av deltagarna i de inkluderade artiklarna är kvinnor kan ha påverkat 

litteraturöversiktens resultat. Denna fördelning berodde inte på mer än slumpen.  

Litteraturöversiktens resultat har redovisats så objektivt som möjligt och författarna har ämnat 

bortse från sin egen förförståelse för att inte påverka fynden. Dock kan granskningen av 

kvalitativa studier inte helt utesluta förförståelsen (Henricson, 2017). 

Intresse, objektivitet och nyfikenhet har legat till grund för denna litteraturöversikt, resultatet 

visar att det varit ett effektivt tillvägagångssätt och att syftet till studien har kunnat besvaras.  
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Slutsats   

 

Sjuksköterskan är kliniskt ansvarig för patientens omvårdnad, med syfte att främja kroppsligt 

välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra psykiskt och fysiskt lidande. Beröring utgör en viktig 

del av sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Till beröring innefattas bland annat massage, 

taktil, affektiv och terapeutisk beröring. De metoder som studerats i denna litteraturöversikt 

visade att beröring huvudsakligen gav positiva upplevelser, men även negativa upplevelser för 

patienten. Beröring hade förmågan att bekräfta patienten som en unik individ och erbjöd en 

tillfällig frizon av harmoni och lugn i en miljö där detta annars är limiterat. Dessutom upplevde 

en del patienter en existentiell närvaro vid beröring. Vidare optimerades patientens psykiska och 

fysiska välmående och ett starkare band mellan vårdgivare och vårdtagare etablerades.  

 

Negativa upplevelser uppstod då sjukvårdaren uppvisade bristfällig kunskap, dåligt bemötande 

och svag närvaro i samband med att beröring gavs. Beroende på vart på kroppen, av vem och på 

vilket sätt som beröringen gavs kunde detta medföra negativa upplevelser för patienten. Vidare 

speglade resultatet att patienter med psykisk sjukdom i högre grad upplevde beröring som 

obehagligt och negativt.  
 

Det finns ingen enkel förklaring till vilka patienter som upplever beröring positivt och vilka som 

uppfattar beröring negativt, alla patienter är unika. Däremot kan sjuksköterskan genom 

kommunikation, respekt och engagemang påverka patientens upplevelse av beröring.  

 

Fortsatta studier  

 

Författarna hoppas att denna litteraturöversikt ska inspirera forskare till fortsatta studier om 

beröring ur ett vårdsammanhang. Däremot behöver forskningen kompletteras kring 

vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av beröring. Dessutom har flertalet studier om 

beröring utgått ifrån kvinnliga patienters upplevelser, intressant för framtida studier hade varit att 

studera ämnet utifrån mäns perspektiv. Vidare vore det spännande att forska om hur patienters 

trosuppfattning påverkar upplevelsen av beröring. 

 

Tekniken inom vården utvecklas ständigt vilket är en positiv process, utvecklad teknik riskerar 

dock att ersätta moment som tidigare innefattat beröring. Intressant vore därav att studera hur den 

moderna teknologin påverkar patienter och sjukvårdare. Dessutom var majoriteten av studierna 

av kvalitativ design, fler studier av kvantitativ struktur bör studeras.  

 

Ovanstående forskningsfrågor kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård samt en mer anpassad 

omvårdnad för patienterna.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

 
Denna litteraturöversikt skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att öka kunskapen om patienters 

olikheter för att värna om deras autonomi. Vidare kan kunskapen om ämnet förebygga 

förekomsten av oönskad beröring samt inspirera vårdgivare till att använda beröring som 

behandlingsmetod då situationen är lämplig. Därutöver kan beröring som hälsofrämjande åtgärd 

fungera som ett medel för att skapa en frizon där patienter tillfälligt kan finna harmoni och lugn i 

en miljö där det annars är begränsat.  
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Mer forskning på icke farmakologiska behandlingsmetoder kan dessutom främja en grönare 

framtid för hälso- och sjukvård. Minskad användning av läkemedel kan på sikt gynna de globala 

målens hållbarhetsmål om renare vatten och sanitet (Globala målen, 2015) och bidra till en mer 

hållbar utveckling. Enligt Naturvårdsverket (2019) kan läkemedel spridas till sjöar och hav 

genom avföring och urin, vilket medför negativa effekter för djur och fiskar. En reducerad 

användning av läkemedel kan därmed minska spridning av miljöfarliga ämnen till världens hav.  

 

Forskning om beröring som behandlingsmetod har en samhällsrelevans ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Ökad forskning inom ämnet kan utveckla behandlingsformen vilket kan leda till ökad 

efterfrågan av personalstyrka. Enligt de Globala målen om anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt (2015) står mänskligheten inför nya utmaningar med att skapa fler 

arbetsmöjligheter i takt med ökad populationsmängd. Tillgång till arbete gynnar den ekonomiska 

utvecklingen både på individnivå som samhällsnivå.  

 

Denna litteraturöversikt har möjlighet att förbättra vårdpersonalens kunskap om patientens 

upplevelse och erfarenhet av beröring ur ett vårdsammanhang och är ett viktigt verktyg för att 

öka vårdpersonalens insikt om vilket avtryck deras egna ställningstaganden har på patienten. 

Enligt Karro, Dent & Farish (2005) kan minska maktförhållande mellan vårdare och vårdtagare  
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BILAGA A 

Databassökning   

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

  2020-02-01 

Nursing AND Touch (MeSH-term) 17 2 0 0 

PubMed 

  2020-02-01 

Touch AND Patient (MeSH-term) 1 0 0 0 

PubMed 

  2020-02-01 

Touch AND Patient Experience 

(MeSH-term) 

0 0 0 0 

PubMed 

  2020-02-01 

Touch AND Patient Perception 

(MeSH-term) 

66 6 0 0 

PubMed 

  2020-02-01 

Touch AND Caring (MeSH-term) 7 4 0 0 

PubMed 

  2020-02-01 

Massage AND Patient (MeSH-term) 9 4 0 0 

PubMed 

  2020-02-25 

Massage AND Negative (MeSH-term) 12 2 0 0 
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CINAHL 

  2020-02-01 

Touch AND Patient Experience 27 10 3 3 

 

CINAHL 

 2020-02-01 

Touch AND Patient Perception 14 1 0 0 

 

CINAHL 

 2020-02-01 

Touch AND Patient Attitudes 53 5 3 3 

 

CINAHL 

  2020-02-01 

Holding Hand AND Nursing 4 1 1 1 

CINAHL 

  2020-02-01 

Healing touch AND Patient 24 2 0 0 

CINAHL 

  2020-02-01 

Healing Touch AND Anxiety 13 2 0 0 

 

CINAHL 

  2020-02-01 

Depression AND Touch 97 7 1 1 

 

CINAHL 

  2020-02-01 

Massage Therapy AND Patient 175 5 0 0 

 

CINAHL 

  2020-02-01 

Massage AND Patient Experience 16 2 0 0 

 

CINAHL 

  2020-02-01 

Reiki AND Patient 56 1 1 1 
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CINAHL 

2020-02-01 

Massage AND Patient 217 5 1 1 

 PsycINFO 

  2020-02-01 

Touch AND Patient 688 10 1 1 

 PsycINFO 

  2020-02-01 

Massage AND Illness AND Patient 34 5 0 0 

 PsycINFO 

  2020-02-01 

Massage AND Anxiety AND Patient 37 3 1 1 

 

 PsycINFO 

  2020-02-01 

Anxiety AND Patient AND Touch 92 8 1 1 

 

 PsycINFO 

  2020-02-01 

Body AND Psychotherapy AND 

Touch 

32 4 1 1 

 PsycINFO 

  2020-02-25 

Interviews AND Anxiety AND Touch 41 2 1 1 

TOTALT 1821 91 15 15 
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BILAGA B 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 
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Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten 

värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA C 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat  

Typ 
Kvalitet 

 Airosa, F., 

Arman, M., 

Sundberg, T., 

Öhlén, G., & 

Falkenberg, 

T. 
2016 
Huddinge, 

Sweden  
 

Caring touch as a 

bodily anchor for 

patients after 

sustaining a motor 

vehicle accident with 

minor or no physical 

injuries - a mixed 

methods study. 

Syftet med 

studien var att 

studera personer 

som varit med om 

en 

motorcykelolycka 

och deras 

erfarenhet och 

perspektiv av 

smärta efter 

behandling med 

terapeutisk 

beröring.  

Design: Mixad metod 
Urval: +18 år, svenskt tal, 

inneliggande på akutsjukvård 

efter MC olycka. 
Datainsamling: Intervjuer och 

enkäter 
Analys: Fenomenologisk 

analys.  

41 
(14 från enkät) 
(16 från intervju) 
 

Personer rapporterade att beröring kunde hjälpa 

dem i återhämtningsprocessen. Många upplevde 

att deras kroppar efter olyckan varit “sovande” 

men att den efter beröringen väcktes till liv. 

Personerna kände sig omhändertagna och 

upplevelsen av smärta minskade. Personerna 

upplevde dock förändring i självupplevd hälsa 

efter interventionen.  

CCT 
II 

Berg, A., 

Sandahl, C., 

& 

Bullington, J 
2010 
Sweden 
 

Patients’ perspective of 

change processes in 

affect-focused body 

psychotherapy for 

generalised anxiety 

disorder. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

personers 

erfarenhet av sina 

somatiska 

symtom före och 

efter massage.  

Design: Kvalitativ 
Urval: Diagnostiserad GAD.  
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Hermeneutisk  

61  
(33 fick massage 

och 29 

kontrollgrupp) 
 

(6) 

Erfarenheter av massage var blandad. De personer 

som kunde släppa kontrollen upplevde en känsla 

av självmedvetenhet och förståelse för sin egen 

kropp. De personer som hade misstro till 

experimentet upplevde processen som 

meningslös.  
 

   RCT 
I 

 

https://www.tandfonline.com/author/Berg%2C+Adrienne+Levy
https://www.tandfonline.com/author/Berg%2C+Adrienne+Levy
https://www.tandfonline.com/author/Sandahl%2C+Christer
https://www.tandfonline.com/author/Bullington%2C+Jennifer
https://www.tandfonline.com/author/Bullington%2C+Jennifer
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bundgaard, 

K., Sorensen, 

E. E., & 

Nielsen, K. 

B. 
2011 
Denmark 
 

The art of holding 

hand: A fieldwork 

study outlining the 

significance of 

physical touch in 

facilities for short-term 

stay. 

Syftet med 

studien var att 

belysa hur 

beröring 

påverkade 

personer under 

kortare 

sjukhusvistelse.  

Design: Kvalitativ 
Urval: +18, flytande danska.  
Datainsamling: Intervjuer och 

observation 
Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk 

       9 
      (1) 

Beröring bygger en persons självförtroende då den 

uppfyller en roll av säkerhet vilket även stärker 

relationen mellan vårdare och vårdtagare. 

Sjuksköterskans beröring var stöttande då 

personen var nervös eller rädd inför en 

undersökning. 
 

 

 

P 
I 

Cocksedge, 

S., George, 

B., Renwick, 

S., & Chew-

Graham, C. 

A. 
2013 
England 
 

 Touch in primary care 

consultations: 

qualitative 

investigation of 

doctors’ and patients 

perception. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

allmänläkares och 

patienters 

upplevelse och 

erfarenhet av 

beröring i 

vårdsammanhang. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Patienter som har haft 

en kontinuerlig kontakt med 

respektive läkare.  
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Fenomenologisk 

       11 Beröring var en viktig aspekt för personerna. 

Beröring på händer eller underarmar var 

kroppsdelar som patienterna tyckte var mer okej 

för beröring. De flesta personerna från studien 

tyckte att beröring som inte var en del av ett 

vårdmoment var acceptabel. Personerna upplevde 

beröring av en manlig vårdare mindre bekvämt.  

P 
II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
 (Bortfall) 
 
          

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ghiasuddin, 

A., Wong, J., 

& Siu, A. M. 
2015 
USA 

Ethnicity, traditional 

healing practices, and 

attitudes towards 

complementary 

medicine of a pediatric 

oncology population 

receiving healing touch 

in Hawaii 

Syftet med 

studien var att 

förklara etniska 

och kulturella 

bakgrunder hos 

cancersjuka 

barn och deras 

erfarenhet av 

terapeutisk 

beröring  

Design: kvalitativ. 
Urval: 3–18 år med cancer. 
Datainsamling: Intervju.  
Analys: Kvalitativ.  
 

       9 
(6 fick massage 

och 3 

kontrollgrupp) 
 
       

Studien visade att barnen från Hawaii hade flera 

olika ursprung.  
De som hade negativ attityd mot metoden var i 

större utsträckning yngre och tyckte att det var 

familjens uppgift att vårda barnet. De som hade 

positiv attityd mot metoden var äldre och mer 

accepterande. Oberoende av kulturbakgrund fanns 

det en positiv inställning mot terapeutisk beröring. 

Många patienter hade inställningar till vården med 

ursprung i traditionella och kulturella tankesätt.  

    RCT 
III 

Genik, L., 

Mcmurtry, 

M., Marshall, 

S., Rapoport, 

A., & 

Stinson, J.  
2020 
Canada 

Massage therapy for 

symtom reduction and 

improved quality of 

life in children with 

cancer in palliative 

care: A piltot study 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

massage 

minskade smärta 

och ångest hos 

palliativa 

cancersjuka barn.  

 

Design: Kvantitativ  
Urval: Barn mellan 8–18 år 

med cancer inom den palliativa 

vårdenheten, alla med stöd av 

vårdnadshavare. Både barnet 

och den vuxna talade flytande 

engelska.   
Datainsamling: Enkät 
Analys: Statistisk.  

       8 
       

Deltagarna upplevde minskad smärta och oro efter 

en behandling. Däremot skedde ingen förändring i 

aspekt till livskvalitetjämförelse med innan och en 

vecka efter interventionen. Interventionen var 

positiv men svår avgöra med tanke på att barnen 

var i livets slutskede.  
  

CCT 
III 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cooke, M., 

Emery, H., 

Brimelow, 

R., & Wollin, 

J.  
2016 
Australien 
 

The impact of 

therapuetic massage on 

adults residents living 

with complex and high 

level disabilities: A 

brief report. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka vuxna 

boende på 

vårdhem och 

deras erfarenhet 

av massage. 

Design: Kvalitativ  
Urval: 18–65 år. vuxna med 

funktionsnedsättning  
Datainsamling: intervjuer 
Analys: Deskriptiv analys 

25 
 

 

 

Samtliga patienters humör förbättrades initialt. 

Dock märktes ingen förbättring i upplevelsen av 

smärta, sömnvanor, depression eller stressnivå när 

tre dagar passerat. 

P 
II 

Ho, S. S. M., 

Kwong, A., 

Wan, K. W. 

S., Ho, R. M. 

L., & Chow, 

K. M. 
2017 
England 
 

Experiences of 

aromatherapy massage 

among adult female 

cancer patients: A 

qualitative study 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

fördelar och 

nackdelar med 

aromatisk 

massage bland 

cancersjuka 

kvinnors.  

Design: kvalitativ 
Urval: Kvinnor med cancer + 

21, som kan läsa, tala och 

förstå kinesiska och hade 

använt sig av aromatisk 

massage som 

behandlingsmetod.  
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

15 
 

Samtliga kvinnor upplevde positiva erfarenheter 

av massage. Massagen medförde minskad smärta, 

ökad avslappning och bättre sömn. Aptit, sinnesro 

och energinivå var betydligt förbättrat. Massagen 

förbättrade kvinnornas självkänsla. Att bli 

ompysslad gav en känsla av värdighet. 

P 
I 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kirshbaum, 

M. N., Stead, 

M., & Bartys, 

S. 
2016 
England 
 

An exploratory study 

of reiki experiences in 

women who have 

cancer 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

kvinnliga 

cancerpatienters 

erfarenheter och 

upplevelser av 

reiki.  

Design: kvalitativ 
Urval: kvinnor +18 år minst 5 

månader efter 

cancerbehandling.  
Datainsamling: Intervju 
Analys: Strukturerad 

10 
 

Minskad ångest och smärta under tiden kvinnorna 

fick behandling.  
Efter behandling upplevde kvinnorna förbättrad 

sömn, minskad depression och förbättrad 

självkänsla. 

P 
II 

Lamås, K., 

Graneheim, 

U. H., & 

Jacobsson, C. 
2011 
Sverige 
 

Experiences of 

abdominal massage for 

constipation. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

personer med 

förstoppning och 

deras erfarenheter 

av massage på 

magen.  

Design: kvalitativ 
Urval: +18 år, förstå och prata 

svenska. Alla patienter led av 

förstoppning. 
Datainsamling: Intervju 
Analys: Kvalitativ.  

9 
 

Vissa var skeptiska till effektiviteten av massage 

som behandlingsmetod. Efter återkommande 

massage, upplevdes den som behaglig. Personerna 

beskrev mag massagen som att de blev fysiskt och 

emotionellt positivt påverkade och tarmförmågan 

förbättrades. Viss oro kring om effekten skulle 

hålla i sig i längden fanns bland personerna.  

K 
II 

Leonard, 

K., & 

Kalman, 

M. 

2015 

USA 

 

The meaning of touch 

to patients undergoing 

chemotherapy. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

cancersjuka 

personer som 

genomgår 

kemoterapi och 

deras erfarenheter 

av beröring.  

Design: fenomenologisk 

kvalitativ 
Urval: + 18 år med 

cancerdiagnos och som 

genomgår kemoterapi.  
Datainsamling: Intervju 
Analys: Kvalitativ 

11 Personerna kunde uppleva beröringen som positiv 

eller negativ beroende på personlig relation till 

sjuksköterskan. Närvaro var centralt för att 

beröring skulle upplevas bra. Om vårdaren “talade 

över” eller inte kommunikation i samband med 

beröring upplevdes den negativ.  
 
Terapeutisk beröring upplevdes däremot till 

största del positiv.  

CCT/P 
II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ozolins, L-

L., Hörberg, 

U., & 

Dahlberg, K. 
2015 
Sverige 

Caring touch- 

patients´experiences  in 

an anthroposophic 

clinical context. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

personers 

erfarenhet av 

beröring i 

vårdsammanhang. 

Design: kvalitativ 
Urval: Kvinnor + 18, ska 

förstå och prata svenska. 
Datainsamling: Intervju 
Analys: Kvalitativ 

10 
 

Affektiv beröring visade sig ha skild inverkan på 

personerna. Vissa upplevde  
sig mer sedda, accepterade och bekräftade. 
Beröring visade sig kunna lindra personers lidande 

men också skapa rädsla och mer lidande. 

Personens sårbarhet kan påverka upplevelsen till 

det negativa. Vårdaren behöver vara öppen för 

individens sårbarhet.  

K 
I 

 Strauss, T., 

Rottstädt, F., 

Sailer, U., 

Schellong, J., 

Hamilton, P., 

Raue, 

C.,  Weidner, 

K., &  Croy, 

I. 
2019 
Tyskland 
 

Touch aversion in 

patients with 

interpersonal 

traumatization. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

patienter med 

PTSD reagerar på 

beröring. På ett 

subjektivt och 

neurologiskt 

perspektiv.  

Design: Kvalitativt 

Strukturerad  
Urval: Kvinnor +18 år 

diagnostiserad med PTSD.   
Datainsamling: Enkäter 
Analys: statistisk  

26 
13 från 

kontrollgrupp 

friska kvinnor. 
  

 

All beröring var mindre behaglig hos PTSD 

patienter jämförelsevis med kontrollgruppen. 5 

utav PTSD patienterna upplevde negativa minnen 

medan de fick beröring. Alla minnena var 

relaterade till det tidigare upplevda traumat.  

CCT 
I 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/scs.12242
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Strauss%2C+Timmy
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rottst%C3%A4dt%2C+Fabian
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rottst%C3%A4dt%2C+Fabian
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sailer%2C+Uta
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sailer%2C+Uta
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schellong%2C+Julia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hamilton%2C+J+Paul
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Raue%2C+Claudia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Raue%2C+Claudia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Weidner%2C+Kerstin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Croy%2C+Ilona


 

7 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
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Triscoli, C., 

Croy, I., & 

Sailer, U. 
2019 
Sverige 

Depression predicts 

interpersonal problems 

partially through the 

attitude towards social 

touch 

Syftet med 

studien var att 

studera patienter 

som lider av 

depression och 

ångest och deras 

erfarenhet av 

affektiv beröring.  

Design: Kvantitativ 
Urval:  +18 år, genomgår 

psykoterapeutisk behandling. 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Statistisk  

147 Personer som lider av depression i hög grad har 

mer negativ inställning till beröring än de med 

lägre grad depression. Personer med höggradig 

depression uppskattar inte beröring av okända men 

av närstående var det ok.  
.  
 

P 
I 

 

 

 

 

O’Lynn, C. 

& 

Krautscheid, 

L. 
2011 
USA 
 

‘How Should I Touch 

You?’: A Qualitative 

Study of Attitudes on 

Intimate Touch in 

Nursing Care 

Syftet var att 

belysa det bästa 

sättet för 

sjuksköterskan att 

genomföra 

professionalism 

och respekt i 

vården. 

Design: kvalitativ 
Urval:  +18 år, behärska 

engelska i skrift och tal 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: tematisk 

24 Patienterna sa att de ville vara delaktiga i 

bestämmelser kring om intim beröring var 

nödvändig och när det var det skulle de få 

information från sjuksköterskan. Patienternas svar 

varierade gällande sjuksköterskans kön.  
Patienterna sa att de ville ha en bestämt men inte 

hård beröring för att säkerställa deras integritet. 

P 
I 
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