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Beröring som kommunikation 
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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

Beröring används inom sjukvården som komplemet till olika behandlingar, 

som exempelvis taktil massage. Vid beröring frisätts ämnen i kroppen som gör 

att vi känner välbefinnande. Beröring är också en viktig del i den icke-verbala 

kommunikationen.  

Syfte: Syftet är att beskriva hur beröring som kommunikation påverkar 

vårdrelationen. 

Metod: Detta är en litteraturöversikt där metoden innebar att kvalitativa artiklar söktes 

fram med sökord som touching, nursing och caring. Dessa analyserades genom 

att söka gemensamma nämnare och skapa teman. Totalt har tolv artiklar 

analyserats. 

Resultat: Till resultatet framkom fyra teman: Beröring som tröst, Beröring för att 

fördjupa relationen, Beröring som maktfaktor och Beröringens sexuella 

aspekter. 

Diskussion: Beröring är ett medel för att trösta samt skapa och upprätthålla vårdrelationen. 

Dock kan beröring också upplevas som något kränkande och missförstås som 

en sexuell antydan. Samhällets normer och det sociala arvet påverkar 

individens värderingar och attityder till hur beröring uppfattas. Beröringen är 

komplex till sin natur. 

Nyckelord: Beröring, vårdrelation, kommunikation, tröst 

Keywords: Touching, caring relationship, communication, comfort 
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Abstract 

 

Background: Touching in health care is used as a complementary method to various 

treatments, e.g. tactile massage. Touching releases substances in our bodies 

that make us feel comfortable. Touching is also an important part of non-verbal 

communication. 

 

Aim: The aim is to describe how touching as a mean of communication affect the 

caring relationship. 

 

Method: This is a literature overview using qualitative articles, localized using words 

like touching, nursing and caring. The articles were analyzed by searching for 

common denominator and to create themes. A total of twelve articles were 

analyzed. 

 

Result: Four themes were established in the analysis leading to the result: Touching as 

comfort, Touching to immerse the relationship, Touching as a mean of power 

and The touch as a sexual aspect. 

 

Discussion: Touching is a tool used to comfort and create and maintain the caring 

relationship. It can also be experienced as something offensive and be 

misinterpreted as a sexual innuendo. The society’s standards and our social 

heritage affect our values and attitudes towards how touching is interpreted. 

Touching is complex in its nature. 

 

Key words:  Touching, caring relationship, communication, comfort  
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Inledning 

Under våra praktikplaceringar och tidigare yrkesliv har vi kommit i kontakt med olika sätt att 

arbeta med beröring som komplement både till omvårdnad av patienten och till olika 

medicinska behandlingar. Alla människor är olika i sitt förhållande till kroppskontakt, både 

inom yrkesliv och privat. Vi upplever att vi använder oss av fysisk beröring i vårt 

omvårdnadsarbete, speciellt när vi upplever att patienter är oroliga eller har ont. Den intuitiva 

beröringen kommer direkt från ”hjärtat” och är inte planerad. Patienten kanske är i en 

situation där han eller hon upplever smärta eller oro och att det är då sjuksköterskor använder 

beröringen som ett sätt att trösta och inge hopp. Detta faller sig naturligt för oss, men vad 

betyder det för patienten och för relationen mellan sjuksköterska och patient? Spelar det 

någon roll vilken typ av beröring som sjuksköterskor använder? Kan beröring hjälpa patienter 

som stöter på olika svårigheter i livet som exempelvis smärta eller oro, eller när patienten inte 

kan kommunicera som vid demens? Vi vill belysa beröringens betydelse för att vi ska få en 

vetenskaplig förankring i det vår intuition som sjuksköterskor säger oss, samt för att sprida 

kunskap om detta till andra inom vården.  

 

Bakgrund 

Beröring finns i olika former mellan oss människor. Inom sjukvården används beröring som 

komplement till olika behandlingar, exempelvis inom den palliativa vården kan taktil massage 

användas som en del i omvårdnadsarbetet (Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson & 

Langius, 2003). Metoden används framförallt för att skapa välbefinnande hos patienter med 

smärta och sömnsvårigheter, men också för att skapa kontakt och kommunicera med 

patienterna. Taktil massage är en metod som innebär lätta strykningar på huden. Syftet med 

taktil massage är inte att behandla underliggande vävnad utan bara huden. För att minska 

friktion kan massageolja användas på den kroppsdel som ska masseras. Massagen utförs med 

cirkel- och tvärgående rörelser utmed hela den kroppsdel som ska behandlas.  

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) har i sin studie visat att taktil massage är ett 

sätt för sjuksköterskor att känna sig värdefulla i den vårdande relationen. Den taktila 

massagen gav dem ett redskap så att de inte längre kände sig maktlösa inför patienters 

lidande, utan kunde ge lindring. Studien visar också att sjuksköterskorna som använde denna 

metod kunde se bortom sjukdomen och finna människan bakom. 
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Terapeutisk massage är en annan form av beröring som används och som har visat sig 

påverka upplevelsen av smärta och oro hos cancerpatienter (Kutner et al., 2008). 

Smärtnivåerna hos patienterna sjönk vid denna typ av behandling samtidigt som samma 

patienter kände sig mindre oroliga. Terapeutisk massage innefattar mjuka glidande 

strykningar, som kallas effleurage, som följs av petrissage, då knådning och tänjning av 

musklerna utförs. Ferrell-Torry och Glick (1993) har även de visat i sin studie att terapeutisk 

massage kan hjälpa vid smärta och oro för cancerpatienter.  

Rosenmetoden är en metod baserad på massage som grundar sig i tanken att 

muskelspänningar beror på undertryckta känslor (Wilson, Nobelman & Morgan, 2011). 

Genom att undersöka patientens kropp kan terapeuten känna var spänningarna sitter och 

stannar kvar i den känslan med händerna. Då kan underliggande minnen och känslor komma 

upp till ytan hos klienten. 

Hoffren-Larsson, Gustafsson och Falkenberg (2009) har gjort en undersökning på klienter 

som använder sig av Rosenmetoden för att förbättra sin hälsa. Klienterna uppgav att de av 

denna metod upplevde minskad oro, mindre känsla av nedstämdhet och depression samt färre 

suicidala tankar. Artikelförfattarna diskuterar att de positiva effekterna av behandlingen kan 

bero lika mycket på den fysiska beröringen som på interaktionen mellan klient och terapeut.  

 

Vårdrelation 

Beröring som komplement till olika behandlingar har visat sig kunna skapa kontakt och är ett 

medel för att kommunicera med patienterna (Alexandersson et al., 2003). Beröringen är en del 

av vårdrelationen. Begreppet ”relation” kommer från latinets ”relatio”, som betyder att ett 

objekt är sammanlänkat med ett annat (Eide & Eide, 2009, s 21). Till vardags använder vi 

ordet relation om förhållanden och kontakt mellan människor. Relation skiljer sig från 

interaktion som är mer ett utbyte av information och endast ett utövande av olika handlingar 

(Eriksson, 2004, s 55). Eriksson menar att vårdrelationen bygger på ömsesidighet, och att 

sjuksköterskan aldrig får försöka tvinga fram relationen. Vårdrelationen är en ojämlik relation 

eftersom den ena parten är beroende av den andra för att få hjälp i sin utsatta situation som 

sjuk (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2008, s 35). 
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Kommunikation 

En förutsättning för vårdrelationen är kommunikation. Ordet kommunikation kommer från 

latinets ”communicare”, vilket betyder att göra någon annan delaktig i, att göra något 

gemensamt (Eide & Eide, 2009, s 21). Ett kommunikationsförhållande behöver innehålla 

minst två parter och bygger på ett ömsesidigt utbyte av information, tecken och signaler. 

Dessa tecken måste hela tiden tolkas av mottagaren och kan på så sätt uppfattas olika och 

skapa olika reaktioner. Detta lägger grunden för om vi ska känna exempelvis närhet eller 

avstånd, tillit eller misstro till en person.  

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten ska vara yrkesmässigt motiverad 

och till hjälp för patienten (Eide & Eide, 2009 s 21-23). Sjuksköterskans kommunikativa 

förmåga måste vara större än den hos en privatperson. God kommunikation möjliggör för 

patient och närstående att vara delaktig i vården.   

Mycket av det vi kommunicerar sker icke-verbalt (Eide & Eide, 2009, s 235-236). Den 

icke-verbala kommunikationen innefattar exempelvis kroppsspråk (hållning, blickar, suckar) 

och beröring. Denna icke-verbala information tolkas av mottagaren, och kan förstärka eller 

förvränga det vi kommunicerar verbalt. Medvetenheten gällande vilka signaler som sänds ut i 

en professionell situation med patienten är viktig för att skapa trygghet och tillit, och att skapa 

en vårdande relation. För patienter med nedsatt kognitiv förmåga, som vid demens, är den 

icke-verbala kommunikationen extra viktig då den är lättare att uppfatta för mottagaren. 

 

Beröring 

Beröringen är en del i den icke-verbala kommunikationen. Nationalencyklopedin (2011a) 

definierar ordet beröring som ”(lätt) kontakt mellan levande varelser eller föremål”. 

Routasalo (1999) försöker i sin litteraturstudie att få ett samlat intryck kring begreppet 

beröring. Studien skiljer på nödvändig och icke-nödvändig beröring, där nödvändig beröring 

är den beröring som är uppgiftsorienterad eller sker i samband med den dagliga omvårdnaden. 

Den icke-nödvändiga beröringen är den beröring som sker utan någon egentlig föresats mer 

än att skapa kontakt med patienten. I denna litteraturöversikt kommer uppsatsförfattarna 

använda sig av begreppet beröring som att de innefattar båda dessa delar då de ofta går i 

varandra och inte alltid definieras. 

Beröringsmetoder och massage i syfte att uppnå lugn och ro har använts runt om i världen 

och under många år (Uvnäs Moberg, 2000, s.146). Det har alltså länge funnits en 
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erfarenhetsbaserad kunskap om att massage och därmed också beröring, är ett sätt att uppnå 

lugn och ro. Den fysiologiska orsaken till effekterna var tidigare inte känd men det var möjligt 

att avläsa de positiva effekterna på människan, samt även att det var få bieffekter. 

Genom vår hud får vi en uppfattning om världen vi befinner oss i och vi kan på olika sätt 

anpassa oss till den (Uvnäs Moberg, 2000, s.125-126). Vi känner beröring, oavsett om det 

handlar om en hård smäll eller en smekning på kinden.  Receptorerna i vår hud registrerar 

smärta, värme, kyla, tryck och beröring. Vid hårdhänt beröring eller hög värme stimuleras 

receptorerna i huden och receptorerna skickar en nervsignal till hjärnan och vi uppfattar att 

det gör ont. Reflexmässigt startas även vårt sympatiska nervsystem (kamp- och 

flyktsystemet), exempelvis rycker vi undan den hand som blir bränd. Vid lätt beröring som 

vid massage reagerar värme- och beröringsreceptorerna. Dock är det inte det sympatiska 

nervsystemet som aktiveras utan det är det parasympatiska nervsystemet (lugn- och 

rosystemet). Effekten av detta system aktiveras inte lika snabbt som sympatiska nervsystemet 

men håller i desto längre. 

 Vid beröring frisätts hormonet oxytocin som är det som ger den fysiologiska lugn- och ro-

reaktionen (Uvnäs Moberg, 2000, s.128). I samband med olika typer av icke smärtsam 

hudstimulering stiger oxytocinkoncentrationerna i både blod och hjärna vilket ger effekter 

som sänkt puls och blodtryck. Effekten blir kraftigare om stimuleringen upprepas. När 

hormonet oxytocin är involverat blir människor mer öppna för kontakt med andra personer. 

Det skapas en god cirkel och vi blir mer intresserade och nyfikna på mer kontakt, vilket 

frisätter ytterligare oxytocin. Till slut kan ett känslomässigt band upprättas mellan individer 

(Uvnäs Moberg, 2000, s. 137). ”Oxytocinet som frisätts av goda relationer är vår egen 

läkande nektar” menar Uvnäs Moberg (2000, s. 142).  

 

Problematisering 

Beröring när den används som komplement till olika behandlingar, som exempelvis massage, 

har i studier (Alexandersson et al., 2003; Edvardsson et al., 2003) visat att det ger positiva 

effekter för patienten vilken upplever ett ökat välbefinnande. Den som ger behandlingen får 

även lättare att skapa kontakt med patienten. När cancerpatienter får massagebehandling i 

omvårdnaden leder det till reducerad smärta och minskad oro (Ferrell-Torry & Glick, 1993; 

Kutner et al., 2008). Den här typen av beröring som komplement till behandlingar ger positiva 

effekter. Hur fungerar beröringen som används i den dagliga omvårdnaden? Ger den samma 



 
 

7 (22) 
 

 

effekter? För att ta reda på hur beröringen påverkar sjuksköterskors och patienters 

vårdrelation kommer denna studie belysa beröringens betydelse som kommunikation. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur beröring som kommunikation påverkar vårdrelationen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt kommer diskussionen kopplas samman med Katie Erikssons teori 

om människan, hälsa och vårdande (Eriksson, 2002, 2004).  

Eriksson (2004, s.28, 46) definierar människan som en enhet bestående av kropp, själ och 

ande. Kroppen är den biologiska delen. Själen kan definieras som det psykologiska med alla 

tankar och känslor hos en människa. Anden är det större existentiella behov alla människor 

bär inom sig. Sjuksköterskan bör i en vårdsituation bemöta hela patienten där alla dessa tre 

delar ingår. Som människor är vi en del av samma art och har vissa likheter med varandra, 

men vi har också unika särdrag som är olika från person till person. För att kunna ge bra 

humanistisk vård måste sjuksköterskan se varje patient som en unik individ och visa respekt 

och vördnad inför henne/honom. Sjuksköterskan måste också våga möta den människa som 

lider, våga lita på hennes möjlighet till utveckling och våga ge av sig själv. 

Eriksson (2004, s.41) menar att människan är hälsa, det är inte något man har. Som 

sjuksköterskor kan vi aldrig ge hälsa, men vi kan stödja en annan människa att vara hälsa. 

Hälsa är ett tillstånd i ständig rörelse där flera olika faktorer spelar in. Hälsa är när människan 

ser sig som en helhet där alla tre delar av kropp, själ och ande samspelar. Ju mer hel patienten 

känner sig, desto större blir känslan av hälsa. Hälsa är en relativ känsla. Den går inte att mäta 

och varierar från människa till människa. Hälsan är något individuellt och personligt. 

Vårdandet bygger på att ansa, leka och lära (Eriksson 2002, s. 20-24). Ansandet är en form 

av renhållning och är värme, närhet och beröring. Det är ett uttryck för att vilja den andre väl. 

Lekandet sker i samspelet med andra och skapar tillit och tillfredsställelse. Lärandet är i 

ständig utveckling. Dessa tre påverkar varandra och bildar en helhet som består av tillit, hopp, 

kärlek och trygghet.  
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Metod 

Detta arbete är en litteraturöversikt som omfattar kvalitativa vetenskapliga artiklar, specifikt 

utvalda för att svara på syftet. En litteraturöversikt innebär att söka efter och sammanställa 

vetenskaplig litteratur med ett kritiskt förhållningssätt för att få en överblick inom ett 

kunskapsområde (Friberg, 2006, s 116). 

 

Urval och datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i CINAHL och PUBMED, detta för att få en 

överblick gällande artiklar som behandlar ämnen som beröring och omvårdnad. Följande 

sökord användes: touching, nursing och caring. Urvalet av artiklar begränsades till dem som 

var kritiskt granskade (peer reviewed), som behandlar människor (human) och skrivna på 

engelska. I CINAHL identifierades tio artiklar som svarade på syftet, och i PUBMED 

identifierades sex artiklar av de i CINAHL redan funna artiklarna, dock inga ytterligare som 

svarade på syftet. Ingen tidsbegränsning gjordes i sökningen. Inga kvantitativa artiklar valdes 

då de inte svarar mot syftet. Sökkombinationer med antal funna artiklar redovisas i Bilaga 1. 

Manuella sökningar gjordes via referenslistor från olika artiklar. Manuell sökning kan 

göras på olika vis (Forsberg & Wengström 2003, s. 77). Genom att studera intressanta 

artiklars referenslistor kan fler artiklar identifieras som berör samma ämne. Två artiklar valdes 

genom manuell sökning: Chang (2001) från Edvardsson et al. (2002); Borch och Hillervik 

(2005) från Eide och Eide (2009). Totalt användes tolv kvalitativa artiklar i resultatet. 

 

Analys 

Analysen baserades på Fribergs (2006, s. 121) tre analyssteg. De tre stegen är: läsa artiklarna 

flera gånger, söka efter likheter och mönster i texterna, samt sammanställa fokusområdet, till 

exempel resultatet i den lästa artikeln. 

Analysen påbörjades med att uppsatsförfattarna läste artiklarna var för sig. Detta gjordes 

för att få en överblick av artiklarnas innehåll. Artiklarna sammanställdes i en matris, se Bilaga 

2. Sedan lästes artiklarna ytterligare ett antal gånger för att få en djupare förståelse av 

texternas innehåll. Därefter sammanfattades det i artiklarnas resultat som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Detta genomfördes enskilt av uppsatsförfattarna i var sitt 

dokument. Detta gjordes separat av uppsatsförfattarna för att inte riskera att påverkas av 

varandras uppfattningar gällande innehållet. Därefter genomfördes den fortsatta analysen 
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gemensamt av uppsatsförfattarna. I detta skede identifierades likheter i meningar och stycken 

i artiklarna som båda ansåg svarade mot syftet. Likheterna markerades i olika färger beroende 

av innehållet som identifierats. Färgkodningarna sammanfattades till korta meningar. 

Färgkodningarna överfördes till tabellform för att enklare få en överblick, se exempel i tabell 

1. Orden kunde rubriceras och blev till de fyra teman som ligger till grund för denna 

litteraturöversikts resultat. 

 

Tabell. 1 

Meningar Korta meningar Teman 

The results of this research show 

that there is a close connection 

between comfort and physical 

touch. 

Samband mellan 

beröring och tröst 

Beröring som tröst 

Used to establish and maintain 

relationships with patients 

Upprätthålla och 

underhålla relationer 

 

Beröring för att förstärka 

relationen 

Beroende uttrycktes när 

beröringen var något som var 

nödvändigt och som man var 

tvungen att ta emot  

 

Beroende och tvång Beröring som maktfaktor 

A significant issue in this study 

was male participants concern 

that touching female client’s 

would be misinterpreted as a 

sexual advance 

Misstolkad som 

sexuellt närmande 

Beröringens sexuella 

aspekter 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2003, s. 73) anser att de studier som väljs till litteraturöversikten 

ska vara noggrant etiskt granskade eller att de fått tillstånd att publicera sin studie av en etisk 

kommitté. Åtta av de studier uppsatsförfattarna funnit är etisk godkända. Övriga artiklar 

bedömer uppsatsförfattarna att av det som framkommer i studierna är de etiskt försvarbara. 

Vid analys av studierna har ett så öppet förhållningssätt som möjligt använts för att minska 

risken för att förförståelsen skulle påverka resultatet. De studier som svarat på syftet har 
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inkluderats oberoende av studiernas resultat. De övriga källor som använts anses vara 

tillförlitliga och är regelrätt refererade (Backman, 2008 s.109-132). 
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Resultat 

I analysen framkom fyra teman som svarade på syftet: Beröring som tröst, beröring för att 

fördjupa relationen, beröring som maktfaktor och beröringens sexuella aspekter.  

 

Beröring som tröst 

Beröring beskrevs som något som används för att ge tröst (Bottorff, 1993). En av 

sjuksköterskorna i Bottorffs (1993) studie använde sig av beröring när hon upplevde att en 

patient var orolig. Hon förklarade att hon la sin hand på patientens hand automatiskt och att 

det var något helt naturligt för henne. Hon gjorde det för att bekräfta hans oro. Patienten 

stärkte detta genom att förklara att beröringen inte störde honom. Han uppfattade det som ett 

sätt för sjuksköterskan att nå ut och för att förmedla lugn. 

I Borch och Hillerviks (2005) studie framkom att patienter beskrev att beröring ledde till 

välbefinnande. Välbefinnande uttrycktes som att patienten kände avslappning, glädje och 

lättnad. Chang (2001) kom i sin studie fram till att beröring var ett sätt att främja 

välbefinnande, både på ett psykologiskt och spirituellt plan. Deltagare i Changs (2001) studie 

menade att kropp och själ var intimt sammankopplat, samt att sjukdom och ohälsa inte kan ses 

som enbart en fysisk eller emotionell känsla utan måste betraktas som en enhet. Borch och 

Hillervik (2005) kom fram till i sin studie att beröring kan få patienter att känna sig som hela 

människor och bekräfta dem som individer. 

Salzman-Erikson och Eriksson (2005) ansåg att beröring var ett centralt behov hos 

deltagare i deras studie. Den mjuka beröringen från en annan människa upplevdes som 

tröstande och stödjande. Gleeson och Higgins (2009) och Routasalo (1996) fann att 

beröringen har en tröstade, lugnande och uppmuntrande funktion. Routasalos (1996) resultat 

visade att sjuksköterskorna berörde patienter med hela handen, klappade eller strök dem eller 

tog patientens hand. Detta gjorde de för att trösta och lugna. Routasalos och Isolas (1996) 

studie beskrev att patienterna uppskattar sjuksköterskornas beröring och som de upplevde 

som varm, mjuk och tröstande.  

Ett samband identifierades mellan beröring och trygghet (Borch & Hillervik 2005; Chang 

2001; Routasalo & Isola 1998). Det uttrycktes som att patienterna litade på att 

sjuksköterskorna tog hand om dem på bästa sätt. Routasalo och Isola (1998) fann i sin studie 

att genom att beröra patienterna försåg sjuksköterskorna dem med en känsla av trygghet samt 

tröstade och vårdade patienterna. 
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Beröring för att fördjupa relationen 

En annan typ av beröring som framkom i denna litteraturöversikt var en kontaktskapande 

beröring. Bottorff (1993) och Chang (2001) beskrev att sjuksköterskor i deras studier använde 

beröring för att skapa och upprätthålla banden till patienten och i vissa situationer också 

förstärka kontakten med patienten. Salzman-Erikson och Eriksson (2005) belyste beröring 

som något som förstärker banden mellan sjuksköterska och patient. De menade att när 

patienten har behov av beröring så kan det ses som en etisk vårdande (caring) handling som 

har ett starkt samband till relationen mellan patient och vårdgivare. Rundqvist & Severinsson 

(1999) uttryckte det som att beröringen gör att sjuksköterskan känner både sig själv och 

patienten på samma gång vilket gör att avståndet mellan dem reduceras. 

Blomberg och Sahlberg-Bloms (2007) studie undersökte hur vårdpersonalen som vårdar 

svårt cancersjuka patienter handskas med svåra situationer i den dagliga vården. Författarna 

fann att ett sätt att handskas med de svåra situationerna var att beröra patienten, stanna upp 

och vara nära dem, både fysiskt och spirituellt. Den spirituella beröringen beskrevs som att 

vara en del av patienten, där vårdgivarna såg på vårdrelationen som en ömsesidig relation där 

de i den tillät sig bli berörda. Gleeson och Higgins (2009) undersökte hur sjuksköterskor inom 

psykiatrin upplevde fysisk beröring med människor som hade upplevt psykisk ohälsa. De 

deltagande sjuksköterskorna beskrev att använda beröring var ett sätt att skapa kontakt med 

patienterna på ett emotionellt plan, att de kände något i hjärtat för patienten. De menade också 

att använda beröring var att förstärka den verbala kommunikationen. Routasalo och Isola 

(1996) fann i sin studie att beröring kunde fungera som en form av kommunikation, speciellt 

om patienten hade svårt för att uttrycka sig verbalt.  

Routasalos och Isolas (1996) studie om sjuksköterskors och äldre patienters beröring lyfts 

beröringen av läkare fram. De menar att skaka hand, en klapp eller kram från en läkare hade 

en stor betydelse för patienten, både för att skapa en fördjupad relation men också att 

beröringen var ett sätt, från läkarens sida, att visa respekt för patienten. En patient uttryckte 

det som beröringen från läkaren var som bra medicin.  

 

Beröring som maktfaktor 

Ett tema som framkom i litteraturananalysen var att beröring var ett sätt att påverka 

maktbalansen mellan sjuksköterska och patient. Bottorff (1993) visade i sin studie att beröring 

kan göra att förhållandet mellan sjuksköterska och patient kan läggas på en mer jämlik nivå. I 
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studien belystes vikten av att använda beröringen i en social kontext som suddar ut gränser 

mellan patient och sjuksköterska.  

Salzman-Erikson och Eriksson (2005) fann att klienter inom psykiatrin påpekat att 

beröring från vårdpersonal kunde få dem att känna sig bekräftade som människor. Däremot 

framkom det också att beröringen kunde uppfattas som något kränkande och förtryckande, 

speciellt om beröringen kommer från någon som patienten inte byggt upp en relation med. 

När patienten upplevde att han eller hon blev berörd med avsaknad av respekt upplevdes 

beröringen som speciellt obehagligt. 

Borch och Hillerviks (2005) studie uppmärksammade att patienterna kunde uppleva sig 

vara beroende av sjuksköterskan när de var tvungna att ta emot beröring. De kunde också 

uppfatta beröringen som något mindre positivt om de upplevde att de inte blev betraktade som 

en individ utan som ett objekt. Beröringen kunde få patienterna att känna att de inte var hela 

människor.  

Patienter uttryckte en rädsla för beröring då de var oroliga för att beröringen skulle göra 

ont och för att de skulle spänna sig i samband med beröringen (Borch & Hillervik, 2005). 

Detta upplevdes när sjuksköterskan var hårdhänt eller stressad. 

 

Beröringens sexuella aspekter  

Evans (2002) undersökte i sin studie det problematiska i manliga sjuksköterskors beröring. 

Manliga sjuksköterskor uttryckte en rädsla för att bli anklagade av kvinnliga patienter för 

opassande beteende och sexuellt ofredande vid beröring. Evans fann att för att undvika att bli 

felaktigt anklagade så byggde sjuksköterskorna upp strategier för att hantera beröringen. De 

manliga sjuksköterskorna såg till att bland annat skapa tillit mellan sig själva och patienten 

innan de berörde patienten, speciellt viktigt var detta i interaktionen med kvinnliga patienter. 

En annan strategi var att ändra om medicintekniska moment för att undvika att beröra intima 

kroppsdelar, exempelvis att ge en intramuskulär spruta i låret istället för i skinkan. Gleeson 

och Higgins (2009) beskrev i sin studie att de manliga sjuksköterskorna försökte undvika att 

beröra kvinnliga patienter i så stor utsträckning som möjligt, och då endast i offentliga 

sammanhang där annan vårdpersonal var närvarande.  

McCann och McKennas (1993) studie undersökte beröringen mellan sjuksköterskor och 

äldre patienter. De kom fram till att patienterna upplevde beröring av manliga sjuksköterskor 
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på ben och i ansiktet som obehagligt. I ett fall utryckte sig en manlig patient att han trodde att 

den manliga sjuksköterskan gjorde ett homosexuellt närmande. 

Det faktum att beröringen kan missförstås som en sexuell invit var något som även 

Routasalo och Isola (1996) tog upp i sin beskrivande studie om beröring mellan 

sjuksköterskor och patienter. I studien var det manliga patienters beröring av kvinnliga 

sjuksköterskor som uppfattades av sjuksköterskorna ha en sexuell innebörd. En del 

sjuksköterskor reagerade på detta genom att bli arga på patienten och på så vis hade 

patienterna lärt sig att inte beröra sjuksköterskorna. 

 

Diskussion  

Diskussionen består av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I metoddiskussionen 

argumenteras metodens för- och nackdelar enligt uppsatsförfattarna. I resultatdiskussionen 

belyses resultatet utifrån Katie Eriksons (2002, 2004) teori om hälsa, människa och vårdande, 

samt utifrån Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.  

 

Metoddiskussion 

Beröring är ett svårdefinierat begrepp. Estabrooks och Morse (1991) kommer fram till i sin 

studie att begreppet betyder mer än bara hud-mot-hud-kontakt men det finns ingen entydig 

beskrivning av fenomenet beröring. Vi vet inte vilken typ av beröring författarna till 

resultatartiklarna har studerat, vilket leder till att vi kan ha funnit ett samband som inte skulle 

framträtt om en eller flera definitioner funnits. Däremot tror vi att även om definitionen hade 

funnits så är effekterna av beröringen varit lika. 

De sökord som användes i vår sökning kunde ha varit fler. Ordet beröring översattes till 

touching och i kombination med nursing och caring fick vi fram de antal artiklar som var 

underlaget till denna översikt. Om fler varianter av ordet beröring hade använts, till exempel 

touch, kan det ha varit möjligt att flera artiklar hade identifierats. Dock anser vi att det 

underlag vi fått fram i våra artiklar täcker ett stort område inom beröring och med olika 

infallsvinklar.  

Ingen tidsbegränsning gjordes i våra sökningar. Detta berodde på att en stor del av 

forskningen inom området gjordes under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal. Genom att 

begränsa sökningen till de senaste tio åren fick vi framför allt fram artiklar som belyste 

vårdpersonalens upplevelse av beröringen. Då vi var intresserade av både vårdpersonalens 
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och patientens upplevelse av beröring för att belysa vårdrelationen valde vi att inte 

tidsbegränsa sökningen. Risken med att inte tidsbegränsa sökningen är att resultatet innehåller 

äldre forskning som kanske inte längre är relevant i nuläget. Dock anser vi att de artiklar vi 

har använt är relevanta för att svara på syftet. 

Sju av studierna är gjorda i nordiska länder. Detta gör att underlaget är lättare att applicera 

på den svenska vården och är relevant för oss i vår yrkesutövning. Däremot är tre av artiklarna 

skrivna av samma författare. Detta hade kunnat färga resultatet om artiklarna kommit fram till 

samma resultat. Studierna har olika infallsvinklar och syften och belyser på så vis olika 

aspekter av beröring. Vi anser inte att detta har påverkat vårt resultat. 

Av tolv artiklar till resultatet är en skriven på svenska och resterande på engelska. Då 

engelska inte är vårt modersmål finns risk för feltolkningar vid översättning. I resultatet har vi 

valt att inte ta med några citat. Detta för att vi anser att citat i andras artiklar redan är tolkade 

en gång. 

Analysen gjordes genom att utgå ifrån Fribergs (2006, s. 121) tre analyssteg. Dessa 

utvecklades till en egen analysmetod där kategoriseringen gjordes i en tabell. Detta gjordes 

för att förenkla processen och få en överblick. Möjligheten finns att resultatet skulle varit 

annorlunda om vi följt Fribergs (2006, s. 121) analyssteg. Vi tror däremot att det endast skulle 

skilja i detaljer, som antal teman eller temarubriker, men att helheten och slutsatsen skulle 

vara densamma. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att beröring är ett redskap för sjuksköterskan att trösta och ge 

välbefinnande. När patienter är oroliga eller känner obehag kan beröringen fungera lugnande 

och som ett kommunikationsmedel för att nå fram till patienten. Eriksson (2004, s. 8) menar 

att välbefinnandet uppstår genom ansning. Ansningen betyder att sjuksköterskan strävar efter 

att avlägsna negativa faktorer i patientens miljö, som exempelvis oro eller en estetisk miljö 

som inte passar patienten. Vid ansningen krävs det att ibland våga gå utanför de formulerade 

ramarna på en arbetsplats eller hos sig själv och med små medel visa att man verkligen bryr 

sig om patienten (Eriksson 2002, s. 26). Det kan vara att spontant sträcka ut en hand och 

klappa patienten på kinden. Beröringen används för att visa att sjuksköterskan känner något i 

hjärtat för patienten. Genom beröringen sker en naturlig och spontan ansning där 
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sjuksköterskan också ger något av sig själv. I detta möte intensifieras relationen då beröring 

innebär givande och tagande från både patientens och sjuksköterskans sida.  

Beröringen kan bidra till att förena kropp och själ och på så vis förmedla välbefinnande. 

Det liknas vid det Eriksson (2004, s. 8) tagit fram som grund för sin teori om vårdandets idé. 

Där menar Eriksson att när patienten känner sig som en integrerad helhet upplever hon 

välbefinnande till kropp, själ och ande. Socialstyrelsen (2005) skriver i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att sjuksköterskan ska ha förmågan att ”tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga ” (s. 11). Med beröringen har vi ett verktyg för att uppnå detta. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade ett samband mellan beröring och trygghet som 

uttrycktes som att patienterna kände tillit till sjuksköterskan. Tilliten stärker relationen mellan 

patient och sjuksköterska så att vårdandet leder till hälsa (Eriksson 2004, s. 8). Grunden i 

vårdandet är kärlekens kraft. Kärlek hör ihop med tro och hopp, där tron är tillit. Ozolins 

(2011, s 95) menar dock att tilliten i en vårdrelation kan förstöras genom beröring, exempelvis 

om patienten känner att beröringen tränger sig på och om patienten känner sig hotad. 

Det framkommer i resultatet att beröring inte bara används för att utföra omvårdnads-

handlingar utan också används som ett sätt att kommunicera caring. Det engelska ordet 

caring säger Eriksson (2004, s 9) är ett uttryck för barmhärtighet och människokärlek och 

nursing innebär att nära. För oss är nursing ett uttryck för de vårdande handlingar vi gör 

dagligen, som att tvätta patienter. Caring i sin tur ser vi mer som den själsliga omvårdnaden, 

som att trösta och inge hopp. Beröringen ingår som ett naturligt element i båda dessa 

handlingar. Vi känner att det inte finns någon direkt motsvarighet till caring och nursing på 

svenska då båda två översätts med ”vård” (Nationalencyklopedin, 2011b, c). Caring är den 

handling som innefattar den tröstande beröringen. Ozolins (2011, s.93) menar att beröringen 

fastnar som minnen i kroppen och kan både komma tillbaka som välbefinnande och obehag. 

På detta vis är den beröring vi ger viktig för patientens upplevelse av hälsa. 

Beröringen kan också uppfattas som ett tvång eller som något negativt, speciellt i 

sammanhang där patienten uppfattar sig bli behandlad som ett objekt. Dagens 

högteknologiska vård kan lätt göra patienten till en passiv mottagare, ett objekt (Eriksson, 

2002, s. 10). Om vi som sjuksköterskor istället vårdar i form av ansning, lekande och lärande 

och utvecklar en professionell vänskapsrelation med patienten uppstår en mer jämlik 
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vårdrelation. Beröring kan utveckla denna typ av vänskapsrelation och jämna ut 

maktstrukturerna.  

I resultatet framkommer att beröring inte alltid uppfattas som något positivt, även om 

sjuksköterskans intention i de flesta fall var i ren välmening. Beröringen kan också vara 

kränkande om patienten inte har byggt upp en relation med den som berör. Ozolins (2011, s. 

88) menar att till och med en mjuk beröring kan uppfattas som skrämmande och väcka 

oväntade känslor. Detta belyser hur viktig vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är 

och att den inte kan tas för given. Grundförutsättningen för att ha en relation med en annan 

människa är att människan har en identitet (Eriksson 2002, s. 40). I de fall då sjuksköterskan 

lyckas bygga upp en relation med en patient kan beröringen bekräfta patienten som människa 

och på så vis stärka dennes identitet. 

Som sjuksköterskor ska vi ha förmåga att ” uppmärksamma patienter som ej själva 

uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Ett sätt att göra detta är att använda beröring då den är en viktig 

del i den icke-verbala kommunikationen.  

De sexuella aspekter som framkom i resultatet visar på svårigheterna med beröring. Det är 

inte alltid som patienten förstår sjuksköterskans intentioner. Här framkommer hur svår 

kommunikationen är när den andra parten måste tolka det som sänds ut. Den förförståelse alla 

människor bär på i och med tidigare upplevelser i livet påverkar hur vi tolkar andra. 

Estabrooks och Morse (1991) menar att människor lär sig de socialt accepterade normerna 

som hör till beröring i olika sociala kontexter. Barn lär sig till en början de beröringsmönster 

som finns inom familjen och blir påverkade senare i livet i skolan, av vänner och på 

arbetsplatser. Flickor lär sig tidigt att det är accepterat att beröra andra flickor, men att beröra 

pojkar är sexuellt laddat. I vår kultur är beröring inte bara förenat med tröst och välbefinnande 

utan har även en sexuell innebörd. Detta gör det besvärligt för manliga sjuksköterskor att 

utföra den omvårdnadshandling de strävar efter i sin yrkesroll. Ett sätt att hantera detta är att 

män utvecklar olika sorters strategier. Harding, North och Perkins (2008) har i sin studie 

kommit fram till att kommunikation var den mest värdefulla komponenten i alla strategier. 

Manliga sjuksköterskor presenterade sig, frågade om lov och erbjöd förklaringar till sina 

handlingar. Strategierna användes inte enbart till de kvinnliga patienterna utan till både män 

och kvinnor. Detta gjordes för att sjuksköterskan skulle kunna upprätthålla sin professionella 

integritet. 
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Eriksson (2004, s. 49) menar att människans hälsa kan ses på en kulturell nivå där 

samhällets normer och det sociala arvet påverkar individens värderingar och attityder. Här kan 

dras paralleller till att manliga patienters beröring missuppfattas som något sexuellt när det 

egentligen handlar om ett behov av mänsklig kontakt och värme. Detta gör att vår egen 

misstolkning av beröring inte får påverka den vård vi ger till patienten. I ICN:s (International 

Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor står det ”God omvårdnad ska ges till alla 

oavsett hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, 

nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status” (Socialstyrelsen, 2005, s 17).  

I resultatet finns en särskiljning mellan beröring från en sjuksköterska och från en läkare. 

Patienterna upplever beröringen från läkaren som god medicin. Vi frågar oss om detta beror 

på läkarens högre status gentemot sjuksköterskans eller om det beror på att läkaren enligt 

tradition är man och sjuksköterskan är kvinna. Resultatet visar att beröring från en manlig 

sjuksköterska kan missuppfattas som en sexuell invit. Däremot kan beröring från en läkare ses 

som något eftersträvansvärt för patienten. Harding et al. (2008) menar att beröring är en 

naturlig del i kvinnans omvårdnad men missuppfattas som sexuell antydan när manliga 

sjuksköterskor berör. På vilket sätt är beröringen annorlunda för läkarna? 

Resultatet i vår litteraturöversikt visar på beröringens komplexitet. Eftersom beröring är en 

form av kommunikation som måste tolkas så kan den uppfattas och missuppfattas olika. Detta 

är något som Ozolins (2011) avhandling om beröringens fenomenologi beskriver. Ozolins 

(2011) skriver: ”Beröring skapar närhet men också avstånd, den kan lindra men också vara 

sårande, den kan vara upprörande/upplivande men också lugnande” (s. 87). 

 

Slutsats 

Inledningsvis undrade vi om beröring kan hjälpa patienter som stöter på svårigheter i livet. 

Genom vår litteraturöversikt kan vi se att beröringen kan förmedla välbefinnande och kan 

stärka relationerna mellan patient och sjuksköterska. Slutsatsen vi drar är att beröring kan 

hjälpa patienter med svårigheter då beröringen är ett verktyg för att lindra lidande. Å andra 

sidan kan beröringen skapa obehag ifall det sker på ojämlika villkor eller om den 

missuppfattas som en sexuell invit.  

Beröringen är komplex till sin natur och kan skapa motsägelsefulla reaktioner. Den kan 

användas för att trösta och skapa välbefinnande men kan också vara kränkande och 

förtryckande. Med den kunskap om beröring som vi besitter idag kan vi förstå att beröringen 
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är viktigt för sjuksköterskan, patienten och deras vårdrelation. Däremot kan vi aldrig veta hur 

en patient vill bli berörd eller hur patienten reagerar på beröringen. För att undvika att 

beröringen blir intuitiv behöver vi reflektera kring vårt sätt att använda beröring, så att syftet 

med beröringen utgår från patientens behov.  

Förslag till fortsatt forskning 

Vi har kommit fram till att beröring kan öka välbefinnandet men för att kunna använda 

beröring i vården behöver vi ha en känsla för när det är bra och när det inte är bra med 

beröring. Är beröring något som kan läras ut på exempelvis sjuksköterskeutbildningen och 

kan vem som helst lära sig beröring? Behöver vi lära oss att använda beröringsmetoder som 

taktil massage eller ska vi lära oss att förstå beröringens natur för att kunna använda oss av 

den vid omvårdnaden av patienten? Vi anser att det behövs mer forskning kring beröringen 

som fenomen för att få en djupare förståelse för hur vi tolkar och använder beröring i 

mellanmänskliga relationer. Det skulle även vara intressant att forska kring om det går att 

definiera olika typer av beröring och hur de kan användas. Vi skulle också vilja veta mer om 

skillnaderna mellan manliga sjuksköterskors och manliga läkares beröring.  
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Touching AND 

nursing 

Limited: Peer 

reviewed, human, 

english 

50 10 st 

Gleeson & Higgins (2009) 

Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) 

Salzmann-Erikson & Eriksson (2005) 

Evans (2002) 

Rundqvist & Severinsson (1999) 

Routasalo & Isola (1998) 

Routasalo & Isola (1996) 

Routasalo (1996) 

Bottorff (1993) 

McCann & McKenna (1993) 

PubMed Touching AND 

caring 

Limited: human, 

english 

36 6 st 

Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) 

Salzmann-Erikson & Eriksson (2005) 

Evans (2002) 

Rundqvist & Severinsson (1999) 

Routasalo & Isola (1998) 

Bottorff (1993) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Blomberg, K. & 

Sahlberg-Blom, 

E. 

Closeness and 

distance: a way of 

handling difficult 

situations in daily 

care 

2007, Sverige 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Att beskriva hur 

personal som vårdar 

patienter med svår 

cancersjukdom hanterar 

svåra situationer i den 

dagliga omvårdnaden. 

Kvalitativ beskrivande 

studie inspirerad av 

fenomenologisk metod.   

Urvalet var 77 deltagare 

från tre olika vårdenheter i 

två svenska städer som 

delades in i 16 

diskussionsgrupper. 

Fenomenologisk 

analysmetod användes. 

I resultatet kommer fenomenen 

Närhet och Distans fram som 

kunde delas in i sju grupper. En 

av grupperna hade rubriken 

Gränsdragning och beröring som 

innebär att kunna dra en gräns för 

att skydda sig själv men att ändå 

tillåts sig att beröra och bli berörd 

i vissa situationer. 

Borch, E & 

Hillervik, C 

Upplevelser av 

kroppslig beröring 

i 

omvårdnadsarbetet 

– patienter berättar 

2005, Sverige, 

Vård i Norden 

Att illustrera hur 

patienter beskriver sina 

erfarenheter av fysisk 

beröring i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. 

Åtta äldre patienter 

intervjuades. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

användes till analysen.  

Resultatet blev olika beroende på 

vilken typ av beröring som 

patienten blev utsatt för och vart 

på kroppen beröringen gjordes. 

Beröringen kunde både ge 

välbefinnande och obehag samt 

vara avgörande för om patienten 

kände sig sedd eller inte i 

omvårdnadssituationen. 

Bottorff, J. L. The use and 

meaning of touch 

in caring for 

patients with 

cancer. 

1993, Kanada, 

Oncology Nuring 

Forum. 

Att beskriva olika typer 

av och meningen med 

beröring som 

sjuksköterskor använder 

när de vårdar patienter 

Videofilm spelades in på 

sjuksköterskor vid 

omvårdnad av patienter 

med cancer. 

Bandinspelningar gjordes 

Resultatet visade på fem typer av 

beröring: tröstande, 

kontaktskapande, arbetande, 

orienterande och social. Att göra 

sjuksköterskor uppmärksamma på 
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med cancer. 

 

vid ostrukturerade 

intervjuer med patienter 

och utvalda sjuksköterskor. 

Analysen gjordes med 

kvalitativ etologi. 

att olika beröring har olika 

betydelser kan göra att de kan 

använda beröring som en aktiv 

omvårdnadshandling. 

Chang, S O The conceptual 

structure of 

physical touch in 

caring 

2001, Korea, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Att klargöra och få en 

föreställning om 

fenomenet av fysisk 

beröring i vården. 

I studien tillämpades ’The 

Hybrid Model’ vilket 

innebär att arbetet görs i tre 

faser; den teoretiska fasen, 

fältarbete och slutgiltiga 

analysfasen. I fältarbetet 

gjordes djupintervjuer med 

39 stycken vuxna personer 

som varit i olika 

vårdsituationer där fysisk 

beröring hade används.  

Chang kommer fram till att det 

finns ett starkt samband mellan 

välbefinnande och fysisk beröring 

och att beröring är mycket mer än 

’skin-to-skin contact’. Chang 

menar också att fysisk beröring 

som begrepp kan delas in flera 

dimensioner; fysisk, 

känslomässig, social och andlig 

plus att begreppet bör ses ur ett 

holistiskt perspektiv. 

Evans, J. A.  Cautious 

caregivers: Gender 

stereotypes and the 

sexualization of 

men nurses’ touch. 

2002, Kanada, 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Att undersöka manliga 

sjuksköterskors 

upplevelser och hur 

könsrollsstrukturer 

förändrar 

arbetsupplevelsen 

jämfört med kvinnor i 

samma profession. 

Data samlades in från 8 

manliga sjuksköterskor 

genom semi-strukturerade 

intervjuer. Tematisk analys 

baserad på feministisk och 

maskulin teori användes för 

att analysera data. 

 

Det finns stereotyper som 

sexualiserar manliga 

sjuksköterskors beröring och det 

skapar svåra och motsägelsefulla 

situationer med acceptans, 

avvisande och misstanke inför 

män som vårdare. Manliga 

sjuksköterskor blir stigmatiserade 

i sin roll då de blir föremål för 

anklagan och opassande beteende. 

Detta gör att manliga 

sjuksköterskor är försiktiga med 

beröring och omvårdnad av 

patienter och påverkar deras 
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omvårdnadshandling. 

Gleeson, M. & 

Higgins, A. 

Touch in mental 

health nursing 

2009, Irland, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental health 

Nursing. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av fysisk 

kontakt med människor 

med psykisk ohälsa. 

En beskrivande, kvalitativ 

forskningsmetod användes. 

Semi-strukturerade 

intervjuer gjordes med tio 

slumpmässigt utvalda 

psykiatrisjuksköterskor. 

För analysen av data 

användes Burnads 14-stegs 

modell 

Resultatet visade att fysisk 

beröring är ett viktigt verktyg i 

den psykiatriska vården, dock är 

det endast positivt för patienterna 

om det används av personal med 

mellanmänskliga färdigheter. 

Manliga sjuksköterskor använder 

beröring på kvinnor i liten skala 

och endast på offentliga platser. 

McCann, K. & 

McKenna, H. P.  

An examination of 

touch between 

nurses and elderly 

patient in a 

continuing care 

setting in Northern 

Ireland. 

1993, Nordirland. 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Att undersöka hur 

mycket och vilken typ 

av beröring äldre 

patienter får av 

sjuksköterskor. 

14 stycken äldre patienter 

på ett äldreboende 

observerades tillsammans 

med sjuksköterskor som 

alla var kvinnliga. Semi-

stukturerade intervjuer 

gjordes därefter på 

patienterna för att ta reda 

på deras uppfattning om 

beröringen. 

Resultatet visar att den beröring 

som är av betydelse görs naturligt 

av sjuksköterskorna på de äldre 

patienterna. ’Expressive’beröring 

görs främst på extremiteterna. 

Beröring på ben, ansikte och 

skuldror uppfattas som obekväma. 

Routasalo, P Non-necessary 

touch in the 

nursing care of 

elderly people 

1996. Finland. 

Journal of 

Advanced Nursing 

Att beskriva 

förekomsten av icke 

nödvändig beröring 

mellan sjuksköterskor 

och äldre patienter i 

omvårdnadssituationer 

på morgonen och 

kvällen 

Studien gjordes på 94 äldre 

patienter och 32 

vårdpersonal inom 

långvården genom 

videoinspelning. 182 

omvårdnadssituationer blev 

observerade. En kvalitativ 

analys gjordes av 

materialet. 

Icke nödvändig beröring förekom 

sällan från patienten till 

sköterskan, och då oftast för att 

visa tacksamhet. Sköterskorna 

använde icke nödvändig beröring 

för att väcka patienter, förklara 

något, trösta, retas och tillrättavisa 

patienter. För en del sköterskor 

kom den icke nödvändiga 

beröringen naturligt, för andra 
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inte. 

Routasalo, P. & 

Isola, A. 

The right to touch 

and be touched 

1996, Finland, 

Nursing Ethics 

Att beskriva upplevelsen 

av beröring hos äldre 

patienter och 

sjuksköterskor i 

äldrevården 

25 patienter och 30 

sjuksköterskor blev 

intervjuade i en semi-

strukturerad form. Data 

analyserades genom att 

använda innehållsanalys. 

Resultatet visade att patienter 

upplevde beröring från 

sjuksköterskor som mjuk, bekväm 

och viktig. Sjuksköterskorna 

upplevde det enkelt och naturligt 

att beröra patienter. Patienterna 

rörde endast sjuksköterskorna om 

det var nödvändigt. Vissa 

kvinnliga sköterskor uppfattade 

beröring från vissa manliga 

patienter som irriterade och med 

en sexuell innebörd.  

Routasalo, P. 

och Isola, A. 

Touching by 

skilled nurses in 

elderly nursing 

care 

1998, Finland. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Att ta reda på hur 

erfarna sjuksköterskor 

inom långtidsvården 

berör äldre patienter 

som har förlorat 

förmågan att 

kommunicera verbalt. 

Kvalitativ studie av fem par 

med sjuksköterskor och 

patienter. 10 

omvårdnadssituationer 

filmades av varje par, totalt 

50 situationer och 12 

timmars film. Filmerna 

analyserades efter 

Ricoeur’s filosofi. 

Varje par med sjuksköterska och 

patient hade sitt eget unika sätt att 

interagera som utvecklats under 

flera år. En del sjuksköterskor 

stod nära patienten och kramade, 

strök eller klappade patienten 

ofta, andra hade en fysisk distans 

och endast berörde patienten när 

det var nödvändigt för att utföra 

omvårdnaden. Studien visar att 

beröring är individuellt. 

Rundqvist, E.M 

& Severinsson, 

E.I. 

Caring 

relationships with 

patients suffering 

from dementia – 

an interview study 

1999, 

Finland/Sverige, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Beskriva och analysera 

vårdgivarnas 

vårdrelation med 

patienter som lider av 

demens. 

Intervjuer bestående av 

öppna frågor till sex 

kvinnliga vårdgivare av 

svårt demenssjuka patienter 

på en vårdavdelning. 

Analysen enligt Ricoer’s 

I resultatet framkom tre teman 

som är viktiga för vårdrelationen 

där beröring var ett av dem. 

Författarna drar slutsatsen att 

beröring är ett viktigt medel för 

kommunikation med dementa på 
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modell. vårdavdelningar. 

Salzmann-

Erikson, M. & 

Eriksson, H. 

Encountering 

touch: A path to 

affinity in 

psychiatric care. 

2005, Sverige, 

Mental Health 

Nursing. 

Att undersöka 

betydelsen av fysisk 

kontakt för patienter 

som har behandlats för 

psykos. 

Fyra stycken djupintervjuer 

gjordes på två kvinnliga 

och två manliga patienter. 

Dessa analyserades sedan 

med en livsvärldsanalys. 

Resultatet visade att fysisk 

kontakt är ett centralt behov både 

fysiskt och andligt. 

Beröring kommunicerar känslor 

mellan människor och kan 

förstärka relationen mellan 

människor. Beröring kan också 

vara integritetskränkande och 

skapa känslor som rädsla och 

underlägsenhet. 

 

 


