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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Beröring har en central betydelse för människans hälsa och välbefinnande 

genom hela livet. När människan ger och får beröring frisätts hormonet 

oxytocin till blodet, vilket ger en lugnande effekt. Beröring kan upplevas som 

obehaglig om den inte är i enlighet med människans vilja. Från bibliska 

berättelser och fram till idag beskrivs beröring som en betydande del i 

vårdandet och hur vårdpersonal arbetar. Beröring är dock inte alltid något 

som kommer sig naturligt, användandet beror till stor del på människans 

uppväxt, erfarenheter och kulturella bakgrund.  

Syfte:               Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur vårdpersonal använder 

beröring i den dagliga omvårdnaden. 

Metod:            Författarna har gjort en litteraturöversikt. Tio forskningsartiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ design samlades in genom databassökningar. 

Resultat: Resultatet visade att beröring är en oundviklig handling i vården. 

Vårdpersonalens beröring användes för att stärka vårdrelationen och den 

verbala kommunikationen. Resultatet visade också att beröring gav trygghet 

för patienterna samtidigt som det gav vårdpersonalen mening med sitt yrke.  

Diskussion: Resultatet har diskuterats i relation till livsvärldsteorin enligt Dahlberg och 

Segesten. Diskussionens huvudfokus är de mest framträdande upptäckterna i 

resultatet, vilka var: att vårdrelationen påverkas av hur vårdpersonalen 

använder beröring, att beröring används för att skapa positiva känslor samt att 

vårdpersonalen själva stärks då de använder sig av beröring.  

Nyckelord: Beröring, vårdpersonal, patient, vårdande, livsvärldsteori.  

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Human interaction by touch plays a central role for our health and well 

being throughout life. When people touch each other our bodies release a 

hormone called oxytocin into the bloodstream, this gives the body a 

soothing effect. Touching on the other hand can be perceived as unpleasant 

if it is not in accordance with the patient’s norm or wishes. From biblical 

times and through to today human touch plays a central part of nursing. The 

way we touch each other is not always something that comes naturally, 

habits of touching depends largely on one´s cultural background, upbringing 

and experiences. 

Aim: The aim of this study was to describe how health professional’s uses touch 

in daily care. 

Method: The authors have made a literature review. Ten research papers of both 

qualitative and quantitative design have been gathered via database 

searches.  

Results: The result showed that touching is an inevitable part of nursing. Health 

professionals use touch to build relationships and support verbal 

communication with the patient. The result also showed that touching made 

patients feel more secure and it also gave health professionals pride. 

Discussions: The results were discussed in relation to the life-world theory according to 

Dahlberg and Segesten. The main focus of discussion was:  how the 

relationship between health professionals and the patient is affected by the 

way touch is used, touch is also used to create positive feelings and health 

professionals themselves feel strengthened by using touch. 

Keywords: Touching, health professionals, patient, nursing, life-world theory. 
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1 Inledning 

Denna litteraturöversikt handlar om hur beröring används i vårdandet av patienter. Vi har 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar upptäckt att vårdpersonal använder beröringen 

på olika sätt och att det skiljer sig mellan vilka patienter som får mycket respektive lite 

beröring. Författarna reagerade bland annat på att vissa vårdare använde sig av beröring olika 

mycket beroende på vilken patient de arbetade med. Det fanns även vårdare som uppmanade 

författarna att använda handskar även fast det inte fanns någon känd smittorisk eller att det 

fanns risk för direktkontakt med kroppsvätskor. Det är viktigt att uppmärksamma dessa 

skillnader då vårdpersonalen själva kanske inte har reflekterat över beröringens betydelse i 

vården.  

Med vårdpersonal/ vårdare innefattas både sjuksköterskor och undersköterskor i denna 

litteraturöversikt. I specifika fall där termen ”sjuksköterska/or” har förekommit har dock valts 

för att på ett riktigt sätt referera till studien. 

 

2 Bakgrund 

Beröring är ett oerhört komplext begrepp och som har olika innebörder för varje människa 

(van Dongen & Elema, 2001).  Inom vården kan man se beröring som att utföra specifika 

sysslor såsom t.ex. lägga om sår, använda medicinsk teknik eller att duscha någon. Dessa 

handlingar har författarna valt att kalla uppgiftsorienterad beröring. Ur detta synsätt på 

beröring uppfattas det kanske som något självklart men beröring är inte så enkelt. Beröring 

kan också vara en medveten handling som används för ett specifikt syfte såsom t.ex. att trösta 

eller ge massage.  

     Massage är en komplimenterande behandlingsmetod för att ge välbefinnande inom 

vårdandet och är numera en beprövad erfarenhet (Ozolin, 2011). Massage är således en inlärd 

beröringsmetod vilket van Dongen och Elma (2001) kallar för en rationell beröring och som 

är medveten. Motsatsen till detta är den tysta kunskapen, som benämns som en omedveten 

handling. Denna är endast baserad på intuitioner och erfarenheter av livet. Det är den beröring 

som kommer naturligt och oreflekterat och som talar sitt eget språk utan att nödvändigtvis 

använda det verbala språket. 

Beröring kan också utgöras av kroppsrörelser som till exempel kroppshållning, 

ansiktsuttryck och ögonkontakt (Eide & Eide, 2009). Det är en form av ickeverbal 

kommunikation som människor använder sig av dagligen i alla sammanhang. Författarna har 



  2 (31) 
 

dock valt att bara nämna den del av den icke-verbala kommunikation som sker med fysisk 

beröring (hud mot hud) och utelämnar därför de andra. 
 

2.1 Beröring i en vårdkontext 

I den dagliga vården används beröring både som en medveten och omedveten handling av 

vårdpersonal (Connor & Howett, 2009). Från bibliska berättelser och fram till idag beskrivs 

beröring som en central och betydande del av vårdandet. Viss litteratur beskriver även att 

vårdarens hand är ett verktyg som ger makt över patienten som vårdas (Lindahl, Skyman & 

Fryklund, 2009). Vid dagliga vårdsituationer hjälper vårdpersonalen ofta till med intim 

kroppsvård. Det kan röra sig om att borsta håret, smörja in fötter eller sköta nedre hygien. När 

en patient är i behov av hjälp på grund av sjukdom kan till exempel intim beröring eller annan 

närgående vård lättare accepteras (van Dongen & Elema, 2001). Normalt sett skulle det 

överträda människans integritetszoner, det vill säga zoner på kroppen som utlöser kroppens 

försvarssystem, men vid sjukdom så accepteras kroppen som ett objekt vilket gör beröringen 

mindre känslig.  

     En självständig människa som plötsligt drabbas av en sjukdom som orsakar förlust av de 

normala funktionerna, kan känna skam över situationen (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009). 

Vårdaren har då stort inflytande när hon/han kliver in och ska hjälpa till med de sysslor som 

patienten tidigare klarat av själv. Det är oftast sysslor som utförs i en sal med flera sängar och 

med endast en skärm som avskiljare. Detta innebär att det minsta vårdpersonal gör som inte är 

i enlighet med patientens önskan, skulle kunna kränka dennes integritet och förtroende för 

vården (van Dongen & Elema, 2001). Beroende på hur vårdpersonalen berör, samt utför 

sysslor kring patientens kropp kan komma att påverka hela vårdrelationen.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) handlar vårdandet om att vara medmänniska och att 

våga komma patienten nära. Vårdandet som konsensusbegrepp handlar om att lindra 

patientens lidande och hjälpa patienten att växa och utvecklas. En framträdande vårdteoretiker 

menar att alla handlingar som utförs inom vården, det vill säga allt från basal omvårdnad till 

mer medicinteknisk omvårdnad kan utföras som kärleksfull vård (Eriksson, 1994). Dahlberg 

& Segesten (2010) menar att sjuksköterskan ständigt ska sträva efter att ge god vård och 

möjliggöra vårdande möten.  
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2.2  Att vårda med beröring 

Beröring har en central betydelse för människans hälsa och välbefinnande (Uvnäs Moberg, 

2009). Att vara nära eller ta i någon man tycker om gör henne gott (Uvnäs Moberg, 2000). 

När en människa får beröring av en annan människa eller ett husdjur skapas ofta ett lugn och 

en inre frid. Dessa känslor reducerar stress och skapar gynnsammare förutsättningar för 

relationer samt ger en känsla av trygghet. Man kan ofta se hur beröringen mellan nyblivna 

föräldrar och deras nyfödda barn utgör en central del för kommunikationen då det nya 

familjebandet ska skapas (Uvnäs Moberg, 2009).  

Studier på råttor visade att ju mer beröring råttungen fick i början av livet desto mer kom 

det att påverka dennes relationer i framtiden. Råttungarna som fick mycket beröring blev 

lugna och trygga och hade lätt att socialisera sig med andra i vuxen ålder. Motsvarande 

forskning inom neonatalvården har lett till att föräldrar uppmanas att ta i sina för tidigt födda 

barn så mycket som möjligt för att de skall knyta an till varandra (Duhn, 2010). Syftet är inte 

bara att ge goda förutsättningar för barnet, utan även att föräldrarna skall knyta an till barnet. 

Ju mer beröring de ger till den nyfödda desto starkare band skapas vilket ökar sannolikheten 

för att föräldrarna tar bättre hand om barnet både fysiskt och emotionellt.  

    Att det inte bara är barn som behöver närhet är självklart, även vuxna människor är 

beroende av kroppskontakt med andra för att känna sig välmående då de får bekräftelse på att 

vara omtyckta genom beröringen (Uvnäs Moberg, 2000). Kroppslig kontakt i form av att vara 

nära, kramas och pussas, klappa på axeln och ta i hand istället för att verbalt kommunicera är 

vanligt. Detta görs för att skapa relationer av både vuxna och barn i kärleksrelationer och 

bland vänner. Det är även vanligt bland andra däggdjursarter då det används som bekräftelse 

på tillit och gemenskap samt för att förstärka känslor. Människor som sociala varelser 

fortsätter att använda närhet och beröring som kommunikationsmedel genom hela livet. 

Beröringens positiva effekter på människans välbefinnande beror främst på hormonet 

oxytocin. 

 
2.3 Vad händer i kroppen vid beröring 

Vid beröring skickas impulser från känselreceptorer i huden till nervbanor som leder upp till 

hjärnan, där hormonet oxytocin frisätts till blodet (Uvnäs Moberg, 2009). Oxytocin har en 

lugnade och stressbefriande verkan i kroppen och kallas även i folkmun för kärlekshormonet. 
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Oxytocinet ger ett välbehag som beror på att det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Det 

parasympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som inte är viljestyrt 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Generella effekter av det parasympatiska nervsystemet 

är att kroppen sparar energi och går i vila, vilket innebär att nivåerna av stresshormonet 

kortisol minskar. Som ett exempel visar Morhenn, Beavin och Zak (2012) vad som händer i 

kroppen då deltagare i ett experiment får ryggmassage. Deras resultat visar att nivåerna av 

oxytocin höjs efter att behandlingen tagit slut. Det fysiologiska svaret bevisas även genom 

annan forskning som visar att både det systoliska och diastoliska blodtrycket samt 

andningsfrekvensen sjunker efter lätt massage (Papathanassoglou & Mpouzika, 2012). 

Intressant var även att sömnen blev bättre hos patienterna som deltog. Ett annat exempel är 

från demenssjukvården som visade på hur beröring används för att skapa sociala relationer till 

de drabbade äldre patienterna (Roberson, 2003). Med enkel beröring såsom en 

handpåläggning från vårdpersonal och/eller familjemedlem gjorde personer med 

demenssjukdom lugnare, gladare och piggare. Detta medförde att de lugnande medicinerna i 

många fall kunde sättas ut.  

Ozolins avhandling (2011) beskriver ytterligare forskning som belyser beröringens positiva 

effekter. Löken (2009, refererad i Ozolin, 2011) visar att det finns nerver i huden för 

”behaglig beröring”. Nerverna, kallas c-nerver, skickar impulser till hjärnan när människan 

får en långsam strykning på huden. Beröringen upplevs behaglig om denna stimulans är 

effektiv.  

Beröring behöver inte alltid vara något positivt, personer med till exempelvis autism kan 

ha svårt med beröring och närhet (Uvnäs Moberg, 2009). Om känselreceptorerna i huden 

utsätts för smärta eller obehag så frisätts istället oxytocinets motsats. Detta hormon kallas 

vasopressin. Vasopressin tillsammans med andra liknande signalsubstanser är stresshormoner 

som aktiverar det sympatiska nervsystemet. Generellt för det sympatiska nervsystemet är att 

kroppen förbrukar mer energi och förbereder kroppen på flykt eller försvar (Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2007). Detta påverkar kroppen negativt på lång sikt och på kort sikt ger det en 

obehagskänsla (Uvnäs Moberg, 2009). För att undvika denna reaktion från patienterna har 

man frågat hur de vill bli berörda (O´Lynn & Krautscheid, 2011). De tillfrågade svarade att de 

vill ha en bestämd beröring, inte för löst tryck men inte heller för hårt. De ville också få 

information innan om vad vårdpersonalen skulle göra med deras kroppar för att beröringen 

inte skulle kännas skrämmande. Detta visar att beröring kan ses som en handling med flera 

sidor (Estabrooks & Moorse, 1992). Beröring som exempelvis vårdaren anser vara god, 

behöver inte uppfattas som sådan av patienten. Vårdpersonal som vårdar människor med 
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kommunikationssvårigheter beskriver ofta att beröring är uppskattad. Det är därför av stor 

betydelse att förstå att människans kulturella bakgrund, familj, tidigare erfarenheter eller en 

diagnos som kan påverka beröringens effekter och hur den uppfattas av mottagaren. 

 

2.4 Massage som intervention för att ge beröring 

Beröringsmetoden massage har använts under tusentals år (Uvnäs Moberg, 2001). Eklöf 

(2004, refererad i Ozolin, 2011) beskriver massage som en komplementär metod som är icke-

farmakologisk. Tidigare kände man inte till den fysiologiska förklaringen till beröringens 

betydelse genom frisättningen av hormonet oxytocin. Däremot kunde man notera att de 

personer som fick massage ofta kände sig lugna och tillfredsställda. En patient som är orolig 

och har ont trots smärtstillandeläkemedel kan bli mer lugn och kan komma till ro med hjälp 

av mjuka händer som stryker försiktigt över huden. Syftet med massage kan exempelvis vara 

att minska spänningar eller öka blodflödet genom vissa muskelgrupper. Detta kan i sin tur 

minska obehag, smärta och stelhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ge massage upplevs av 

många sjuksköterskor som något positivt och meningsfullt (Seiger Cronfalk, Friedrichsen, 

Millberg & Strang, 2008). Massage skapar en stund av lugn och harmoni och används många 

gånger som ett komplement i vården. Det har visat sig att sjuksköterskor på en palliativ 

avdelning som fick utbildning i Soft Tissue Massage (STM) blev mer positivt inställda till 

massage som en del av vårdandet. STM innebär att ge mjukdelsmassage genom cirkulerande 

rörelser, långsamma strykningar och lätta tryckningar. Studiens resultat visade också att 

massage lindrade patienters symptom vid fysiskt lidande samt bidrog till bättre sömn och ett 

allmänt ökat välbefinnande.   

Forskning har visat på fem viktiga hjälpmedel som sjuksköterskan har att tillgå för att 

skapa en stark, trygg och förtroendefull relation till patienter (Hench, 2014). Dessa fem 

hjälpmedel är: ögonkontakt, verbal kommunikation, vara närvarande, ett medvetet 

kroppsspråk samt beröring. Beröringen beskrevs vara det mest kraftfulla verktyget bland 

dessa hjälpmedel. Hench (2014) menar i sin studie att svårt sjuka personer mer sällan blir 

fysiskt berörda. Enligt studien fick de sällan besök av anhöriga som normalt tar i patienten för 

att visa bekräftelse och kärlek. Det sjuksköterskan gjorde för att tillgodose behovet av närhet 

och kärlek, var att ge lätt massage på händerna. Den formen av beröring skapade en trygghet 

dem emellan vilket stärkte vårdrelationen. Detta bekräftas i en annan studie där äldre personer 

som levde på vårdboende blev tillfrågade om vad som var betydelsefullt för att de skulle 

känna sig trygga (Letchem & Kitzinger, 2015). Forskningen visade dock även att vissa äldre 
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upplevde beröring från vårdpersonalen om nätterna som skrämmande. När nattpersonalen av 

hänsyn smög in så tyst de kunde och försiktigt hjälpte den äldre med omvårdnaden försökte 

de att göra det utan att väcka personen i fråga. Patienterna blev inte förvarnade och många 

blev skrämda då de vaknade av att främmande händer tog i deras kroppar.  

 

2.5 Att beröra är inte självklart 

Det är som tidigare nämnt inte en självklarhet att uppskatta att bli berörd. Det behöver inte 

heller kännas naturligt att behöva beröra andra (Estabrooks & Moorse, 1992). Forskning visar 

att vissa familjer är mer benägna att ta i varandra än andra. Barn, som växer upp i en miljö där 

kärlek och omtanke uttrycks i form av mycket beröring, lär sig vid tidig ålder att uppskatta 

beröring.  Barnet lär sig beteenden genom att uppleva, observera, och härma vuxna. Därför 

blir det naturligt för barnet, och även som vuxen, uttrycka sig på det sättet. De barn som 

kommer från hem där vuxna inte tar i varandra mer än nödvändig har senare svårare att som 

vuxna använda sig av beröring på ett naturligt sätt.  

Det är omöjligt att hävda att uppväxten är avgörande för hur beröring kommer att användas 

i vuxen ålder då även andra erfarenheter genom livet kan spela en stor roll (Estabrooks & 

Moorse, 1992). Det kan exempelvis handla om att människan får dåliga erfarenheter av 

beröring sent i livet trots mycket beröring under barndomen, vilket kan komma att påverka 

hur personen reagerar samt använder sig av beröring i fortsättningen. Detta gäller även om 

förutsättningarna är de motsatta. Mycket positiva erfarenheter av beröring sent i livet kan 

ändra en människas uppfattning och hur mycket man tar i andra. Som exempel kan en person 

som inte uppskattar beröring få en skön och avslappnande handmassage, vilket ger en positiv 

erfarenhet som gör att man vill dela denna med andra. 

Det finns även en kulturell aspekt på hur mycket beröring används (Estabrooks & Moorse, 

1992). Beroende på en persons kulturella bakgrund så kommer det att påverka dennes syn på 

beröring och vilka kroppsdelar som är naturligt eller accepterat att ta på (Hanssen, 2007). Det 

kan t.ex. vara otänkbart för en kvinna att ta på en man som denna inte ingått äktenskap med 

och så vidare. Det kan även röra sig om att man i vissa kulturer använder sig av beröring på 

ett mer vardagligt och naturligt sätt än i andra, men oavsett seder bruk handlar det om att visa 

respekt.  
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2.6 Problemformulering 

Fysisk beröring påverkar människans hälsa och välbefinnande. Genom omedveten beröring 

från vårdpersonalen stärks relationen mellan patient och vårdare. Det kan ses som ett löfte om 

trygghet som kommuniceras i det tysta. Beröring är en subjektiv och icke-verbal upplevelse 

för både patient och vårdpersonal. Därför kan beröring uppfattas olika och ge olika innebörder 

för människor. Det finns även problematik med beröring och den komplexitet som denna 

innebär. När beröringen upplevs som obehaglig har den istället motsatt effekt än önskad och 

människan känner sig hotad istället för trygg. I litteraturen beskrivs beröring som något 

självklart om man vill göra gott för sina patienter. Det är också sjuksköterskans främsta 

uppgift i vårdandet att stärka hälsa och förebygga ohälsa. Därför behövs kunskap om hur 

beröring används i vården samt hur olika människor fungerar och reagerar för att beröringen 

ska vara vårdande. 

 

3  Syfte 

Syftet var att beskriva hur vårdpersonal använder beröring i den dagliga omvårdnaden. 

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna till litteraturöversikten har valt att arbeta med livsvärldsteorin som teoretisk 

utgångspunkt. Valet grundar sig i att alla använder beröring individuellt och beröringens form 

och frekvens kan bero på vårdpersonalens personlighet. Det kan även röra sig om att patienten 

har gett önskemål om hur hon/han vill bli berörd. Livsvärldsteorin omfattar alla människor 

och därför kan den användas för att beskriva både vårdarens och patientens perspektiv på livet 

och kommer därför att ligga som grund till resultatdiskussionen.  

Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell som har till syfte att beskriva människans 

existentiella värld (Dahlberg, 2014). Den handlar om hur människan lever och verkar i 

samspel med andra människor som en konsekvens av att vara en unik individ.  

Livsvärldsteorin belyser den komplexitet som det innebär att alla människors uppfattningar 

och verklighet är subjektiv. Även om människor i största allmänhet ofta upplever världen på 

ett relativt likartat sätt så har alla människor egna strategier och uppfattningar, som vi andra 

aldrig fullt ut kan sätta oss in i. Genom att använda sig av livsvärldsteorin när man ser på 

beröringens betydelse och plats inom vården så tar man en individuell hänsyn till varje patient 

och vårdare.  På så sätt kan man skapa den bästa vården anpassad till varje patient (Dahlberg 
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& Segesten, 2010). Således betyder vårdande med hänsyn till livsvärldsteorin att vårda i 

balans mellan den professionella kunskapen och patientens erfarenheter samt kunskap om sin 

egen kropp och med ett patientperspektiv med individens främjande i fokus (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Den medicinska vetenskapens fokus är människans anatomiska och fysiologiska 

uppbyggnad. Den är en betydelsefull förutsättning för både hälsa och vårdande. För att 

människan inte enbart ska ses som ett biologiskt objekt måste den medicinska vetenskapen 

göras fullständig med livsvärldsteorin (Dahlberg, 2014). För att förstå människan som en 

subjektiv varelse används Merleau-Pontys begrepp den levda kroppen (1995, 1999, refererad i 

Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen, hälsa, sjukdom och vårdande ska förstås ur detta 

perspektiv för att göra bilden av människan så tydlig som möjligt. Merleau-Pontys (1968, 

1989, refererad i Dahlberg, 2014) utveckling av livsvärdsteorin beskriver kroppen som 

medelpunkten i människans liv. Kroppen är levd och full av erfarenheter, minnen, 

upplevelser, tankar, känslor och lärdom som tillsammans skapar identiteten och hur 

människan uppfattar sig själv och andra i olika situationer. Genom att se på vårdandet med ett 

perspektiv som grundar sig i livsvärldsteorin samt ha kunskap och förståelse för den levda 

kroppen kan sjuksköterskan få patienten att bli delaktig i vården på ett äkta sätt. Detta leder 

till att vården sker på den enskildes villkor. Den levda kroppen och dess erfarenheter gäller 

inte bara patienten utan gäller även vårdaren. Det är självklart att även vårdarens levda kropp 

har stor betydelse för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

5 Metod 

Författarna har använt Fribergs (2012) tre-stegs-metod för att göra en litteraturöversikt. Första 

steget i metoden innebar att författarna anlade ett helikopterperspektiv för att få en bred 

förståelse av det valda ämnet. Detta gjordes genom att läsa sammanfattningar och vissa hela 

forskningsartiklar. Steg två innebar att göra ett noggrant urval för att det skulle stämma 

överens med syftet. I det sista steget gjordes en kvalitetsgranskning av de valda 

forskningsartiklarna. Viktigt var även att se hur forskarna etiskt försvarade sin forskning. 

 

5.1 Datainsamling  

I denna litteraturöversikt har författarna sökt efter forskningsartiklar genom att först göra en 

översikt av material enligt Friberg (2012) i litteraturdatabaserna CINAHL (Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature) complete, och MEDLINE with Full Text. Orden 
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touch/ touching, care, nurse, patient, nursing var huvudorden vid sökningarna. Dessa ord 

kombinerades med ord såsom gerontologic, palliative, body och needs för att få mer specifika 

sökträffar. Genom att använda svensk MeSH som är ett lexikon för medicinska sökord har 

författarna hittat relevanta översättningar och synonymer för att göra om till ämnesord i 

respektive databas. Sökningarna gjordes både med fritext och med ämnesord eftersom 

författarna inte ville missa några forskningsartiklar. För en mer detaljerad information om hur 

författarna har samlat in data hänvisas läsaren till bilaga 1. 

 

5.2 Urval 

Författarna valde att inkludera forskningsartiklar som presenterat sitt resultat ur både 

vårdpersonalens och patientens perspektiv. Det gjordes för att båda grupper kan beskriva hur 

beröringen används vilket gav ett mer precist svar till syftet och därmed en tyngre 

tillförlitlighet till resultatet (Gunnarsson & Billhult, 2012). Sökningarna begränsades med Full 

Text och/eller Peer Reviewed beroende på vilken databas sökningen gjordes i, för att bara 

relevanta forskningsartiklar som var vetenskapligt granskade skulle visas i sökresultatet 

(Östlundh, 2012). Flera sökningar gav träffar på forskning om massagens effekter men dessa 

exkluderades eftersom att de inte svarade på litteraturöversiktens syfte. Som avgränsning 

inkluderades endast forskningsartiklar som publicerats efter 1995.  

Urvalet resulterad i sju kvalitativa-, två kvantitativa- och en mixad forskningsartikel. Detta 

gav författarna ett tydligare svar på hur vårdpersonalen använder beröring (Bilaga 2).  

 

5.3 Dataanalys 

Författarna har utgått från Fribergs (2012) metod för att analysera det utvalda materialet. 

Sammanfattningar av varje forskningsartikel gjordes på enskilt håll av båda författarna, detta 

gjordes för att göra analysen så noggrann som möjligt. Dessa sammanfattningar lästes sedan 

av båda författarna och diskuterades för att inte missförstånd och felaktiga översättningar 

skulle göras. Sammanfattningarna fick sedan en kod tillhörande originalartikeln för att 

underlätta granskningen. Granskningen utfördes först enskilt i ett gemensamt skapat 

dokument där skillnaderna och likheterna i studiernas resultat lades in. Författarna träffades 

sedan för att diskutera sammanställningen och då användes färgkoder för att identifiera 

ytterligare skillnader och likheter. Detta gjordes för att författarna skulle vara öppna inför 

forskningsartiklarnas resultat. Efter färgkodningen utkristalliserades fem stycken teman som 

genomgående återfanns i granskningen, dessa fick sedan utgöra teman till resultatet. 
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6 Forskningsetiska överväganden 

All forskning styrs av fasta regler och tydliga ramar, men forskningsetiken bygger på 

forskarens egna tankar och reflektioner (Olsson & Sörensen, 2011). De forskningsartiklar som 

valdes ut till resultatet har alla beskrivit sin etiska medvetenhet eller nämnt att de blivit etiskt 

granskade. Författarna till denna litteraturöversikt har ständigt stannat upp och reflekterat över 

både textens innehåll, hur det har framställs men även över hur författarna har behandlat 

varandra. Författarna har försökt att inte styra resultatet efter eget önskat utfall, istället har de 

försökt att ständigt påminna varandra om det kritiska förhållningssättet som Stenbock-Hult 

(2004) beskriver. Det kritiska förhållningssättet handlar om att kunna skilja på kunskap och 

okunskap och att aldrig tro att all information är sanning vid en första anblick.  Som exempel 

översattes forskningsartiklarna enskilt, och därefter diskuteras översättningarna tillsammans, 

så att inte författarnas språkkunskaper skulle missleda innehållet.  

 

7 Resultat 

Analysen presenteras i fem teman: beröring; en del av den dagliga vården, uppgiftsorienterad 

beröring, beröring för att skapa relationer, beröring för att kommunicera och beröring för att 

frambringa trygghet. Författarna valde även att lägga till fyra subteman: beröring- en 

komplicerad verklighet, omedveten- och uppgiftsorienterad beröring, beröring ur ett 

genusperspektiv samt beröring ger vårdandet mening. 

 

7.1 Beröring; en del av den dagliga vården 

Analysen beskrev att användningen av beröring var en naturlig del av vårdyrket då vårdande 

utan beröring var nästintill omöjlig (Caris-Verhallen, Kerkstra & Bensing, 1999; Bundgaard, 

Sörensen & Nielsen, 2011; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Routasalo & Isola, 1996; 

Routasalo, 1996; Chang, 2001; Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003: Kozlowska & 

Doboszynska, 2012; Routasalo & Isola, 1998; Picco, Santoro & Garrino 2010). 

Vårdpersonalen ansåg att beröra en kropp som inte tillhör en själv, en kropp som är sjuk, var 

en vardaglig handling inom vårdyrket (Picco et al., 2010; Routasalo, 1996; Routasalo & Isola, 

1998). På morgonen hjälpte vårdpersonalen till med patientens olika behov, vilka alla krävde 

någon form av beröring. Det handlade om att beröra armen, kramas, att hålla en hand eller 

borsta en patients hår. Den här vardagliga beröringen ansågs vara en viktig del av arbetet och 
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kunde vara ett bra sätt att uttrycka uppmärksamhet på. Dessa små men betydelsefulla 

vårdhandlingar beskrevs som medvetna eller omedvetna från vårdpersonalens sida, men det 

var likväl en central del av vårdpersonalen vardag.  

 

7.1.1 Beröring- en komplicerad verklighet  

Den dagliga vården var komplex, varje möte beskrevs som individuellt och vårdsituationer 

var olika, vilket krävde en lyhördhet och skicklighet från vårdpersonalens sida (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2007; Routasalo & Isola, 1998). Vårdpersonalen var tvungen att avgöra vid 

varje ny situation hur de kunde använda beröring, antingen för att komma närmare patienten 

eller för att hålla distans. Exempelvis kunde vårdpersonalen använda beröring för att komma 

närmare en patient som var ledsen, orolig, kände smärta eller hade ångest (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2007). Däremot vid svåra situationer (det vill säga de situationer som 

vårdpersonalen själva uttryckte som svåra) kunde vårdpersonalen välja att inte beröra 

överhuvudtaget, för att skydda sin egen person. Det var därför viktigt att vårdpersonalen fick 

stöd och handledning i hur de skulle hantera dessa komplexa och svåra vårdsituationer. 

Vårdpersonalen beskrevs använda olika mycket beröring från dag till dag (Routasalo & 

Isola, 1998). Det handlade om deras egen dagsform men även viljan till att bli berörd av 

patienten som vårdades.  

 

7.2 Uppgiftsorienterad beröring 

Analysen beskriver uppgiftsorienterad beröring som ett verktyg personalen har för att utföra 

en specifik vårdhandling (Caris-Verhallen et al., 1999; Routasalo & Isola, 1996; Edvardsson 

et al., 2003; Picco et al., 2010; Routasalo & Isola, 1998; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; 

Bundgaard et al., 2011). Det kunde exempelvis vara att tvätta en kroppsdel, smörja ben eller 

lägga om sår. Kroppen beskrevs som ett objekt och vårdhandlingar utfördes ofta med 

skyddshandskar på. Det visade sig att vårdpersonal använde uppgiftsorienterad beröring i 78 

% av studiens observerade fall (Caris-Verhallen et al., 1999). Caris-Verhallen et al. (1999)  

uppmärksammade att vårdpersonalen i hemtjänsten använde sig av mer uppgiftsorienterad 

beröring än vårdpersonalen på äldreboende. Det var för att vårdpersonalen på äldreboendet 

använde också omedveten beröring i kombination med den uppgiftsorienterade.  
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7.2.1 Omedveten- och uppgiftsorienterad beröring 

Analysen visade att vårdpersonal använde mer eller mindre omedveten beröring tillsammans 

med uppgiftsorienterad beröring. Orsaken till detta berodde på vårdpersonalen dagsform och 

relation till patienten (Picco et al., 2010; Bundgaard et al., 2011; Routasalo & Isola, 1996). 

Det handlade ofta om individuella faktorer hos vårdpersonalen om vissa vårdare var mer 

benägna att omedvetet beröra än andra. Bundgaard et al. (2011) och Routasalo (1996) beskrev 

att personer som var i behov av vård ansåg att den uppgiftsorienterade beröringen upplevdes 

mindre obehaglig om den kombinerades med omedveten beröring. Ett exempel på detta var 

när vårdpersonalen höll en patients hand eller klappade på ryggen under en undersökning. 

Den uppgiftsorienterade beröringen beskrevs då som en inkörsport för den omedveten 

beröring (Edvardsson et al., 2003). När den uppgiftsorienterade beröringen skedde på ett 

professionellt sätt skapades förtroende, vilket kunde innebära att vårdpersonalen fick tillträde 

till patientens kropp som i sin tur ökade förtroendet och på så vis stärkte vårdrelationen.  

 

7.2.2 Beröring ur ett genusperspektiv 

Analysen visade att beröring kunde ses ur ett genusperspektiv (Routasalo, 1996; Routasalo & 

Isola, 1996). Routasalo (1996) och Routasalo och Isola (1996) menade att män får mindre 

omedveten beröring än kvinnor av kvinnliga vårdare. De kvinnliga vårdarna ansåg att 

användandet av omedveten beröring kunde uppfattas som en sexuell invit, och var därför mer 

restriktiva mot patientgruppen män. Detta gällde även vissa kvinnliga patienter och hur de 

ville bli berörda av manliga vårdare. Därför undvek också manliga vårdare den omedvetna 

beröringen till den specifika patientgruppen. En vårdare berättade av erfarenhet att äldre 

personer och kvinnor ansågs vara i större behov än yngre och medelålders män av beröring 

(Bundgaard et al., 2011).  

 

7.3 Beröring för att skapa relationer  

Analysen visade att vårdpersonalen använde den omedvetna beröringen för att skapa 

relationer till sina patienter (Picco et al., 2010; Edvardsson et al., 2003; Routasalo, 1996; 

Bundgaard et al., 2011; Chang, 2001; Routasalo & Isola, 1996). Det visade också att 

vårdpersonalen tog mer i de patienter som de redan hade en relation till eller dem som de 

tyckte bättre om personligen (Routasalo, 1996; Routasalo & Isola, 1996; Picco et al., 2010). 

Det rörde sig då om omedveten beröring i form av klappar, strykningar och som att hålla 
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handen. 60 % av den omedvetna formen av beröring skedde i de sociala zonerna (ryggen, 

armar, och axlar) på kroppen vilka ansågs som socialt accepterat att ta på (Routasalo, 1996).  

När vårdpersonalen ville stärka en relation kunde mer uppmärksamhet ges till patienten 

genom att använda sig av omedveten beröring (Edvardsson et al., 2003; Chang, 2001; Picco et 

al., 2010). Genom omedveten beröring förändrades synen på relationen, den blev på så vis 

mer tillitsfull och banden mellan vårdare och patient knöts hårdare. Edvardsson et al., (2003) 

och Chang (2001) menade att dessa band skapade ett utbyte av energier vilket var positivt för 

båda parter. Energierna beskrevs på så vis som stärkande för relationen. Chang (2001) 

menade att det var vårdpersonalens sätt att stärka patientens ki (ki anses enligt den östasiatiska 

kulturen vara livets energi).  

 

7.4 Beröring för att kommunicera 

Vårdpersonalen beskrevs använda beröring frekvent som ett kommunikationshjälpmedel 

(Edvardsson et al., 2003; Bundgaard et al., 2011; Routasalo, 1996; Kozlowska & 

Doboszynska, 2012; Caris-Verhallen et al., 1999). Den omedvetna beröringen användes då 

vårdpersonalen ville kommunicera ett känslomässigt stöd (Kozlowska & Doboszynska, 2012; 

Routasalo, 1996). Vårdpersonalen kommunicerade i 78 % av de beskrivna fallen genom 

beröring i form av att hålla handen (Kozlowska & Doboszynska, 2012). Denna typ av 

beröring ansågs vara att föredra framför all annan medveten och omedveten beröring. 50 % av 

deltagarna i forskningsartikeln uppgav även att hålla handen var mest uppskattad av den som 

blev vårdad. Vårdpersonalen ansåg också att det gav en lugnande försäkran till patienten 

(Bundgaard et al., 2011).  

Beröring i de sociala zonerna beskrevs förstärka den verbala kommunikationen 

(Bundgaard et al., 2011). Av de sex olika prövade variablerna: ögonkontakt, bekräftande 

huvudrörelse, leende, framåtlutning, omedveten samt uppgiftsorienterad beröring hade den 

omedvetna beröringen starkast samband till verbala kommunikationssätt (Caris-Verhallen, 

1999). Det beskrevs också att vårdpersonalen använde mer beröring då de behövde få 

uppmärksamhet från patienter med nedsatt syn, hörsel eller talförmåga (Routasolo, 1996; 

Edvardsson et al., 2003). Därför användes beröring inom vården av äldre och personer med 

demenssjukdom mer frekvent än i den övriga somatiska vården (Edvardsson et al., 2003). 
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7.5 Beröring för att ge trygghet 

Analysen beskrev användandet av beröring som viktig för att skapa en trygg atmosfär kring 

patienten (Chang, 2001; Routasalo & Isola, 1996; Edvardsson et al., 2003; Picco et al., 2010; 

Routasalo & Isola, 1998; Bundgaard et al., 2011). Detta gjordes genom att beröra patientens 

sociala zoner så mycket som möjligt, för då skapades och förmedlades känslor av trygghet.  

Att vara sjuk kunde innebära en emotionell stress för patienten (Chang, 2001). Det kunde 

yttra sig som nedstämdhet, oro, ångest eller mer smärta (Edvardsson et al., 2003; Chang, 

2001). I dessa situationer var det en självklarhet för vårdpersonalen att använda beröring för 

att trösta, skapa trygghet och visa omtanke (Chang, 2001; Edvardsson et al., 2003; Routasalo 

& Isola, 1996).  

 

7.5.1 Beröring ger vårdandet mening 

Beröring beskrevs inte bara av vårdpersonalen som ett sätt att ge trygghet, kommunicera, 

skapa relationer eller utföra specifika vårdhandlingar (Bundgaard et al., 2011; Picco et al., 

2010; Chang, 2001; Edvardsson et al., 2003). Beröring gav även vårdandet mening. Det 

beskrevs att när vårdaren såg hur patienten slappnade av och blev lugnad av beröringen som 

gavs kände vårdaren tillfredställelse både yrkesmässigt och personligt (Edvardsson et al., 

2003; Picco et al., 2010). Det var när vårdpersonalen använde beröring i sitt arbete med syftet 

att skapa trygghet som de upplevde en känsla av meningsfullhet (Edvardsson et al., 2003). 

När beröring sågs ge en positiv effekt enligt ovan, stärktes vårdarens egen självkänsla. Även 

identiteten stärktes när vårdarens mål med vården kunde fullföljas efter att patienten blivit 

lugn (Chang, 2001). Det gjorde även att vårdaren uppfattade sig själv som mer etiskt 

medveten och tog vårdandet som en allvarlig uppgift (Bundgaard et al., 2011). 

 
8 Diskussion 

Under den här rubriken kommer resultatet att diskuteras i en metod- och en resultatdiskussion. 

Först diskuteras den valda metoden och sedan argumenteras för- och nackdelar i enlighet med 

Friberg (2012). Därefter diskuteras resultatet mot livsvärldsteorin (Dahlberg & Segesten, 

2014) där författarna gör en tolkning av resultatet.  
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8.1 Metoddiskussion 

Fribergs (2012) metod användes i denna litteraturöversikt och sökningar gjordes i olika 

databaser för att hitta forskningsartiklar som relaterade till syftet. De första sökningarna 

gjordes i databasen CINAHL complete som är den största databasen innehållande forskning 

om hälsa relaterat till sjuksköterskeyrket samt professioner kopplade till ämnet (Karlsson, 

2012). Författarna hittade åtta av tio resultat-forskningsartiklar i denna databas och resterande 

forskningsartiklar hittades i databasen MEDLINE with Full Text. Sedan gjordes även 

sökningar i flera andra databaser men som gav träffar på redan valda forskningsartiklar. Detta 

anser författarna vara en styrka. Rosén (2012) menar att en optimal sökning till en 

litteraturöversikt ska utesluta irrelevanta studier genom att värdera och studera så många 

studier som möjligt från olika databaser. Författarna har därför systematiskt sökt igenom olika 

databaser, men fått i stort sätt samma urval. De forskningsartiklar som var nya vid varje 

sökning lästes noga igenom men valdes bort på grund att de bedömdes irrelevanta i relation 

till syftet. 

Vid urvalet av forskningsartiklar kan möjligtvis fel sökord ha valts eller att vissa ämnesord 

ignorerats då författarna ansåg dem som oväsentliga. Om det fanns möjlighet att göra en ny 

litteratursökning skulle definitivt fler synonymer och ämnesord testas innan de slutgiltiga 

forskningsartiklarna valdes ut. En sökning som ger ett bra urval är de som ger en bred 

träfflista från början, därför ska sök- och ämnes ord väljas med noggrannhet och omsorg 

(Östlund, 2012). Författarna fick däremot en snäv träfflista från början vilket tyder på att fel 

eller för få uppgifter kan ha skrivits in i sökfältet. Det skulle därför vara intressant att se hur 

träfflistan skulle se ut om andra sökord hade valts.  

Författarna valde att använda både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar till sitt 

resultat men detta menar Rosén (2012) inte är att föredra. I en litteraturöversikt bör urvalet 

avgränsas till det ena eller det andra beroende på vald forskningsfråga. Dock försvarar 

författarna sig med att det är tillåtet att använda båda i en litteraturöversikt då det finns ett bra 

motiv. Motivet menar författarna är att de kvalitativa forskningsartiklarna beskriver 

vårdpersonalens användning av beröring mer subjektivt, vilket passade till 

litteraturöversiktens syfte eftersom att det gav viktig information om erfarenheter (Henricson 

& Billhult, 2012). Medan de kvantitativa forskningsartiklarna istället gav en kartläggning 

över samband vilket gjorde att likheter och skillnader kunde tydliggöras (Billhult & 

Gunnarsson, 2012).  
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Författarna försökte sätta förförståelsen åt sidan genom att sitta på varsitt håll för att 

identifiera likheter och skillnader i texterna, men eftersom förförståelse är något oundvikligt 

då författarna har fått utbildning inom omvårdnad är det mycket möjligt att det har kommit att 

påverka resultatet oavsett ansträngningar som gjorts för att undvika det (Priebe & Landström, 

2012).  

Ytterligare en svaghet med litteraturöversikten var att författarna valde forskningsartiklar 

som inte hade primärt syfte att beskriva hur vårdpersonalen använder beröring i 

omvårdnaden. Därför valde författarna de delar som passade litteraturöversiktens syfte. En 

annan svaghet skulle kunna vara att tre av resultat-forskningsartiklarna var skrivna av samma 

författare, dessa tre var även gjorda på samma äldreboende. Resultatet kan då möjligtvis ha 

blivit ensidigt då forskningen kom från en och samma vårdkultur, samt att forskarna var även 

kända bland deltagarna (Rosén, 2012). Hela resultatet kan inte heller ses ur ett globalt 

perspektiv då nio av tio forskningsartiklar var genomförda i Europa. Detta grundar sig i att det 

finns kulturella skillnader mellan världsdelar och länder som skiljer sig i hur man ser på 

beröring (Hanssen, 2007). Därför kan resultatet anses homogent för Europa.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Författarna hade förväntat sig att analysen skulle ha visat ett annat resultat som var mer 

inriktat mot hur vissa patienter blir berörda olika. Men inget annat än vissa genusskillnader 

framkom, vilket författarna tyckte var egendomligt med tanke på deras erfarenheter från 

vården. Därför presenteras istället resultatdiskussionen genom att lyfta fram viktiga och 

intressant aspekter från de presenterade teman i resultatdelen som bäst besvarar 

litteraturöversiktens syfte: att beskriva hur vårdpersonal använder beröring i den dagliga 

omvårdnaden.  

De valda aspekterna som utgör resultatdiskussionen valdes för att de är viktiga att 

uppmärksamma inom vården, då författarna anser att det inte alltid är en självklarhet att 

vårdpersonalen lyfter fram betydelsen av beröring i det dagliga arbetet.  

 

8.2.1 Vårdrelationen förstärks av vårdpersonalens beröring 

I resultatet framgick det att den medvetna beröringsformen, som ansågs skilja sig från den 

rent formella uppgiftsorienterade beröringen, beskrevs handla om att skapa relationer. 

Vårdrelationen är en viktig del som nämns inom konsensusbegreppet vårdande och kan ha 

minst tre olika betydelser (Snellman, 2009). Den ena är värdeneutralt, den andra är 
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värdepositivt och det tredje är den mångdimensionella betydelsen. Den mångdimensionella 

betydelsen av vårdrelationen beskrivs som en vårdande relation.  Härmed menar författarna 

att genom att använda beröring på rätt sätt har resultatet visat att man stärker den vårdande 

relationen, genom att använda omedveten beröring utöver den uppgiftsorienterade beröringen. 

I litteraturöversiktens bakgrund tas vikten av beröring upp i samband med att skapa relationer. 

Det är den omedvetna beröringen som stärker bandet mellan två människor. I den vårdande 

relationen utför vårdpersonalen en medveten handling som syftar till att minska patientens 

lidande. Det är således inte att vårdaren söker kärlek och bekräftelse från patienten, utan 

istället använder vårdaren beröring för att öka patientens välbefinnande och trygghet. 

Omedveten beröring kan alltså vara en direkt vårdhandling. Inom livsvärldsteorin bygger 

vårdrelationen på att vårdaren bjuder in patienten i vården, och ser därför till att denne blir 

delaktig eftersom patienten är den enda som vet hur upplevelsen av hälsotillståndet påverkar 

livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är skapandet av vårdrelationen viktigt 

eftersom den ömsesidiga tilliten mellan vårdare och patient lägger grunden för bådas 

upplevelse av mötet. Ranheim, Kärner, Arman, Rehnsfeldt och Berterö (2010) utvärderar hur 

vårdpersonalen upplevde att ge mjukmassage till äldre personer som vårdades på 

ålderdomshem. Det mest framträdande var att vårdpersonalen började uppleva relationen till 

de äldre personerna annorlunda. Det visade sig efter studiens slut, som hade pågått i fyra 

månader, att deltagarnas synsätt hade förändrats till vårdandet. De började uppleva sin 

arbetssituation som mer tillfredsställande och även började se personerna bakom sjukdomar 

och åldrande som de vårdade. De blev mer intresserade av personernas tidigare levda liv och 

de äldre som fick massagen visade också större tillit till vårdarna. Detta visar då hur 

människan i samspel med andra kan finna mening och meningsskapande när hon samlever 

och skapar erfarenheter tillsammans med andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Mjuka 

massagetillfällen kan inte jämföras helt med omedveten beröring men det visar ändå en tydlig 

koppling till det framkomna resultatet då både vårdpersonal och patienter beskriver 

beröringen som relationsstärkande (Ranheim et al., 2010).  

 

8.2.2 Vårdpersonalen använder beröring för att skapa positiva känslor 

Resultatet beskrev att det var viktigt att patienten har förtroende för vårdpersonalen och för att 

få det använde vårdpersonalen beröring. Det var så man byggde upp förtroende. Bästa sättet 

att göra det på var att hålla patientens hand. Det beskrevs av både vårdpersonal och patienter 

som det mest neutrala och förtroendeingivande sättet att förmedla trygghet och komfort. Detta 

styrker även forskningen av Gleeson och Timmins (2004) som menar att beröring medför 
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bland annat känslor av trygghet, komfort och lugn vilket kan öka patientens känsla av att vara 

trygg och i goda händer. När patientens livsvärld sattes i gungning på grund av sjukdom 

kunde handlingen, att hålla hand, ge en känsla av förankring till en verklighet som patient inte 

längre känner igen, vara av stor betydelse. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

människans existens blir hotad när hälsan sviktar och ens livsvärld förändras kraftigt. 

Eftersom livsvärlden erfars genom den levda kroppen där alla våra minnen och erfarenheter 

finns påverkas patientens upplevelse av världen och sig själv i samband med sjukdom. Därför 

måste vårdpersonalen stärka patientens självbild för att skapa trygghet. Det visas i Kim och 

Buschmann (1999) forskning där det framkom att beröring i vården av personer med 

demenssjukdom hjälpte till att minska ångest. Ångest är inte heller ovanligt i den vanliga 

somatiska vården då existensen kan vara hotad (Skärsäter, 2009).  Det som visade sig 

intressant med Kim och Buschmann (1999) forskning var att, användandet av de 

ångestdämpande läkemedlen minskade bland deltagarna vilket det möjligtvis kunde göra 

inom den somatiska vården också. Författarna menar att förklaringen till detta kan vara det 

som beskrivits tidigare, att hormonet oxytocinets ”magiska” effekter ibland påverkar kroppen 

och människans känsloliv mer än mediciner.  

I omvårdnaden används beröring på ett sätt som skiljer sig ifrån andra sociala sammanhang 

(Borch & Hillervik, 2005). I ett privat sammanhang känner ofta människor varandra, de vet 

när det passar att röra vid varandra. Inom omvårdnaden får patienten beröring av en okänd 

person som ofta inte känner till patientens situation, inte mer än varför patienten befinner sig 

inom vården. Genom att vårda med livsvärlden i beaktande, kan vårdaren få en bättre 

förståelse för patienten och dennes livssituation. Deltagarna i Routasalo (1996) hade sedan 

tidigare en relation till patienterna och man kunde tydligt se hur vårdarna anpassade sitt sätt 

att beröra olika patienter efter både dagsform och situationer. Vårdarna som deltog beskrev att 

de visste var och hur de fick ta på patienterna för att bäst kunna utföra 

omvårdnadshandlingen. En mycket intressant observation var att de använde omedveten 

beröring för att dölja den obehagliga men nödvändiga uppgiftsorienterade beröringen. Vid de 

tillfällen då ena vårdaren utförde nedre hygien lugnade den andra genom att sakta stryka 

handen över patientens skuldror, som sedan beskrevs som en handling för att minska lidandet. 

Detta skulle visa hur vårdpersonal kommer runt de normala sociala beröringszonerna utan att 

göra det till ett obehag.  

Litteraturöversiktens resultat bygger till stor del på forskning som bedrivits inom 

äldrevården och där deltagarna har en längre relation till dem de vårdar. Detta kan göra att 

vårdpersonalen har lättare att vårda med hjälp av livsvärldsteorin. Författarna vill ändå 
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framhålla att livsvärldsteorin även kan användas i de kortaste möten då det tar ca en till två 

minuter att få patienten att dela med sig av sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom 

att ställa en öppen fråga och lyssna till svaret får oftast vårdaren den relevanta informationen 

om hur patienten vill bli berörd. I Bundgaards et al. (2011) forskning som bedrevs på en 

endoskopisk dagvårdsmottagning beskrevs det tydligt hur vårdpersonalen fick patienterna att 

delge sina livsvärldar. Deltagarna beskrev att de använde både patientens verbala berättelser 

och dennes kroppsspråk för att veta hur de skulle beröra på bästa sätt för att få relationen till 

att bli vårdande. Författarna menar att om personalen inte direkt medgav att det var 

livsvärldsteorin de vårdade efter, framkom det ändå att de såg människan som en subjektiv 

varelse där dennes kropp, hälsa, sjukdom och planerade vård ville förstås och respekteras. 

Detta visar tydligt hur beröringen kan vara vårdande även i de kortaste möten när väldigt lite 

bakgrundsinformation finns att tillgå.    

Författarna vill påpeka att det är av stor betydelse att vårdpersonalen uppmärksammar hur 

patienten upplever beröring. Om inte vårdpersonalen gör det kan som tidigare nämnts 

kroppens sympatiska nervsystem aktiveras, vilket visar på hur vårdrelationen kan bli 

upphovet till ett vårdlidande (Snellman, 2009). Detta styrks även av Letchem och Kitzinger 

(2015) som också visade att beröring som en vårdande åtgärd faktiskt kan vara upphov till 

vårdlidande. Exemplet när vårdpersonalens beröring skulle vara vårdande, istället skapade ett 

obehag, då de av välmening smög sig in på patienterna rum för att utföra olika 

vårdhandlingar. Alla patienter reagerade givetvis inte på samma sätt, men deras reaktioner 

skulle kunna förklaras som så att deras livsvärldar och levda kroppar besatt andra erfarenheter 

och att denna typ av beröring inte upplevdes som obehaglig för dem. 

 

8.2.3 Vårdpersonalen använder beröring för att stärka sig själva 

Resultatet beskrev att ge beröring till sina patienter även gav vårdpersonalen egen 

tillfredsställelse då hon/han såg att hennes/hans agerande hjälpte patienten eller skapade mer 

tillit i relationen. Författarna menar att det är av stor betydelse att lyfta fram att det inte enbart 

är patienten som vinner på att bli vårdad med beröring. Enligt von Dongen och Elma (2001) 

är beröringens effekt dubbelsidig, det är inte bara den som blir berörd som får en förhöjd nivå 

av oxytocin utan även vårdaren får det (Uvnäs Moberg, 2000). 

     Litteraturöversiktens resultat visade att vårdpersonalens egen yrkesstolthet ökade 

tillsammans med deras egen självbild när de såg hur beröringen kunde få en agiterad person 

lugn och avslappnad. Det visar sig att vårdpersonal som börjar använda mer omedveten 

beröring och upptäcker dess positiva effekter använder sig av den beröringsformen mer än 
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andra vårdare (Ranheim et al., 2010). Detta skulle kunna tyda på att de vårdare som använder 

mycket beröring i sitt yrke har en större insikt i beröringens betydelse och därmed starkare 

yrkesstolthet och bättre självkänsla än andra. Dock framkom det i resultatet att förekomsten 

av omedveten beröring var högst individuell och berodde helt på vårdarens personlighet eller 

relation till patienten.  

     Ur ett annat perspektiv skulle man kunna vända på båda resultaten som motsäger varandra 

och mena att vårdarens personlighet inte erfarit de positiva effekterna av beröring i sin levda 

kropp (Dahlberg, 2014). Eftersom den levda kroppens erfarenheter är det som styr livsvärlden 

och som påverkar människans meningsskapande enligt Merleau-Ponty (1995, 1999, refererad 

i Dahlberg & Segesten, 2014). Kanske skulle just den erfarenheten av beröringen ge ett nytt 

sätt att skapa mening för vårdaren i sitt yrke. Eftersom livsvärlden är i ständig förändring och 

är en process styrd av livets erfarenheter menar författarna att även vårdpersonalens frekvens 

av att använda beröring kan ändras genom positiva erfarenheter levda genom kroppen. Detta 

skulle kunna styrkas genom Edvardsson et al. (2003) där det tydligt står att vårdpersonalen 

fick en känsla av mening när de berörde patienter. Chang (2001) beskrev detta fenomen som 

ett utbyte av ki (livets energi enligt den östasiatiska kulturen) vilket gav båda parter mening. I 

resultatet framkom det att de positiva skillnaderna man såg hos patienterna var det som stärkte 

vårdpersonalens självkänsla. Dock anser författarna att det var intressant med den östasiatiska 

kulturens sätt att beskriva detta utbyte som ki, eftersom det kan relateras till livsvärldens 

beskrivning av hur människan skapar mening tillsammans med andra.  

Beröring kräver mod och yrkeskunskap eftersom att det inte är lätt att vara nära en kropp 

som är sjuk. Detta bekräftas i forskning av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) som visade 

att beröring användes för att vara närvarande både fysiskt och existentiellt för patienterna i 

svåra situationer. Vårdpersonalen kan alltså balansera mellan att ta avstånd och att vara nära 

sin patient, det gäller att veta när beröringen passar sig och inte. Inom vården är det vanligt att 

möta svåra situationer, vårdpersonalen hanterar dessa situationer olika, vissa väljer att ta 

avstånd och andra vill komma nära sin patient och detta görs på olika sätt. Här menar åter 

igen Picco et al. (2010) och Bundgaard et al. (2011) att det skulle bero på individuella faktorer 

och personligheter hos vårdpersonalen. Författarna hänvisar då till resonemanget ovan om hur 

även vårdpersonalens livsvärld är i ständig förändring och att hennes/hans levda erfarenheter 

påverkar hur hon/han väljer att vårda sin patient med beröring. 
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8.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visar att det skulle behövas mer utbildning för vårdpersonal 

inom ämnet beröring. Framförallt att vårdpersonalen kan utveckla sitt användande och bli 

medvetna om sitt sätt att beröra sin patient. En annan aspekt är att vårdpersonal behöver få 

mer handledning i hur de ska förhålla sig och bemöta patienter som inte känner sig bekväma 

med att få beröring. Detta för att det är viktigt att vårdpersonalen får den hjälp och stöd i hur 

de ska beröra för att möta patienternas olika behov för att uppnå en positiv effekt. Författarna 

menar att om vårdpersonalen skulle få mer utbildning och handledning skulle de känna sig 

mer trygga i sin yrkesroll. Kunskap inom området skulle kunna ges i form av föreläsningar 

och kurser. 

 
8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversikten har gett författarna en ökad förståelse kring beröring och dess betydelse 

inom omvårdnaden och hur olika vårdare använder sig av mer eller mindre medveten 

beröring. Däremot anser författarna att det skulle vara intressant att se fortsatt forskning inom 

detta område eftersom att de forskningsartiklar som utgjort resultatet i flera fall var äldre än 

femton år. Nyare forskning skulle kanske göra fler vårdare medvetna om beröringens 

betydelse och dess effekt, om den inte ansågs som förlegad och det skulle på så sätt vara 

lättare att implementera i vården.  

Författarna anser även att det saknas forskning gällande beröringens negativa aspekter. Om 

dessa aspekter skulle belysas kan möjligtvis framtida vårdare få utbildning som omfattar både 

de positiva och negativa sidorna. Det skulle i sådana fall kunna möjliggöra att vårdpersonal 

blir mer medvetna om beröringens komplexitet.    

 

9 Slutsats  

Resultatet visade att beröring är en naturlig del av vården men kanske inte alltid en medveten 

handling. Beröring varierade från dag till dag beroende på vårdarens dagsform, men även 

beroende på patientens vilja att bli berörd. Uppgiftsorienterad beröring används dagligen men 

kombinerades oftast med omedveten beröring. Det framkom tydligt att vårdare som hade en 

längre relation till sina patienter använde sig mer av omedveten beröring än andra och 

använde den då för att skapa vårdande relationer. Denna form av beröring skedde på kroppens 
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sociala zoner som är ryggen, armar och axlar. Dessa zoner kunde även beröras för att 

förstärka den verbala kommunikationen med patienten.  

     Vårdaren valde ofta att hålla patientens hand för att förmedla känslor såsom trygghet och 

komfort. Något mycket intressant var att användandet av beröring gav vårdpersonalen 

mening. Det ökade yrkesstoltheten och självkänslan vilket gjorde att vårdaren tog vårdandet 

som en mer betydelsefull uppgift. 

 Det är därför viktigt att vårdpersonalen är medveten om förmågan deras händer har som 

verktyg i vårdandet.   
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