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ABSTRACT 
 
Background: Touch that is performed in a sensitive and gentle way can be a good complement in 
caring. To be stricken with illness can involve that the individual feels powerlessness and to have 
no control over the own body. This could lead to both psychical and physical suffering. To 
strength health is one of the nurses’ responsibilities and to touch can be one way. 
 
Aim: The aim of the study was to describe patients’ experience of the effects of touch. 
 
Method: This literature study is based of scientific articles. 
 
Result: The result showed that touch contributes to several positive effects as pain relief, reduced 
anxiety and increased wellbeing. The patients felt both physical and emotional strength after the 
touch and this could help them to take an active part in their health process. Touch experienced as 
getting a meaningful relief from suffering that disease cause.  
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INLEDNING 
 

Beröringssinnet är ett av våra allra viktigaste sinnen och är det sinne som utvecklas allra först och 

det som lämnar oss sist vid livets slut. Små barn som inte får beröring riskerar att dö vilket visar 

vilken betydelsefull funktion beröring har för oss. Beröring är en mycket viktig del inom 

omvårdnad, genom att beröra patienter kan deras livskvalité och välbefinnande stärkas. Genom 

beröring kan vi som vårdpersonal stödja, lindra och trösta patienter när livet känns svårt (Ardeby, 

2003). 

 

Då en individ drabbas av sjukdom kan personens livskvalité påverkas, det kan bidra till att 

välbefinnandet minskar (Rustøen, 1993). Det har påvisats att beröring kan vara ett sätt att öka 

patienters välbefinnande och därmed ge dem ökad livskvalité. Svårt cancersjuka patienter som 

har givits massage har upplevt ett minskat lidande och en känsla av att de var värdefulla (Billhult 

& Dahlberg, 2001). Det är i situationer då vi känner oss hotade som vi blir medvetna om vad vi 

kan förlora och hur värdefullt livet är för oss. Att arbeta inom vården ställer därför höga krav på 

personalen som möter individer i svåra situationer. Det krävs både kunskap och förståelse om 

individen och hans/hennes livssituation för att på bästa sätt hjälpa den enskilde personen att 

förbättra sin livskvalité och sitt välbefinnande (Rustøen, 1993).  

 

Beröring är en naturlig del av livet men för många individer innebär livssituationen få eller inga 

självklara möjligheter till beröring. Vi blir särskilt utsatta när vi blir gamla eller om vi drabbas av 

sjukdom. Beröring kan vara ett sätt för sjuksköterskan att komma nära patienten både psykiskt 

och fysiskt även i den svåra situation som han/hon befinner sig i (Ardeby 1995).  

 

 

 

 

 

 



BAKGRUND 
 

Beröring 
 

Definition av beröring 
Beröring kan ge upplevelser av både positiv och negativ karaktär beroende på i vilket syfte den 

ges. Med begreppet beröring menas all typ av beröring som ges i syfte att vilja vara nära 

patienten i stunder då den verbala kommunikationen inte räcker till. Beröringen ska ske på ett sätt 

som är lyhört, varsamt och ha välvilliga intentioner (Ardeby, 2005).  

 

Olika former av beröring 
Taktil massage är en mjuk beröringsmassage och är enligt Ardeby (2003)  ”..en mjuk omslutande 

beröring av huden, utformad efter kroppens anatomi. Den tar hänsyn till fysiologiska reaktioner 

och bygger på respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov (Ardeby 2003, 

s. 20). Taktil massage innebär att arbeta med huden med strykningar, lätta tryck och att hålla om. 

Beröringen av huden är kontinuerlig och sker med mjuka omslutande rörelser som med en lugn 

rytm följer på varandra (Bergsten, 2004).  

  Klassisk massage eller svensk massage som den också kallas är en behandling för kroppens 

mjukdelar i syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. Vävnader som framför 

allt muskler, blodkärl och hud trycks och tänjs under massage med olika metoder som 

strykningar, knådningar och gnidningar. Det finns fem olika grundtekniker som används inom 

klassisk massage; effleurage - strykningar,  

petrissage – knådningar, friktion, tapotement – snabba, lätta rytmiska slag, vibration 

(www.alternativmedicin.se). Massagens viktigaste uppgift är att lösa upp spänningar i muskler. 

Det är den klassiska massagen som ligger till grund för många andra massagemetoder (Axelsson, 

1995).  

  Aromaterapi kan bestå av antingen massage eller bad tillsammans med essentiella oljor. 

(www.alternativmedicin.se). Oljorna som används vid aromaterapi är framställda av olika slags 

växter som blommor, träd och örter. Beroende på hur dofterna i oljorna blandas kan aromaterapin 

påverka speciella problem som till exempel huvudvärk, idrottsskador och matsmältningsbesvär. 



Inom aromaterapin använder man sig av både luktsinnet och absorption genom huden för att 

påverka kroppsliga funktioner. Det viktigaste målet då massage ges i aromaterapi är avslappning 

därför är de grundläggande strykningarna som används mjuka (Selby, 1997).  
  

Beröringssinnet 
Beröringssinnet eller det så kallade taktila sinnet är det mest basala sinnesorgan vi har i kroppen. 

Att beröring är mycket viktig för oss kan förstås med tanke på att det är det sinne som utvecklas 

först, redan i fosterstadiets början, och som även lämnar oss sist vid livets slut (Ardeby, 2003). 

Huden är vårt största känselorgan och är beroende av många olika typer av sinnesceller i huden. 

Tätheten och storleken på cellerna varierar på olika delar av kroppen (Bjålie, Haug, Sand, 

Sjaastad & Toverud, 2002). Huden registrerar värme, kyla, tryck, beröring och smärta med hjälp 

av receptorer som via sensoriska nerver skickar signaler till centrala nervsystemet (Uvnäs-

Moberg, 2000). 

 

Beröring under hela livet 
Beröring är något som redan fostret upplever då det ligger i livmodern, så tidigt som i vecka sex 

reagerar fostret på beröring. Människobarnet är när det föds fysiologiskt omoget och är den 

däggdjursungen som behöver längst tid på sig för att utvecklas. Spädbarnet är därför i mycket 

stort behov av beröring för att överhuvudtaget kunna överleva (Jelvéus, 1998). Behovet av 

beröring blir inte mindre under livets gång utan även äldre är i behov av beröring (Jelvéus, 2000). 

Däremot ses det som mer naturligt att ta upp små barn i famnen och krama än en vuxen eller 

gammal människa trots att behovet är detsamma (Ardeby, 1995). Den äldre människans behov av 

beröring är ofta otillfredsställt på grund av att de inte har någon nära att beröra eller bli berörd av. 

Hos förvirrade gamla kan beröring lugna och symbolisera omsorg och bekräfta deras existens. Då 

den verbala kommunikationen inte når fram kan beröring vara ett sätt att kommunicera när de 

övriga sinnena inte fungerar som förut (Ardeby, 2003). Även i livets slut är beröring viktig, enligt 

Ardeby (2003) är det ett sätt att stärka tillit och visa empati som kan få patienten och dennes 

anhöriga att få visa sorg och ångest. Att ge beröring är ett sätt för vårdpersonalen att stanna kvar 

hos patienten även då orden inte räcker till (Ardeby, 1995).  

 

 



Beröring inom omvårdnad 

Syftet med omvårdnad är enligt SOSFS 1993:17  

 ”att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och  

 bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov…  

                   Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 

 hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag.” 

 

Enligt Ardeby (2005) kan vårdpersonal genom att använda beröring bidra till att patienten 

upplever ett ökat fysiskt och emotionellt välbefinnande. Routsaalo (1998) beskriver att fysisk 

beröring är en viktig del i relationen mellan patient och sjuksköterska. Beröring spelar en stor roll 

för att komplettera den verbala kommunikationen, för att få patientens uppmärksamhet, för att 

lugna patienten och för att visa omtanke (Routsaalo, 1998). I sjuksköterskans roll ingår att vårda 

andras kroppar genom att beröra eller vidröra patienten i olika sammanhang. Som professionell 

sjuksköterska krävs det att vara nära patienten i olika vårdaktiviteter och samtidigt kunna hålla 

distans (Lindwall, Dahlberg & Bergbom, 2001).  

 

Beröringens effekter  

 

Oxytocinfrisättning 

Oxytocin är ett hormon som finns hos både människor och däggdjur och är det som verkar spela 

störst roll när det gäller beröringens positiva effekter eftersom det frisätts i samband med 

beröring. Att använda metoder som t.ex. taktil massage är att på ett medvetet sätt aktivera 

oxytocinsystemet (Ardeby, 2003). 
  Forskare har relativt länge vetat om att oxytocin spelar en viktig roll i samband med förlossning. 

1906 fann en engelsk forskare vid namn Sir Henry Dale att det i hypofysen fanns en substans som 

kunde påskynda förlossning. Han kallade det för oxytocin som på grekiska betyder snabb 

förlossning, senare upptäckte han även att oxytocin var verksamt för att amningen skulle fungera. 

Oxytocin är ett urgammalt hormon som inte har ändrat kemiskt någonting under alla miljontals år 

som det har funnits, detta visar att det har en mycket viktig betydelse för djur och människor och 

styr funktioner som är livsviktiga (Uvnäs-Moberg, 2000). Oxytocin kan frisättas förutom i 

samband med beröring också av värme och vid vissa typer av lukt, ljud och ljus (Uvnäs-Moberg, 



Petersson, 2004).   

  Dagens forskning visar att oxytocin även är viktig i många andra situationer än vid förlossning 

och amning och att det finns både hos män och kvinnor. Oxytocin har förmågan att aktivera vårt 

så kallade lugn och ro system som är nödvändigt för att kroppen ska kunna återhämta sig och få 

ny energi (Uvnäs-Moberg, 2000). 

  Oxytocinnerver finns utspridda i hela hjärnan som ett nätverk och går till exempel till områden 

som styr rörelser, koncentration, minnescentra, stressreglering och centrum som reglerar 

stämning, vakenhetsgrad och aptit. I djurförsök som har gjorts på råttor har det visat sig att 

oxytocin bidrar till exempelvis tillväxt och läkning, är ångestdämpade och ger lugn, motverkar 

stress och minskar rädsla och aggression samt ger lugn sömn (Uvnäs-Moberg & Petersson, 2004), 

(Ardeby, 2003). Oxytocin påverkar även hur smärta upplevs, det beror på att oxytocinnerver går 

till det område i hjärnan som påverkar smärtupplevelsen. Det bidrar till att oxytocin har en 

förmåga att höja smärttröskeln. Oxytocinet aktiverar också endorfinerna som i sin tur också har 

en reglerande funktion för smärtlindring (Ardeby, 2003).  

 

Endorfinfrisättning 

Under 70-talet upptäckte svenska forskare endorfiner kroppens eget ”morfin”. Endorfiner är 

ämnen som bildas av nerver i hjärnan och ryggmärgen och kan blockera smärtsignalerna på deras 

väg mot hjärnan där vi blir medvetna om smärtan (Nisell & Einhorn, 2002). Endorfiner minskar 

smärtan och ökar känslan av välbefinnande (Bjålie m.fl., 2002). Det endorfinerga systemet 

interagerar med till exempel hypotalamus i hjärnan som styr en stor del av det autonoma 

nervsystemet och även hypofysens hormonproducering i hjärnan. Det endorfinerga systemet 

interagerar även med det limbiska systemet som är den del av storhjärnan vars funktion också 

sammanhänger med det autonoma nervsystemet och påverkar våra känslor. Stress, emotionella 

och kognitiva faktorer kan påverka endorfinfrisättningen. Farmakologiska undersökningar har 

visat att en förväntan om smärtlindring kan medföra frisättning av endorfiner (Werner & Strang, 

2003). Det psykiska tillståndet spelar stor roll för hur en person upplever sin smärta. Smärtan 

förstärks av oro och rädsla genom kroppens stresshormoner, medan den minskar när individen 

känner trygghet och förtroende (Nisell & Einhorn, 2002).  

 

 



Autonoma nervsystemet 
 

Det autonoma nervsystemet är indelat i parasympaticus och sympaticus. Det autonoma 

nervsystemet styr funktioner i vår kropp som vi inte själva kan påverka som t.ex. 

kroppstemperatur och blodtryck (Bjålie m.fl., 2002). Det parasympatiska nervsystemet benämner 

Uvnäs-Moberg (2000) som lugn- och ro systemet där oxytocinet är en av signalsubstanserna som 

leder till avslappning. Det parasympatiska nervsystemet är aktivt vid vila och leder till sänkt 

blodtryck, dämpad hjärtaktivitet samt ökar mag- och tarmkanalens peristaltik (Bjålie m.fl., 2002). 

Andra effekter som sker då parasympaticus påverkas är långsammare och djupare andning, ökad 

genomblödning till huden som gör att den blir varm och rosig, sekretion av tunnflytande sekret i 

spottkörtlarna ökar. Genomblödningen och näringsupptaget i slemhinnorna ökar och musklerna 

slappnar av (Ardeby, 2005). Enligt Ardeby (2005) har det länge antagits att vi bara kan ta bort det 

som skapar stress och som aktiverar kamp- och flykt reaktioner. Senare forskning kan dock 

påvisa att oxytocin har en viktig funktion då det fungerar som motgift till adrenalinpåslag och 

stress. Detta innebär att lugn och ro systemet är ett eget fysiologiskt system som vi medvetet kan 

aktivera, till exempel genom beröring (Ardeby, 2005).  

  Det sympatiska nervsystemet är motsatsen till det parasympatiska och med hjälp av adrenalin 

som signalsubstans bidrar det till ökad hjärtfrekvens, ökad blodgenomströmning till 

skelettmuskulaturen, kroppens förbereds alltså för kamp eller flykt och vrider upp kroppens 

fysiska förmåga till max (Bjålie m.fl., 2002). Andra funktioner som t.ex. mag-tarmkanalens 

aktivitet avstannar. Det sympatiska nervsystemet aktiveras då individen utsätts för fara, 

exempelvis aktiveras det vid smärta då smärtreceptorerna i huden stimuleras eftersom smärtan 

ses som ett hot (Uvnäs-Moberg, 2000).   

 

Smärta 

 
Definition av smärta 
Enligt International Association for the study of pain från 1979 är smärta ”En obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada”(Werner & Strang, 2003, s 13).  



 

”Smärta är alltid subjektiv. Individen lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter och 

vävnadsskada i livet” (Werner & Strang, 2003, s.13). 

 

Smärta som försvarsmekanism 
Smärta är en livsnödvändig skyddsmekanism, den signalerar till oss att något är fel. Vi kan då 

göra någonting åt det som orsakat smärtan, det kan vara ett litet sår, stukning eller allvarligare 

skador och sjukdomar som benbrott eller hjärtinfarkt. Utan smärta skulle vi inte i tid hinna ta bort 

handen från den heta plattan på spisen. Smärta är därför en förutsättning för livet självt. Ofta 

skapar vårt försvarssystem smärtupplevelser utöver vad som är nödvändigt för vår överlevnad. 

Om smärtan inte försvinner så övergår lidandet med tiden till att bli mer än kroppsligt eftersom 

psykiska och sociala problem ofta uppstår i samband med smärtan. Därför är ett av kroppens 

viktigaste försvarssystem även det som ger upphov till mest lidande (Nisell & Einhorn, 2002). 

 

Upplevelse av smärta 
En individ som drabbats av smärta lider av sitt onda och oroar sig hur denna kommer att påverka 

tillvaron. Smärta upplevs olika av olika människor beroende på olika omständigheter som oro, 

stress, tillit, livssituation etc. Smärta är en subjektiv upplevelse. I många fall är det vad vi gör av 

smärtupplevelsen som avgör hur intensiv den blir. Eftersom smärta är subjektiv måste vi alltid 

respektera en annans upplevelse av smärta (Einhorn & Nisell, 2002). 

 

Grindteorins betydelse 
I mitten av 1960-talet presenterade två smärtforskare från England sin grindteori. Teorin går ut på 

att smärta passerar genom en port i ryggmärgen och om det uppkommer konkurrens av signaler 

från andra nerver så kan dessa tränga undan smärtsignalerna, detta medför då minskad smärta. 

När vi blåser på huden nära det smärtande området eller stimulerar nervtrådar genom massage så 

lindrar detta smärtan eftersom berörningsnervens signaler kan blockera smärtnervernas (Nisell & 

Einhorn, 2002). Grindteorin kan delvis förklara de smärtlindrande effekter som ges av 

fysioterapeutiska behandlingsmetoder som t e x TENS - transkutan elektrisk nervstimulering, 

massage, vibration och akupunktur (Werner & Strang, 2003).  

 



 

Välbefinnande och livskvalité 
 
Välbefinnande och livskvalité är två närbesläktade begrepp som ofta hör ihop och därför är svåra 

att skilja åt. De är båda subjektiva begrepp och den verkliga sanningen om vad som är vad och 

betydelsen av dem kan endast den enskilde personen svara på (Rustøen, 1993).  Rustøen (1993) 

beskriver en definition av både välbefinnande och livskvalité som en känsla som upplevs av 

individen själv och som inte kan bedömas av någon annan. En person befinner sig väl endast då 

han/hon ger uttryck för det (Rustøen, 1993).  

 

Då WHO efter andra världskriget utformade sitt hälsobegrepp fick välbefinnande en central roll i 

definitionen av hälsa, den lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (Rustøen, 1993, s. 43). Genom att försöka skapa 

välbefinnande kan därmed hälsan stärkas. 

Enligt Eriksson (1989) ses ofta hälsa och sjukdom som motsatta förhållanden, men så behöver det 

inte vara. Då en individ drabbas av en svår sjukdom kan han/hon börja värdera sin hälsa och 

kämpa för den (Eriksson, 1989).  

  Människans kropp kan ge både glädje och lycka då den har tillräcklig styrka och inte sviker. Att 

ha tillgång till en frisk och fungerande kropp upplevs som välbehag och tas ofta för givet när allt 

fungerar som förväntat. Då det däremot inte fungerar upplevs kroppen som opålitlig och 

otillfredsställande och individen kan uppleva vanmakt över att inte ha kontroll över sin egen 

kropp (Lindwall, Dahlberg & Bergbom, 2001).  

Då en person drabbas av sjukdom kan det ofta leda till rädsla och oro, det kan bero på smärta, 

kraftlöshet, ovisshet och obehag. Sjukdomen kan innebära båda stora och små förändringar för 

människan och hans/hennes liv. En person som är van att klara sig själv kan bli helt beroende av 

andra för att klara av att sköta sig själv och sitt liv. Om sjukdomen dessutom kräver 

sjukhusvistelse kan den personliga integriteten hotas ytterligare, det krävs att patienten anpassar 

sig till sjukhuset organisation och rutiner. Denna anpassning kan hota både välbefinnandet och 

den personliga integriteten (Ardeby, 2003).  
 



 

SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av beröringens effekter.  

 

Frågeställningar för att uppnå syftet var: 

 

1 Vilka fysiska och psykiska effekter ger beröring? 

2 Hur upplever patienterna beröring? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METOD 

 

Litteraturstudie  
Studien är en litteraturstudie. Vid en litteraturstudie är det viktigt att göra ett urval som är 

representativt för det område som ska arbetas med. I uppgiften gäller att välja, strukturera och 

sammanfatta. Författarens frågeställning bestämmer vad som ska återges i litteraturen för att de 

förhållandena som tagits upp för belysning ska tydliggöras. Litteraturstudier kräver att författaren 

själv läser texterna i ett visst sammanhang och med ett visst syfte (Hartman, 2003). 
 

Litteratursökning 
Datainsamling har skett vid Högskolan Vänersborg, Biomedicinska biblioteket vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och Norra Älvsborgs läns sjukhusbibliotek. Datainsamlingen har skett både 

genom systematisk och osystematisk sökning. Databaserna CinAhl, Academic Search Elite, 

CinAhl+ via Academic Search Elite, SweMed+ har använts. Sökord som har använts vid den 

systematiska sökningen är touch, massage, experience, therapeutic touch, pain, suffering, tactile, 

taktil massage och beröring i olika kombinationer, alla sökningar utfördes peer-reviewed. 

Översikt över sökningarna som har gjorts kan ses i Tabell 1 (Bilaga 1). Totalt fyra artiklar 

hittades med hjälp av databaser. Övriga artiklar hittades genom osystematisk sökning med hjälp 

av referenslistor i funna artiklar och tidigare C-uppsatser inom området som i sin tur gav 

ytterligare källor.   

 

Urval 
Artiklarna är skrivna på engelska och svenska. Artiklarna bestod endast av empiriska studier och 

var både kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa studier utgår från att tyda och förstå fenomen 

medan kvantitativa syftar till att mäta och förklara (Nyberg, 2000). Författarna valde att endast 

utgå från artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter för att trovärdigheten på litteraturstudien 

skulle vara så hög som möjligt. Två artiklar valdes bort på grund av de inte motsvarade studiens 

syfte då de handlade om healing. Författarna har valt att utesluta artiklar som varit publicerade 

före 1990.  

Tre artiklar har valts bort på grund av att de har varit litteraturstudier. Totalt tio vetenskapliga 



artiklar valdes ut vid granskningen. Dessa kan ses som tabell 2 (bilaga 2). De flesta artiklar fanns 

på Högskolebiblioteket i Vänersborg, några via elektroniska tidskrifter och några i tidskrifter som 

fanns tillgängliga på biblioteket. Två av de utvalda artiklarna som visade sig vara relevanta för 

studien fick beställas via biblioteket.  
 

Genomförande 
Alla funna artiklarna lästes igenom av författarna och de som var relevanta för studiens syfte 

valdes ut. Artiklarna delades sedan upp och lästes individuellt, anteckningar gjordes om 

innehållet som stämde med studiens syfte och frågeställningar. Båda författarna läste alla 

artiklarna flera gånger och innehållet diskuterades därefter och tolkningarna jämfördes. 

Författarna fann vissa gemensamma begrepp i artiklarna. För att kunna gruppera dessa användes 

olika markeringspennor. Polit och Beck (2004) anser att då den insamlade datan är relativt liten 

kan olika färger användas för att få ut kontentan ur materialet. Text som kan relateras till ett ämne 

kan exempelvis färgas blått och annan text som tillhör ett annat ämne färgas i en annan färg (Polit 

& Beck, 2004).  Stycken som handlade om smärtlindrande effekter markerades därför rött, det 

som handlade om avslappning grönt, stycken om välbefinnande blått och negativa upplevelser 

färgades gult. Det resulterade till tre grupper; smärtlindring, avslappning och välbefinnande. För 

att få ett så representativt resultat som möjligt valdes även att ta med negativa upplevelser av 

beröring.  Analysen eller som i detta fall genomförandet handlar om att organisera, strukturera 

och tematisera insamlad data. Detta görs för att ge överskådlighet och systematik. Analysen är 

beroende av problem eller frågeställningen och den bestämmer vad som ska analyseras. 

(Backman, 1998). 

Struktureringen resulterade i fyra kategorier som redovisas i resultatet, dessa är; ”Beröring som 

smärtlindring”, ”Beröring för att lindra oro och spänningar”, ”Beröring för att öka välbefinnande 

och livskvalité” och ”Negativa upplevelser av beröring”.  
 

 

 

 

 



RESULTAT  
 

Resultatet kommer att presenteras i följande kategorier; beröring som smärtlindring, beröring för 

att lindra oro och spänningar, beröring för att öka välbefinnande och livskvalité och negativa 

upplevelser av beröring.  

 

Beröring som smärtlindring 
Flera studier påvisar att beröring lindrar smärta. Chang, Wang och Chen (2002) har utfört en 

studie i Taiwan där de har undersökt effekter av massage vid förlossningsvärkar och oro. Studien 

genomfördes på 60 kvinnor under förlossning, dessa jämfördes med en grupp som inte fick 

massage. Massagen utfördes av kvinnornas män och varade i 30 minuter under tre olika faser av 

förlossningen som avgjordes av livmoderhalsens öppning. Resultatet visar att av de kvinnor som 

fick massage rapporterade 87 % av dessa att det hade givit dem god hjälp vid förlossningen. För 

att mäta smärtintensiteten användes instrumentet PBI – Present Behavioural Intensity som mäter 

den aktuella smärtan med hjälp av fem objektiva kategorier. Skalan innefattade olika faser där 0 

motsvarade normal andning och den högsta siffran 4 motsvarade tecken på agitation. PBI visade 

en relativt stadig ökning under hela förlossningen med en topp under den sista fasen. 

Massagegruppen visade dock en signifikant skillnad med lägre PBI än kontrollgruppen under alla 

tre faserna av förlossningsprocessen.  

 

Syftet med en annan studie var att undersöka effekterna av massage när det gällde 

smärtuppfattning och oro hos inneliggande patienter som upplevde betydande cancersmärta 

(Ferrel-Torry & Glick, 1993). Nio män i åldrarna 23 – 77 år med olika former av cancer ingick i 

studien. Massagen pågick i 30 minuter under två dagar och bestod av långsamma strykningar och 

av tryck. Massagen utfördes med varm kokoslotion på fötter, rygg och axlar. Som mätinstrument 

användes VAS-skala som är en självskattningsskala från ett till tio där tio är värsta möjliga 

smärta. Resultatet visade att smärtan minskade betydelsefullt under båda dagarna efter 

massagebehandlingen. Mätning av smärtan med hjälp av VAS-skala visade att VAS-skattningen 

sjönk betydligt efter massagen. Innan massagen skattades smärtan av patienterna som VAS cirka 

fem, efter massagen hade det värdet sjunkit till cirka två.  

  



 Weinrich och Weinrich (1990) har i en studie undersökt effekterna av massage som 

smärtlindring för cancerpatienter. I studien deltog 28 patienter, både män och kvinnor, i åldrarna 

36 – 78 år, dessa delades in i två grupper. Den ena gruppen gavs ryggmassage i 10 minuter och 

den andra fick istället för massage ett besök under tio minuter och fick då prata om vad som helst. 

Smärtan registrerades med hjälp av VAS-skala före, alldeles efteråt och efter en och två timmar 

hos de båda grupperna. Könsskillnad i smärtnivån kunde påvisas innan behandling, männen i 

behandlingsgruppen hade de högsta nivåerna av smärta. Resultatet av studien visade en 

signifikant minskning av smärta omedelbart efter massagen hos männen, lindringen höll i sig 

även efter en och två timmar. Kvinnorna upplevde ingen märkbar effekt, inte heller hos 

kontrollgruppen kunde det ses någon minskning av smärta före och efter besöket.  

 

Wilkinson (1995) fann i sin studie där hon undersökt effekterna av massage och 

aromaterapimassage på cancerpatienter i palliativ vård att 88 % upplevde att de hade haft nytta av 

behandlingen medan 12 % ansåg att de inte hade haft det. Urvalet bestod av 51 patienter varav 48 

kvinnor och tre män. De var uppdelade i två grupper den ena fick massage med olja utan doft och 

den andra fick massage med eterisk olja. Behandlingen bestod av helkroppsmassage vid tre 

tillfällen under en tre veckors period. Av urvalet kunde 24 patienter svara på frågor två veckor 

efter den sista massagen. De flesta patienterna som fick aromaterapimassage tyckte att massagen 

reducerade spänning och smärta och en patient förklarade att hon nu definitivt trodde att 

aromaterapimassagen hade hjälpt henne i sökandet efter smärtlindring.   

 

En liknade studie av Corner, Cawley och Hildebrand (1995) undersökte skillnaden mellan 

effekten av massage med och utan essentiella oljor. Syftet var dock annorlunda då det var att 

undersöka hur välbefinnandet påverkades hos cancerpatienter efter massagen. 35 patienter deltog 

i studien varav 18 ingick i en kontrollgrupp som inte fick massage. Resterande 17 ingick i 

massagegruppen där hälften masserades med essentiell olja och hälften med olja utan doft. 

Patienterna som fick massage upplevde att smärtan lindrades och spänning i muskler minskade. 

De som fick massage med essentiella oljor ansåg att symtom som smärta och svårigheter att röra 

sig förbättrades signifikant jämfört med kontrollgruppen. En patient förklarade att genom 

massagen kändes det som om smärtan försvann ur kroppen och att massagen hjälpte henne 

mycket. Den smärtlindrande effekten varierade, några rapporterade att den höll i sig resten av 



dagen medan andra upplevde smärtlindring under några dagar upp till en hel vecka efteråt. 

  

En studie utförd för att undersöka beröringsmassagens rogivande effekter på 

intensivvårdspatienter visade också att beröring gav smärtlindring (Johansson-Hovstadius, 

Styvberg & Wendt, 2005). Av de 18 vårdtagare som deltog i studien besvarade 16 stycken frågan 

om beröringsmassagen hade givit dem smärtlindring. Fem stycken svarade oförändrad 

smärtupplevelse, sju stycken ansåg att smärtan minskat något och fyra stycken ansåg att smärtan 

minskat markant.  

  

Olsson, Rahm och Högberg (2004) har utfört studien Taktil massage vid stroke och livskvalité. 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av taktil massage för strokepatienters 

återhämtning och välbefinnande. Totalt ingick 30 patienter i studien varav 13 fick taktil massage 

och 17 ingick i en kontrollgrupp. Bland annat registrerades läkemedelsförbrukning för smärta, 

sömnproblem, depression och oro under perioden som patienten var inlagd. Patienterna i 

massagegruppen fick taktil massage vid fem tillfällen under den första veckan och tre per vecka 

fram till utskrivning, massagen pågick under en timma. Resultatet visade att massagegruppen 

förbrukade mindre läkemedel än vad kontrollgruppen gjorde. Tydligast skillnad sågs vid smärta 

där massagegruppen använde läkemedel 25 % av vårddagarna jämfört med 37 % i 

kontrollgruppen. Vid en uppföljning som gjordes fyra veckor efter utskrivning använde 58,3 % i 

massagegruppen inte något läkemedel för smärta jämfört med 40 % i kontrollgruppen. Denna 

studie visar att de strokepatienter som fick taktil massage krävde mindre mängd läkemedel än de 

patienter som inte fick massage och behovet av läkemedel var fortfarande minskat då patienterna 

kommit hem. Då syftet med studien var att undersöka livskvalité använde sig författarna av NHP 

–  Nottingham Health profile som är ett instrument som mäter upplevd livskvalité i form av ett 

frågeformulär. En del av detta formulär innehåller frågor kring smärta. Då delarna studerades var 

för sig kunde en tydlig minskning av smärta ses i massagegruppen jämfört med kontrollgruppen, 

skillnaden var signifikant.  

Sammanfattningsvis kan beröring ses som god smärtlindring. I sju av tio vetenskapliga artiklar 

som granskats visar resultatet att beröring minskar smärta även då syftet inte har varit att 

undersöka just de effekterna. Av resultatet framkommer det att beröring har en lindrande effekt 

på flera olika typer av smärta såsom förlossningsvärkar (Chang m.fl., 2002), cancersmärta 



(Ferrel-Torry & Glick, 1993; Weinrich & Weinrich, 1990; Wilkinson, 1995; Corner m.fl., 1995), 

postoperativ smärta hos intensivvårdspatienter (Johansson-Hovstadius m.fl., 2005) och smärta 

vid stroke (Olsson m.fl., 2004). 

 

Beröring för att lindra oro och spänningar  
Fraser och Kerr (1993) har undersökt effekterna av ryggmassage när det gällde oro/ångest hos 

äldre vårdtagare på ett äldreboende. 21 stycken boende ingick varav 17 kvinnor och fyra män, 

dessa delades in i tre grupper. Första gruppen fick massage tillsammans med normalt samtal, 

andra gruppen samtalade endast med personen som utförde studien och den tredje gruppen fick 

ingen behandling alls. Oro/ångest mättes omedelbart efteråt och efter 10 minuter. Mätinstrument 

som användes var STAI – State-Trait Anxiety Inventory som är ett frågeformulär på 20 frågor 

som beskriver känslor rörande oro/ångest och EMG som mäter muskelaktivitet. Även blodtryck 

och hjärtslag mättes. Massagen bestod av fem minuters ryggmassage med långsamma och 

rytmiska rörelser med lätt till måttligt tryck. Resultatet visade att fysiska förändringar efter 

ryggmassagen förekom men att dessa var för små för att dra någon slutsats av. Muskelaktiviteten 

visade däremot en tydlig skillnad i form av minskning efter behandlingen hos både grupp ett och 

två. Gruppen utan behandling visade ingen skillnad vid mätning av muskelaktivitet. Resultatet av 

studien kunde även påvisa att muskelaktiviteten fortfarande var minskad en stund efter massagen, 

vid mätningen som utfördes efter 10 minuter så även vid mätning av oro/ångest. Det visar att 

massagen inte endast gav omedelbar effekt utan att effekten även varade en stund efteråt. En 

betydelsefull skillnad mellan gruppen som fick massage och gruppen utan behandling kunde även 

ses med hjälp av STAI med störst minskning av oro/ångest hos gruppen som fick massage. 

Skillnaden var inte lika tydlig mellan gruppen med samtal jämfört med gruppen utan behandling. 

Det kunde även ses en statistiskt signifikant skillnad uppmätt med STAI mellan massagegruppen 

och gruppen med samtal.   

Studien som Ferell-Torry och Glick (1993) har utfört visar i sitt resultat att massage bidrog till att 

oro/ångest minskade betydelsefullt under de två dagar behandlingen utfördes. Frågeformulär som 

gällde avkoppling indikerade att personerna kände sig betydligt mer avslappnade efter massagen. 

De gick från nivå ”somewhat relaxed” dag ett, till nivå mellan ”very relaxed” och ”at peace” dag 

två. Det resultatet visade att det var en signifikant skillnad av avslappningsnivån före och efter 

massagen. Författarna mätte även fysiska effekter mättes som hjärtslag, andetag och blodtryck för 



att få objektiv mätning av massagen. Resultatet visade att hjärtslagen minskade, andetagen blev 

lugnare och blodtryck sjönk efter massagen. Skillnaden kunde ses vid jämförelse innan massagen 

och alldeles efteråt men den tydligaste skillnaden sågs om man jämförde innan massage och 10 

minuter efteråt vilket tyder på att effekten fanns kvar och till och med var ännu bättre efter en 

liten stund. Patienterna upplevde även att deras sömn förbättrades natten efter de hade fått 

massage.  

 

I Corner, Cawley och Hildebrands (1995) studie visade resultatet att den effekt som visade sig 

hos de flesta av de behandlande, 88 %, var upplevelse av avslappning och att muskelspänningar 

minskade. 76 % av patienterna som fick massage upplevde även att de kände sig lugna vid en 

mätning direkt efter massagen. 65 % av gruppen som masserades med essentiell olja och 24 % av 

dem som masserades med naturell olja rapporterade att de kände sig skönt trötta eller sömniga 

efter behandlingen. Både gruppen som fick massage med essentiell olja och gruppen som fick 

massage med olja utan doft påvisade en tydlig reduktion av ångest, ingen sådan effekt kunde ses 

hos kontrollgruppen.  

 

I en studie om aromaterapins effekter (Wilkinson, 1995) fastställdes att majoriteten av patienterna 

tyckte om massage med aromaterapi. Först och främst upplevde de massagen mycket 

avslappnande och lugnande. En kvinna upplevde att massagen gav henne otrolig avslappning och 

hon var förvånad över hur spänningarna släppte och stressen försvann. De flesta patienterna som 

fick behandling med aromterapi tyckte att massagen reducerade spänningar. Både gruppen som 

fick massage tillsammans med aromaterapi och de som inte fick det upplevde en minskning av 

sina psykiska symtom som till exempel oro och ångest. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan de båda grupperna. Författaren till studien använde sig av STAI för att mäta patienternas 

oro och ångest. Båda grupperna hade mindre oro/ångest efter massagen än före och det var 

signifikant lägre efter varje massagetillfälle.  

 

Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) har undersökt patienters upplevelser av aromaterapi. 

Studien är gjord på 10 kvinnor i åldern 40-60 år som vårdades palliativt för sin cancersjukdom. 

De fick aromaterapi under sex veckor 1 timme i veckan, därefter intervjuades de. Resultatet visar 

att patienterna upplevde att aromterapin ledde till psykiska och psykologiska fördelar såsom 



bättre sömn och känsla av avslappning. De ansåg att de efter flera tillfällen av behandlingen hade 

kunnat bli mer avslappnade.  

 

Enligt Chang m.fl. (2002) var massagen ett psykologiskt stöd och bidrog till att kvinnor under 

förlossning kände sig säkrare och lugnare. De använde sig av VASA för att mäta oro/ångest 

under förlossningen, det är en VAS-skala som mäter oro/ångest på en skala 1-10 där 1 är ingen 

oro och 10 är värsta möjliga oro. Patienterna fick själva skatta sig hur de kände sig just då. VASA 

höjdes under hela förlossningen för båda grupperna men massagegruppen uppvisade en 

signifikant skillnad av lägre poäng under första fasen av förlossningen än vad kontrollgruppen 

gjorde. Under senare delen av förlossningen kunde ingen tydlig skillnad ses mellan de båda 

grupperna.  

 

Johansson-Hovstadius m.fl. (2005) har i sin studie syfte att undersöka om beröringsmassage kan 

påverka patientens välbefinnande så att lugn och ro skapas. De patienter som ingick i studien 

hade genomgått hjärt- eller lungoperation och vårdades på en intensivvårdsavdelning. Urvalet 

bestod av 18 vårdtagare varav nio män och nio kvinnor i åldrarna 51-80 år. Forskarna till studien 

beskriver att miljön på en intensivvårdsavdelning kan upplevas som stressande. Samtliga 

vårdtagare samtyckte helt eller delvis med att beröringsmassagen medverkade till att miljön 

kändes mer rofylld. Av de 18 personerna som svarade på frågan om massagen påverkat 

stressnivån svarade fem personer att den minskat markant, fyra personer att den minskat något 

medan nio att den var oförändrad. När det gällde frågan om massagen påverkat sömnen svarade 

en person att den förbättrats markant, fyra personer att den förbättrats något och 12 personer att 

den var oförändrad.  

Sammanfattningsvis bidrar beröring till avslappning och minskad oro. Det framkommer att 

beröring har effekt på oro och ångest hos äldre vårdtagare (Fraser & Kerr, 1993) och patienter 

som vårdas för cancer (Ferell-Torry & Glick, 1993). Flera studier visade att patienter upplevde att 

de kände sig avslappnade efter massage (Corner m.fl., 1995; Wilkinson, 1995; Dunwoody m.fl., 

2002; Johansson-Hovstadius m.fl., 2005). Beröring bidrar även till minskad oro för kvinnor under 

förlossning (Chang m.fl., 2002).  
 

 



Beröring för att öka välbefinnande och livskvalité 
Billhult och Dahlberg (2001) har utfört en studie där syftet var att undersöka om massage utifrån 

patientens perspektiv ökade välbefinnandet. Åtta kvinnliga cancerpatienter i åldrarna 54-80 år 

fick lätt massage under 10 dagar och intervjuades därefter. Massagen gavs antingen över 

hand/underarm eller fot/nedre del av ben och varade i ungefär 20 minuter. Billhult & Dahlberg 

anser att det finns en risk då en person blir inlagd på sjukhus att hon eller han kan känna sig 

anonym; ombyte av personal, omflyttningar och flertal undersökningar kan leda till att patienten 

känner sig mindre värdig. Ur resultatet framkom att massagen upplevdes av patienterna som om 

de blev väl omhändertagna, de kände sig värdefulla. En kvinna kände att massagen innebar att 

någon brydde sig om henne lite extra och de gjorde att hon kände sig betydelsefull. Att vara 

patient innebär att vara i beroendesituation. När kroppen inte längre fungerar som förut kan 

patienten bli beroende av både personal och anhöriga. Detta kan vara mycket svårt för individen 

som är van att klara sig själv. Massagen gav ett meningsfullt lindrande på grund av att det bidrog 

till en balans mellan självständighet och beroende. Att bli erbjuden massage innebar att patienten 

inte behövde fråga efter något som de ansåg var bra för dem. Billhult och Dahlberg (2001) menar 

vidare att de viktiga mötena mellan personal och patient blir färre på grund av att personalen 

pressas av sjukvårdsystemet att arbeta mer effektivt. Den 20 minuter långa massagen innebar att 

personalen var nära patienten den stunden och patienten upplevde då att en positiv relation 

skapades. Enligt författarna till studien leder cancerdiagnosen till att kroppen bryts ner och de 

vanligaste symtomen är trötthet och svaghet. Att få massage ledde däremot till att patienten kände 

att kroppen hade resurser och de gjorde att de kände sig starkare. Detta ledde till att de kunde ta 

mer aktiv del i sin hälsoprocess. En patient uttryckte en känsla av att när någons händer rörde sig 

över hennes kropp ledde det till att hennes tankar inte endast kretsade kring smärtan. Massagen 

innebar en känsla av någonting som kändes bra trots allt lidande som är relaterat till behandling 

av cancer. 

 

I en av studierna om aromterapi (Dunwoody m.fl., 2002) upplevde patienterna att terapin gav 

dem möjlighet att glömma sjukdomen för en liten stund. Det gav dem tillåtelse att göra något 

bara för dem själva. De intervjuade kvinnorna ansåg att aromaterapi gjorde att de kände sig 

värdefulla och att de blev väl omhändertagna, det kändes viktigt efter den tuffa 

cancerbehandlingen de hade gått igenom. Dunwoody m.fl., 2002 påstår att trots att det är 



meningen att patienter alltid ska vara delaktiga i sin behandling är det inte alltid möjligt för dem. 

Aromaterapin gav dem dock möjlighet att vara med och påverka sin hälsoprocess. Deltagarna i 

studien upplevde att personen som utförde aromaterapin såg dem som individer och att de var en 

person med cancer och inte en cancerpatient. De ansåg att aromaterapin såg till deras individuella 

behov och inte endast utgick från cancern.  

 

En annan studie med aromaterapi (Corner m.fl., 1995) visar liknande resultat. Kvinnorna 

upplevde att de blev bortskämda och omhändertagna på ett alldeles speciellt sätt. Resultatet av 

studien visade övervägande positiva upplevelser av massagen och bidrog signifikant till högre 

livskvalité och en känsla av omtanke och acceptans från den som gav massage. Wilkinson (1995) 

fann i sin studie att patienterna tyckte om massagen för att de upplevde att det var något som de 

gjorde för sin egen skull och unnade sig något som bidrog till att de mådde bra. De såg framemot 

aromaterapin inför varje behandling.   

 

Olsson m.fl., (2004) undersöker livskvalité med hjälp av instrumentet NHP. De fann ett nära 

samband mellan taktil massage och livskvalité då de som fick taktil massage upplevde högre 

livskvalité jämfört med dem som inte fick det. De totala poäng av NHP visade att de som fick 

massage i genomsnitt förbättrades vid varje mättillfälle. Kontrollgruppen gjorde mycket små eller 

inga förbättringar vid de olika mättillfällena. Utvecklingen av de båda grupperna visade en 

signifikant skillnad. De som fick massage sov bättre, hade betydligt mer energi och mindre 

smärta samt mådde psykiskt bättre jämfört med kontrollgruppen. Gruppen som fick massage hade 

fortsatt förbättrad livskvalité fyra veckor efter avslutad behandling medan kontrollgruppen under 

samma tidsperiod hade oförändrad eller försämrad livskvalité. I studien av Johansson-Hovstadius 

m.fl., (2005) framkom det liknande resultat då 11 personer av 18 svarade att de blev gladare av 

massagen.  

 

Sammanfattningsvis kan sjukdom leda till stora förändringar för individen som kan innebära 

lidande. Beröringen kan vara ett sätt för patienten att uppleva välbefinnande och livskvalité trots 

den situation han/hon befinner sig i (Billhult & Dahlberg, 2000). Patienterna upplevde det som de 

fick en stund som de bara kunde tänka på sig själva (Dunwoody m.fl., 2002; Corner m.fl., 1995; 

Wilkinson, 1995). Livskvalité kan också mätas med olika instrument, med hjälp av det har även 



Olsson m.fl., (2004) funnit samband mellan beröring och livskvalité. En del patienter upplevde 

att de kände sig gladare efter beröringen (Johansson-Hovstadius m.fl., 2005).  
 

Negativa upplevelser av beröring 
Resultatet i studien av Corner m.fl., (1995) visar att en del av patienterna, 17 % upplevde att de 

tyckte att det kändes obekvämt att klä av sig inför en främmande människa och några få tyckte 

även att det var obehagligt att bli berörda av en främmande, dock inte på ett sådant starkt sätt att 

de ville avstå. Liknade resultat finns att finna i Wilkinssons (1995) studie där de ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med avskildhet för ombyte.  

 

I studien beröringsmassage i rogivande syfte på intensivvårdspatienter (Johansson-Hovstadius 

m.fl., 2005) fann de i resultatet att en person upplevde att beröringsmassagen medverkade till att 

hon/han kände obehag. En annan person upplevde att ångestkänslor väcktes av 

beröringsmassagen. Två personer svarade att de ”instämmer delvis” på frågan om gamla känslor 

dök upp i samband med beröringsmassagen.  

 

Sammanfattningsvis var de negativa upplevelserna av beröring få. Det som framkom var att vissa 

patienter upplevde obehag då de skulle klä av sig inför en främmande människa (Corner m.fl., 

1995; Wilkinsson, 1995) och att beröringen kunde framkalla obehag och ångest (Corner m.fl., 

1995; Johansson-Hovstadius m.fl., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Beröring och dess effekter är något som alltmer uppmärksammas, även inom forskningen. 

Tidigare forskning har och fokuserar fortfarande på kamp-, flykt-, och stressmekanismer. Endast 

fem till tio procent av forskningsinsatserna har använts till att studera hur lugn och ro systemet 

fungerar (Ardeby, 2005). Författarna var därför redan innan arbetets början medvetna om att det 

inte fanns så mycket vetenskapliga forskningsresultat inom ämnet. Det har därför varit svårt att 

finna relevant vetenskaplig litteratur för studiens syfte och trots att många sökningar gjordes i 

databaser hittades endast fyra artiklar på det sättet. De övriga hittades med hjälp av referenslistor. 

Tio vetenskapliga empiriska studier valdes som grund för resultatet, det ansågs vara tillräckligt 

för att besvara syftet och frågeställningarna. Sökningen av vetenskapliga artiklar har begränsats 

till studier gjorda 1990 – 2005. Om sökningar hade gjorts även på artiklar publicerade före 1990 

hade troligtvis fler artiklar kunnat ingå i studien men författarna ville få så aktuellt 

forskningsresultat som möjligt. De studier som granskats i vår litteraturstudie är utförda i syftet 

att se beröringens effekter och innefattar ett relativt litet urval av patienter. Trovärdigheten styrks 

dock av att studierna kommit fram till liknade resultat vilket tyder på att beröring ger effekter på 

smärta, oro och välbefinnande.  

 

Det finns en risk med att göra en litteraturstudie eftersom författaren själv bidrar med sina egna 

tolkningar av resultatet som återfinns i artiklarna (Hartman, 2003). Litteraturstudie ansågs ändå 

vara det bästa alternativet med tanke på studiens syfte eftersom det ger en samlad bild av det 

aktuella forskningsresultatet inom området.  

Genom att författarna läste igenom alla artiklar flera gånger och diskuterade hur de hade tolkat 

resultatet minskas risken att göra feltolkningar av studierna. Detta stärker trovärdigheten i 

litteraturstudien. 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa beröringens fysiska och psykiska effekter utifrån ett 

patientperspektiv. Det har varit problematiskt att finna studier som endast beskriver patienters 

egna upplevelser av beröring. Författarna har valt att granska studier utförda med både kvalitativ 



och kvantitativ metod. Däremot har författarna försökt att utgå från sådana studier som beskriver 

patienters upplevelser av beröring för att kunna hålla sig till studiens syfte.  

 

Författarna anser att de genom de tio granskade artiklarna har fått fram ett resultat med innehåll 

som är relevant för studiens syfte. Frågeställningarna har besvarats och påvisat att beröring har 

flera positiva effekter som påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Artiklarnas resultat var 

till övervägande del positivt och de negativa upplevelser som kunde uppstå i samband med 

beröring var få. 

 

De etiska överväganden författarna valde att göra bestod av att endast använda sig av artiklar som 

var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Författarna ansåg därmed att studierna var genomförda 

på ett etiskt korrekt sätt.                            

 

 

Resultatdiskussion 

 
Beröringens smärtlindrande effekter 
Resultatet visar att beröring kan ge lindring av smärta. Det finns olika teorier om vad som ger den 

smärtlindrande effekten i samband med beröring. En teori är oxytocinets verkan. Uvnäs-Moberg 

(2000) har i sina studier om råttors reaktioner vid oxytocintillförsel kunnat visa att det tar längre 

tid innan råttan drar undan sin tass från en varm platta då den har oxytocin i blodet. Enligt Uvnäs-

Moberg (2000) är det sannolikt inte själva smärtimpulsen som minskar utan reaktionen på 

smärtan. Oxytocinnerver går från sin utgångspunkt i hypotalamus till flera områden i 

nervsystemet som är av betydelse för hur smärta upplevs (Uvnäs-Moberg, 2000).  

 

Chang m.fl,. (2002) nämner även att förklaringen kan vara att massagen ökar nivå av endorfiner i 

kroppen och därmed reducerar smärtan. Enligt Nisell och Einhorn (2002) fungerar endorfinerna 

som kroppens eget morfin. De kan blockera smärtsignalerna på deras väg mot hjärnan där vi blir 

medvetna om smärtan. Ferell-Torry och Glick (1993) anser att den taktila stimuleringen och 

känslorna som associeras med beröring som innebär omtanke och empati kan ha effekt på vårt 



högre hjärncenter och som då påverkar vår upplevelse av smärtan.  

 

En annan teori är att smärtlindringen kan bero på grindteorin. Weinrich och Weinrich (1990) 

beskriver att denna teori innefattar både sensoriska och emotionella komponenter som påverkar 

uppfattningen av smärta. Smärta som uppstår vid till exempel cancersmärta kan minskas eller 

ökas genom dess passage genom ryggmärgen av specialiserade grindmekanismer. Tekniker som 

massage, manipulation, avslappning, värme och kyla stänger grinden till det centrala 

nervsystemet vilket resulterar till minskad smärta. Tvärtom kan centrala aktiviteter som oro och 

spänning öppna grinden vilket resulterar till ökad smärta (Weinrich & Weinrich, 1990). Även 

Chang m.fl,. (2002) och Ferell-Torry och Glick (1993) ser grindteorin som möjlig förklaring till 

beröringens smärtlindrande effekt. 

 

Ur resultatet framkommer det att inte alla patienter upplever en smärtlindrande effekt av 

beröring. Det kan ha olika orsaker. I studien av Weinrich och Weinrich (1990) upplevde inte 

kvinnorna någon smärtlindring medan männen gjorde det, i det fallet kan det bero på att männen 

innan behandling upplevde högre smärtintensitet än vad kvinnorna gjorde och därför blev det en 

mer märkbar effekt av beröringen. I ett flertal studier (Weinrich & Weinrich, 1990, Corner, 

Cawley & Hildebrand, 1995 och Ferell-Torry & Glick, 1993) har beröringen kombinerats med 

läkemedelsbehandling eftersom det handlar om så svårt sjuka patienter. Det kan därför vara svårt 

att utläsa vilka effekter som påverkats av vad. Billhult och Dahlberg (2001) menar att 

anledningen till att patienterna i en del studier inte rapporterar om någon smärtlindring kan bero 

på att de redan är så pass smärtlindrande med hjälp av läkemedel. Det kan också bero på att 

smärta som till exempel cancersmärta är så komplex att enbart komplementära metoder som 

exempelvis massage inte är så effektivt (Billhult & Dahlberg, 2001).  

 

Vad smärtan får för betydelse beror på individens unika livshistoria, hur dennes livssituation ser 

ut just nu och hur individen tolkar sin smärta. Patienten kanske kopplar samman smärtan med 

obehagliga känslor och rädsla. Detta hot påverkar smärtans innebörd och både den psykiska och 

fysiska toleransen mot smärtan. Smärtan kan leda till upplevelser av kontrollförlust och utsatthet 

och detta i sin tur kan leda till mycket stark sorg och psykisk smärta (Werner & Strang, 2003). 

Författarnas åsikt är att beröring kan vara en mycket värdefull del i smärtbehandlingen och 



fungera som ett komplement till farmakologisk behandling. Starka läkemedel som ges i 

smärtlindrande syfte kan ge besvärliga biverkningar för individen. Då beröring ger 

smärtlindrande effekt kan det i sin tur ge möjlighet att minska dosen av läkemedel och därmed 

minskas biverkningar. Smärtan i sig kan också leda till att patienten känner oro vilket beröring 

kan lindra.  

 

Beröring för avslappning 
Resultatet visade att effekterna av beröring gav både avslappning och lindring av oro. Troligtvis 

beror avslappningen som sker till stor del på frisättning av oxytocin. Oxytocin hämmar 

aktiviteten i sympaticus och aktiverar istället parasympaticus som bidrar till lugn och ro (Ardeby, 

2003). Olsson m.fl., (2004) anser att det är oxytocinet som har en avgörande roll vid beröring. 

Oxytocin sätter igång viktiga antistressreaktioner som lugnare andning och lägre blodtryck som 

kan förklara den förbättringen av ADL och livskvalité som resultatet visade. De ser även ökad 

aktivitet i parasympaticus som möjlig förklaring till den reducering av oro, depression och stress 

som visats som effekt av taktil massage (Olsson m.fl,. 2004). 

 

Johansson-Hovstadius m.fl., (2005) påvisar i sin studie att på en intensivvårdsavdelning 

stimuleras ofta det sympatiska nervsystemet på olika sätt hög ljudnivå, starka mediciner, brist på 

autonomi och integritet. Det är viktigt med en balans mellan det sympatiska och parasympatiska 

nervsystemet och för att uppnå denna balans kan massage användas eftersom beröring verkar ha 

mycket stor påverkan på lugn och ro systemet (Johansson-Hovstadius m.fl., 2005).  

 

Ferell-Torry och Glick (1993) tror också att förklaringen bakom deras resultat när det gäller 

minskad oro och känsla av avslappning kan bero på aktivering av parasympaticus. Fysiska 

reaktioner kunde ses vid mätning efter massage behandlingen såsom minskat antal hjärtslag, 

lugnare andetag och lägre blodtryck vilket tyder på ökad aktivitet i parasympaticus (Ferrel-Torry 

& Glick, 1993).  

 

Stress och oro är mycket vanligt förekommande hos sjuka individer och det kan både utlösa och 

förvärra symtom. Det är inte särskilt underligt om vi tänker på alla de behandlingar och 

undersökningar som patienten utsätts för. Även en oro inför livssituationen och den möjliga eller 



omöjliga framtiden kan finnas (Ardeby, 2005). 

Till de mest utsatta grupperna som drabbas av stress hör barn, handikappade och svårt sjuka. De 

befinner sig helt eller delvis i händerna på andra och kan ha svårt att påverka sin egen 

livssituation. Detta kan leda till stressreaktioner som ger kraftigt sympaticuspåslag. En frisk 

individ kan till stor del ofta själv förbruka den energi som stressen har fört med sig i någon form 

av aktivitet som t.ex. motion. För någon som är sjuk kan det vara svårt att reducera stress genom 

aktivitet. Då kan istället aktiviteten i parasympaticus ökas genom någon form av beröring 

(Ardeby, 2003).  

  Författarnas åsikt är att det är mycket viktigt att vara medveten om vad det kan innebära att vara 

patient och se till individens behov. Det är viktigt att skapa en god kontakt med patienten för att 

kunna förstå vad det innebär för just honom/henne att befinna sig i den situationen. Billhult och 

Dahlbergs (2001) studie visar att beröring kan vara ett sätt att komma nära patienten och stärka 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Det är först när vi förstår patientens situation som vi 

som vårdpersonal kan försöka hjälpa patienten att exempelvis lindra oro. 

  Fraser och Kerr (1993) menar även att beröring innebär att en annan människa befinner sig nära 

den sjuka individen för en stund och detta kan leda till att personen känner sig trygg och att oron 

minskar. 

 

Beröring för ökat välbefinnande 
Som sjuksköterska är det viktigt att inte endast fokusera på det ibland omöjliga målet att alltid 

rädda liv. Vad som istället behöver komma i fokus är att ge patienten möjlighet att uppleva 

välbefinnande trots sin sjukdom (Ardeby, 2005). Vid sjukhusen är det inte alltid livskvalité som 

står i centrum utan diagnos, behandling och medicinering. Det är lika viktigt att fokusera på 

livskvalité hos alla individer som lider av sjukdom och symtom. Målet måste vara att ge dessa 

patienter förbättrad livskvalité och inte endast hjälp på vissa begränsade områden. För att detta 

ska vara möjligt krävs det att vårdpersonalen har en helhetssyn som inte endast ser det sjuka hos 

individen utan att faktiskt vårda hela människan, både det friska och det sjuka (Rustøen, 1993). 

Även enligt SOSFS 1993:17 är det viktigt att se individen i helhetsperspektiv och inte enbart 

inrikta sig på sjukdomen. Genom att se och vårda hela människan kan sjuksköterskan stärka 

individens hälsa och välbefinnande.  

 



Att vara sjuk innebär ofta mycket lidande. Författarna anser att det är av största vikt att försöka 

lindra lidandet på alla sätt som är möjligt. Alla steg, oavsett hur små eller stora de är, som leder 

till minskning av lidande och en ökning av livskvalitén är lika viktiga och innebär mycket för 

individen. Billhult och Dahlberg (2001) påpekar att lida av en cancersjukdom innebär ofta många 

behandlingar med besvärliga bieffekter som drabbar individen både fysiskt och psykiskt. Trötthet 

och svaghet är den vanligaste bieffekten som av många patienter upplevs som det värsta, att inte 

orka (Billhult & Dahlberg, 2001). Billhult och Dahlbergs (2001) studie visade att massage gav 

kvinnorna en känsla av styrka efter behandlingen som upplevdes både fysiskt och psykiskt. Vår 

åsikt är därför att om man som sjuksköterska kan ge patienten lindring av symtom och lidande 

om så bara för den stund som massagen/beröringen varar bör det vara av högsta prioritet. Billhult 

och Dahlberg (2001) studie visar även att massagen gav ökat välbefinnande hos patienterna. 

Patienterna upplevde att de kände sig speciella och att de blev behandlande på ett sätt som gjorde 

att de kände sig viktiga. Dunwoody m.fl., (2002) menar att aromaterapin gav patienterna 

möjlighet att glömma sjukdomen för en stund och bara tänka på sig själva. Det gav individen 

chans att bygga upp sin inre styrka. Detta är mycket viktiga delar för att en individ ska kunna 

uppleva välbefinnande och hälsa trots sin sjukdom. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att 

stärka hälsa, det är även enligt SOSFS 1993:17 en del av syftet med omvårdnad.  

 

Beröring inom omvårdnad 
Att ha en yrkesroll som innebär att vårda en annan människa innebär ett mycket stort ansvar och 

det är viktigt att vara medveten om sin maktställning. Att som patient vara beroende innebär 

utsatthet och behovet av tröst gäller ständigt oavsett om det gäller små barn, människor drabbade 

av kris eller människor vid livets slut. Beröring som utförs på ett medvetet sätt kan ge lindring av 

oro, ångest och smärta och fungerar även då orden inte räcker till. Genom att använda beröring 

kan både vårdare och den vårdande få stunder av närhet, lugn och avslappning (Ardeby, 2005).  

 

En viktig utgångspunkt för den som arbetar som sjuksköterska är att respektera den enskilde 

individens egenvärde och utgår från detta då patientens vårdas. Vad som alltid måste stå i fokus 

är hur individen upplever sin egen livssituation (Rustøen, 1993). I takt med att utvecklingen av 

behandlingsmetoder går framåt minskar också i många fall patientens möjlighet till att vara med 

och påverka sin behandling. Beröring är dock ett sätt för patienten att vara delaktig i sin 



behandling och ta aktiv del i sin hälsoprocess (Billhult & Dahlberg, 2001, Dunwoody m.fl., 

2002). Enligt HSL 1982:763 ska behandlingen som ges till patienten bygga på patientens 

självbestämmande och respektera dennes integritet. Därför ska behandlingen utformas och 

genomföras så långt som det är möjligt i samråd med patienten (HSL 1982:763). Dunwoody 

m.fl., (2002) fann i sin studie att genom aromaterapin fick patienten möjlighet att vara med och 

påverka sin hälsoprocess. De upplevde att aromaterapin såg till deras enskilda behov och inte 

enbart utgick från deras sjukdom. De menar vidare att det är mycket viktigt för patienter med svår 

sjukdom att vara med och fatta beslut. Det motverkar den hjälplöshet som de ofta kan känna och 

stärka deras autonomi (Dunwoody m.fl., 2002). 

 

Beröring kan användas som komplementär behandling och bryter den stresspiral som sjukdom 

och lidande ofta för med sig. Smärta – oro – ångest triggar igång varandra och ger en spiral av 

stress med negativa konsekvenser. Många individer har blivit rädda för beröring för att det många 

gånger har utlöst mer smärta. Med beröring kan denna negativa spiral brytas och ersättas med 

lugn, ro och lindring av smärta (Ardeby, 2003).  

 

Det kan vara en bra kunskap för sjuksköterskan att känna till att oxytocin även kan frisättas på 

andra sätt än enbart med hjälp av fysisk beröring. Genom varma mjuka yllefiltar, lugn musik, 

goda dofter, vackra bilder, dusch och varma bad kan oxytocinsystemet också påverkas och ge 

samma positiva effekter som beröring ger (Ardeby, 2005). Det kan vara ett alternativ för dem 

som av olika anledningar har svårt för beröring.  

 

Nyare forskning fokuserar en del på att ta fram läkemedel som frisätter oxytocin, mycket tyder på 

psykofarmaka som SSRI – preparat har en effekt som aktiverar oxytocinsystemet. Beröring är 

dock det enklaste sättet att frisätta oxytocin och även det som ger minst biverkningar (Sanner, 

2002). Författarnas åsikt är att det finns en risk då oxytocinets positiva effekter tas till vara på 

farmakologisk väg för att man då kan ersätta beröring med läkemedel. Beröring är det allra 

naturligaste sättet att frisätta oxytocin och är en metod som människor och djur har använt sig av 

i alla tider för att öka välbefinnandet. Det är å andra sidan positivt att läkemedel med samma 

goda egenskaper som beröring finns. Men att ersätta beröring helt och hållet anser vi kan 

innebära en fara eftersom beröringens positiva effekter då inte tas till vara. Då beröring inte ger 



tillfredställande resultat vore en kombination av beröring och läkemedel det bästa alternativet. 

Beröring ger trots allt så många positiva effekter utan biverkningar som kan vara svårt för 

läkemedel att uppnå. 
 

”Varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför individuellt” (SOSFS, 1993:17, s. 

161 ). Detta innebär att en medvetenhet hos sjuksköterskan över vad som görs och varför alltid 

måste finnas och det gäller även beröring. Det är lätt att tro att beröring är något så fantastiskt och 

universalt att det alltid kan användas med tanke på alla positiva effekter det ger. Författarna vill 

dock poängtera att beröring alltid ska vara något frivilligt gällande både givande och tagande. 

Beröring passar inte alla patienter och inte heller all personal. Det är viktigt vara ärlig både emot 

patienten och sig själv och känna efter om beröring passar just i den här situationen. Personalen 

bör vara lyhörd och uppmärksam på tecken som kan betyda att beröring inte är lämpligt.    

 

KONKLUSION 
Detta fördjupningsarbete visar att beröring ger effekter som påverkar individen både fysiskt och 

psykiskt. Smärtan och oro minskar och känsla av avslappning och välbefinnande ökar. Troligtvis 

beror detta till stor del på grund av att oxytocin frisätts i samband med beröring men det kan 

finnas fler orsaker till de positiva effekter som kan påvisas. Beröring leder till att aktiviteten i 

parasympaticus ökar med lugnare andetag, minskad hjärtfrekvens och muskelavslappning som 

följd, endorfinfrisättning ökar och kan också vara en bidragande faktor. Det finns också forskare 

som påstår att anledningen till att smärtlindring sker i samband med beröring beror på 

grindteorin.  

  Beröring är således en mycket värdefull del i omvårdnaden och ett verktyg för sjuksköterskan 

för att kunna ge god omvårdnad till patienter. 

  Forskningen kring beröring är begränsad och därför skulle framtida forskning kunna fokusera på 

större urvalsgrupper vid utvärdering av beröringens effekter. Forskning kan även fokusera på hur 

länge effekten kvarstannar och se till ett mer långsiktigt perspektiv för att kunna använda 

beröring mer som en del i behandlingen.  

 

 



 

REFERENSLISTA 
 

Ardeby, S. (1995). Det är livsviktigt att bli berörd. Vårdfacket, 19, s. 30-32.  

 

Ardeby, S. (2003). När orden inte räcker. Stockholm: Ambosantus. 

 

Ardeby, S. (2005). Arbeta med beröring för friskvård och omvårdnad. Stockholm:  

Ambosantus. 
 

Axelsson, H. (1995). Massage att börja med. Orsa: Energica Förlag AB.  

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergsten, U. (2004). Taktil massage ger kraft att vara aktiv. [Online] Tillgänglig 

www.reumatiker.se, 2005-11-05, kl. 14:50.  
 

Billhult, A. & Dahlberg, K. (2001). A meaningful relief from suffering. Cancer Nursing, 24, (3), 

180-184. 

 

Bjålie, J., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ø. Toverud, K. (1998). Människokroppen. Stockholm: 

Liber AB.  

 

Chang, M-Y., Wang, S-Y. & Chen, C-H. (2002). Effects of massage on pain and anxiety during 

labour: A randomized controlled trial in Taiwan. Journal of Advanced Nursing, 38, (1), 68-73. 

 

Corner, J., Cawley, N. & Hildebrand, S. (1995). An evaluation of the use of massage and 

essential oils on the wellbeing of cancer patients. International Journal of Palliative Nursing, 1, 

(2). 67-74. 

 

Dunwoody, L., Smyth, A. & Davidson, R. (2002). Cancer patients’ experiences and evaluations 



of aromatherapy massage in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 8, (10), 

497-504. 
 

Eriksson. K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Nordstedts förlag.  
 

Ferrell-Torry, A. & Glick, O. (1993). The use of therapeutic massage as a nursing intervention to 

modify anxiety and perception of cancer pain. Cancer Nursing, 16, (2), 93-101. 

 

Fraser, J. & Kerr, J-R. (1993). Psychophysiological effects of back massage on eldery 

institionalized patients. Journal of advanced nursing 18, 238-245.  

 

Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

HSL 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Jelvéus, L. (1998). Berör mig!. Oskarshamn: Sveriges Utbildningsradio AB. 

 

Jelvéus, L. (2000). Berör mig också! Göteborg: Förlagshuset Gothia AB. 

 

Johansson – Hovstadius, E., Styvberg, E-M. & Wendt, A. (2005). Beröringsmassage i rogivande 

syfte på intensivvårdspatienter. Vård i Norden, 25, (1), 52-55. 

 

Lindwall, L., Dahlberg, K. & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen. Vård i Norden, 21, (4), 

16-20. 

 

Nisell, R. & Einhorn, S. (2000). Ont i kroppen. Stockholm: Bokförlaget Forum. 

 

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. Lund: Studentlitteratur.  

 

Olsson, I., Rahm, V-A. & Högberg, H. (2004). Taktil massage vid stroke och livskvalitet. Vård i 

Norden, 24, (2), 21-26. 



 

Polit, D. & Beck, C. (2004). Nursing Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Williams. 

 

Rustøen, T. (1993). Livskvalitet – en utmaning för sjuksköterskan. Arlöv: Berlings.  

  

Routsaalo, P. (1998). Physical touch in nursing studies: a literature review. Journal of Advanced 

Nursing, 30, (4), 843-850. 

 

Sanner, E. (2002). Massage för barn och ungdomar. Stockholm: Bokförlaget Prisma.  

 

Selby. A. (1997). Aromaterapi. Västerås: ICA förlaget AB. 

 

SOSFS 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Uvnäs - Moberg, K. (2000). Lugn och beröring. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Uvnäs - Moberg, K. & Peterson, M. (2004). Oxytocin-biokemisk länk för mänskliga relationer. 

Läkartidningen, 101, (35), 2634-2639.  

 

Weinrich, S. & Weinrich, M. (1990). The effect of massage on pain in cancer patients. Applied 

Nursing research, 3, (4), 140-145. 

 

Werner, M. & Strang, P. (2003). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber AB.  

 

Wilkinson, S. (1995). Aromatherapy and massage in palliative care. International Journal of 

Palliative Nursing, 1, (1), 21-30. 

 

www.alternativmedicin.se, 2005-12-21, kl. 11:20. 

Bilaga 1 

 



Tabell 1. Sökord, databaser, träffar och urval vid systematisk litteratursökning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av de vetenskapliga artiklar som ingår i litteraturstudien. 
 
 
 

Författare/År/Titel Syfte Metod/Urval Resultat 
Billhult, A. &  Att studera hur  Kvalitativ studie  Kvinnorna upplevde att  
Dahlberg, K. (2001). kvinnliga cancer  Åtta kvinnliga massagen gav dem  
A meaningful patienter upplevde  patienter på en  meningsfullt lindrande från 
relief from suffering -  massage som en del i  onkologisk avdelning  lidande. 
experiences of  den dagliga  intervjuades.    
massage in cancer  omvårdnaden.      



care.       
        
Chang, M-Y.,  Att undersöka  60 kvinnor som fick Båda grupperna upplevde 
Wang, S-Y. & effekterna av massage massage under  smärta och oro under 

Chen C-H. (2002). på smärtuppfattning  förlossning jämfördes förlossningen men smärtan var 
Effects of massage och oro vid med en kontrollgrupp signifikant lägre hos kvinnorna 

on pain and anxiety förlossningsvärkar. med hjälp av PBI  som fått massage. Oron var 
during labour: a    och VASA samt fick signifikant lägre under latentfasen.
randomized controlled   svara på frågor.    
trial in Taiwan.       
        
Corner, J., Cawley, N. 
& Att undersöka hur  35 patienter deltog Smärta och spänningar i muskler 
Hildebrand, S. (1995). välbefinnandet  i studien uppdelade minskade hos båda grupperna. 
An evaluation of the påverkas av massage i två grupper varav Ökad avslappning upplevdes. 
use of massage and med och utan  den ena masserades    
essential oils on the essentiell olja. med essentiell olja    
wellbeing of cancer    och den andra utan,   
patients.   upplevelserna   
    jämfördes sedan.   

Dunwoody, L.,  Att studera patienters Kvalitativ studie.  Massagen och aromaterapin  
Smyth, A. &  subjektiva upplevelser Tio kvinnliga cancer- ledde till psykiska och  
Davidson, R. (2002). av massage med  patienter fick massage psykologiska fördelar för  
Cancer patients aromaterapi. med aromaterapi  kvinnorna.  
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evaluations of    därefter.    
aromtherapy massage       
in palliative care.       
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    jämfördes sedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. Fortsättning 
 
 
 

Författare/År/Titel Syfte Metod/Urval Resultat 
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