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SAMMANFATTNING  
 
Taktil stimulering används inom flera olika hälsofrämjande verksamhetsområden i Sverige 
och är en form av mjuk massage. Under 1990-talet startade utbildning i metoden. Då taktil 
stimulering är en relativt ny metod finns det ännu inte så många studier i ämnet. Syftet med 
studien var att belysa hur vårdpersonal upplever det att använda taktil stimulering i 
omvårdnadsarbetet. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. Selektivt urval 
resulterade i att sex informanter med utbildning i taktil stimulering deltog. Manifest 
innehållsanalys har utförts. Resultatet omfattar användandet av taktil stimulering i 
omvårdnaden, de krav som ställs på givaren i samband med taktil stimulering, den respons 
som givarna får av kollegor, mottagare och anhöriga, samt givarens egen relation till taktil 
stimulering. Slutsatsen är att taktil stimulering ger ökat välbefinnande för både mottagare och 
givare om hänsyn tas till deras levda kroppar, som är ett uttryck för en persons tidigare 
erfarenheter, minnen och upplevelser. 
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INLEDNING 
 
Efter att ha läst boken ”Lugn och beröring” (Uvnäs Moberg, 2000) i början av 
sjuksköterskeutbildningen utvecklade vi nyfikenhet och intresse för hur beröring påverkar 
människan. Det finns olika behandlingsmetoder som grundar sig på fysisk beröring, en av 
dessa är taktil stimulering. Vi valde att begränsa oss till taktil stimulering därför att vi hört 
talas om metoden i samband med omvårdnad och då funderat över vad den innebär. 
 
 
BAKGRUND 
 
Bakgrundens första del beskriver hudens funktion, hormonet och signalsubstansen oxytocin 
samt beröring och dess betydelse. Detta eftersom den taktila stimuleringen bygger på denna 
kunskap. Därefter följer en beskrivning av den taktila stimuleringens historia och tillämpning. 
Bakgrunden avslutas med en beskrivning av de vårdvetenskapliga begreppen välbefinnande 
och levd kropp.   
 
Huden 
Huden är människans största känselorgan. Det är huden som registrerar temperaturskillnader, 
tryck, beröring och smärta för att sedan skicka informationen till det centrala nervsystemet 
(CNS). Till CNS hör hjärnan och ryggmärgen. CNS har till uppgift att ta emot och föra vidare 
information i kroppen med hjälp av det perifera nervsystemet. Till det perifera nervsystemet 
hör nerver i periferin, det vill säga utanför CNS. Ett exempel på detta är de nerver som går till 
och från huden (Uvnäs Moberg, 2000). 
 
Det taktila sinnet 
Huden har många olika funktioner, en av dem är det taktila sinnet (”taktil=som hör till 
känseln” (Lindskog, 2003) som är till för att ta emot intryck från omvärlden (Giunti Editorial 
Group, 2002). För att kunna ta emot dessa intryck använder sig kroppen enligt Sand, Sjaastad 
och Haug (2004) av sinnesceller, vilka har till uppgift att ge kroppen upplysning om vad som 
sker på utsidan. Upplysningarna skickas som impulser via de sensoriska nerverna 
(sensus=sinne (Belfrage, 2006) som delvis har denna funktion som sin uppgift. När 
impulserna når en viss del av hjärnan blir vi medvetna om vad sinnescellerna registrerat, 
vilket i sig kan leda till en känsla eller rörelse. När kroppen registrerar beröring som upplevs 
behaglig tros detta kunna stimulera utsöndring av oxytocin (Uvnäs Moberg, 2000).  
 
Oxytocin 
Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans i centrala nervsystemet (Uvnäs Moberg, 2000). 
Produktionen av oxytocin sker i hypofysens baklob (Sand et al. 2004).  Frisättning av 
oxytocin kan enligt Hulter (2004) ske i samband med njutning eller annan känsla av 
välbefinnande, till exempel vid beröring, men frisätts främst enligt Sand et al. (2004) hos 
kvinnor i samband med förlossning och amning. 
 
Enligt Uvnäs Moberg (2000) kan bland annat följande effekter ses på råttor som tillförts 
oxytocin: lugn, avslappning, effektivare läkning av sår, ökad inlärningsförmåga, 
blodtryckssänkning och höjd smärttröskel. Kroppen sägs ha ett system kallat ”lugn och ro 
systemet” som visat sig vara aktivt vid tillförsel av oxytocin på råttor. Det är också känt att 
detta system är aktivt i samband med amning, men även vid beröring. Därför tros det finnas 
ett samband mellan beröring och oxytocinutsöndring. Uvnäs Moberg (2000) har även hävdat 
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att ”vi vet också att oxytocin frisätts genom beröring”.  
 
Bello, White-Traut, Schwertz, Pournajafi-Nazarloo och Carter (2008) har studerat 
oxytocinnivån i blodet efter massage och efter läsning. Två grupper med friska män 
undersöktes, varav den ena fick massage i tjugo minuter och den andra gruppen fick läsa i 
tjugo minuter. Resultatet visade en tydlig stegring av oxytocinnivån efter både läsning och 
massage. Ingen nämnvärd skillnad sågs mellan grupperna och orsaken till stegringen är 
okänd.   
 
I en annan studie utförd av Henricson, Berglund, Määttä, Ekman och Segesten (2008) på 
svenska intensivvårdspatienter studerades oxytocinnivån i artärblodet hos utvalda patienter 
under en sexdagarsperiod. Patienterna var indelade i två grupper varav den ena fick taktil 
stimulering en timme om dagen och den andra gruppen fick vila under motsvarande tid. Syftet 
var att ta reda på om oxytocinnivån förändrades på dem som fick taktil stimulering. Resultatet 
visade ingen tydlig skillnad mellan grupperna. Det saknas således evidens och ytterligare 
forskning behövs kring effekten av massage på olika grupper av undersökningspersoner. 
 
Vikten av beröring  
Beröring betyder ”verkligt vidrörande” eller ”kontakt” (Svenska Akademiens ordbok, 2008). 
När någon berörs fysiskt överförs känslor och information omedvetet. Beröring används oftast 
mellan närstående, till exempel när en förälder rör vid sitt barn (Uvnäs Moberg, 2000). 
Att fysiskt beröras av en annan människa är betydelsefullt eftersom det kan öka känslan av 
välbefinnande, ha betydelse för självuppfattningen, skapa kontakt och förstärka sociala band.  
Beröring kan användas för att förmedla kontakt, omsorg, lugn, tröst och närhet (Jahren 
Kristoffersen & Breievne, 2006, del 3). 
 
Björk och Breievne (2006, del 1) menar att det även är viktigt med beröring för att kunna 
utvecklas och känna sig värdefull. Enligt Henricsson (2008) har beröringen betydelse för både 
människans fysiska och psykiska välbefinnande. Att aldrig bli fysiskt berörd kan leda till 
ohälsa. Beröring upplevs ofta som positivt men det finns alltid en risk att mottagaren 
missförstår givarens avsikter eller på annat sätt känner sig kränkt.  
 
För de flesta människor är det naturligt att använda beröring i kroppsspråket inom familjen 
såväl som i samhället. En del av beröringen som vi tillgodogör oss kommer från oss själva 
men kan gå förlorad i samband med skada eller sjukdom som lett till inskränkt rörlighet. Då 
ökar behovet av beröring från andra (Birkestad, 2001). Behovet av beröring kan öka kraftigt 
om den viktigaste källan till beröring går förlorad vid till exempel skilsmässa eller dödsfall, 
vilket kan leda till ohälsa. Husdjur kan vara en lika betydelsefull beröringskälla som en 
närstående (Uvnäs Moberg, 2000).    
 
Taktil stimulering 
Taktil stimulering består nästan bara av beröring av huden och är inte lika djupgående som 
vanlig massage (Uvnäs Moberg, 2000). Syftet med den taktila stimuleringen inom hälso- och 
sjukvården är att mottagaren ska uppleva ett ökat välbefinnande. Genom att aktivera 
oxytocinsystemet uppnås smärtlindring, lugn, stärkt kroppsuppfattning, dämpad ångest, 
avslappning och minskad stress (Ardeby, 2003). Då det gäller läkemedelsbehandling används 
metoden som ett komplement (Jahren Kristoffersen & Breievne, 2006, del 3). 
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Historik  
Två svenska sjuksköterskor, Siv Ardeby och Gunilla Birkestad, har utvecklat varsin taktil 
beröringsmetod. Metoderna bygger på samma idé och mål, det vill säga att beröring har 
många positiva egenskaper som ökar välbefinnandet hos mottagaren. De utgår båda från 
Uvnäs Mobergs forskning om oxytocinets funktion. Beröringen utförs på liknande sätt i båda 
metoderna.  
 
Utbildning enligt Birkestads metod startade år 1990 (Skola för beröring, 2008) och enligt 
Ardebys metod år 1996 (Taktipro, 2008). Båda utbildningarna innehåller bland annat anatomi, 
fysiologi, bemötande och praktisk kunskap (Skola för beröring, 2008 & Taktipro, 2008). 
Ardeby (2003) har valt att kalla sin metod taktil massage och Birkestad (2001) kallar sin taktil 
stimulering. Enligt Henricson (2008) motsvarar taktil stimulering och taktil massage varandra. 
Likheten mellan metoderna gör det svårt att skilja dem åt, därför har vi valt att studera båda 
under samma benämning. Samtliga informanter var utbildade i den metod som kallas taktil 
stimulering, därför har benämningen taktil stimulering valts att användas i denna studie. I 
litteratur skriven på engelska beskrivs taktil stimulering som tactile massage, tactile 
stimulation och tactile touch. För att få texten mer enhetlig och lättförståelig kommer de som 
får taktil stimulering att kallas för mottagare då de i litteraturen beskrivs som bland annat 
patienter, vårdtagare eller anhöriga. De som ger taktil stimulering kommer att kallas givare 
och de representerar vårdpersonal med utbildning i metoden.  
 
Vid utförandet av taktil stimulering är det viktigt att givaren förstår den bakomliggande 
tanken med metoden. Metoden bygger på att givaren är medveten om hur han/hon berör 
mottagaren och kan reflektera över sitt agerande, samt hur kroppsspråket påverkar 
mottagarens känsla av välbefinnande i nuet. Givaren bör vara på en sådan nivå att den kan 
känna av mottagarens sinnesstämning för att anpassa sitt agerande på ett sådant sätt att 
mottagarens integritet bevaras (Ardeby, 2003).  
 
I syfte att aktivera oxytocinsystemet använder sig givaren av hela handen för att göra lätta, 
mjuka och lugna rörelser enligt ett visst rörelsemönster. Det specifika rörelsemönstret skapar 
kontinuitet för mottagaren om behandlingen upprepas. Även miljön där stimuleringen utförs 
påverkar effekten. En lugn, harmonisk och ostörd miljö är viktig. Inslag av till exempel musik 
eller dofter kan främja resultatet av behandlingen (Ardeby, 2003). 
 
Tillämpning 
Taktil stimulering används inom olika omvårdnadsområden, bland annat inom intensivvård, 
palliativ vård, psykiatri och rehabilitering. Syftet med metoden skiljer sig något mellan de 
olika områdena då den taktila stimuleringen anpassas efter den enskildes behov (Ardeby, 
2003). Det är känt att många har fått utbildning i taktil stimulering men inte i vilken 
omfattning det används (SBU, 2007). 
 
På intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus används taktil stimulering. 
Cirkulatoriskt stabila patienter med sömnsvårigheter, oro eller smärta kan ordineras taktil 
stimulering. De är ofta nedsövda och ligger i respirator vilket innebär att deras EKG, puls, 
blodtryck, med mera övervakas och kan avläsas på en monitor. Eftersom patienten inte alltid 
kan ge verbal respons är monitorn värdefull för givaren som kan se hur värdena förändras då 
den taktila stimuleringen pågår. Ofta leder den taktila stimuleringen till att värdena förbättras 
men ibland ger det motsatt effekt och då avbryts behandlingen. För att utvärdera effekterna av 
den taktila stimuleringen är personalen noga med att dokumentera behandlingen och 
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förändringar i mottagarens tillstånd. Även anhöriga erbjuds taktil stimulering. För att öka 
förståelsen för metoden i personalgruppen har också medarbetarna erbjudits att prova på att 
vara mottagare. Givarna har upplevt positiva reaktioner från andra vårdavdelningar och även 
från andra landsting (Rydman, 2008). 
 
Henricson (2008) har i en avhandling undersökt ett antal hypoteser om taktil stimulering inom 
intensivvård. Interventionsgruppen bestod av 21 patienter och kontrollgruppen bestod av 23 
patienter. Kontrollgruppen fick vila en timme på eftermiddagen och interventionsgruppen fick 
taktil stimulering under motsvarande tid. Urvalet var randomiserat. En hypotes gällde den 
taktila stimuleringens effekt på oxytocinnivån i artärblod. Resultatet av detta visade ingen 
signifikant skillnad i jämförelse med kontrollgruppen. Även puls och blodtryck kontrollerades 
i studien, inte heller där fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Hypotesen om att 
taktil stimulering leder till minskad oro bekräftades dock. Taktil stimulering ger intryck av att 
främja välbefinnande hos personer med mycket lidande. Henricson anser därför att fler och 
större studier på samma område behövs för att mer noggrant undersöka interventionseffekten 
av taktil stimulering.   
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en rapport tagit upp om mjuk 
massage vid demenssjukdom. Till mjuk massage räknar de bland annat taktil stimulering. 
Enligt SBU används mjuk massage som ett komplement i demensvården. Effekterna som har 
visat sig är goda, bland annat har dementa med aggressivt beteende upplevts som mer rofyllda 
och lugna efter mjuk massage. De påpekar vidare att de studier som gjorts är otillräckliga för 
att effekterna med säkerhet ska kunna bevisas. Inga negativa effekter har rapporterats av 
metoden när det gäller demensvård (SBU, 2007). 
 
Bergsten, Petersson och Arvidsson (2005) har i sin studie beskrivit hur patienter med 
reumatiska sjukdomar upplever det att få taktil stimulering utöver sin ordinarie 
smärtbehandling. Dessa patienter upplever ofta smärta vilket leder till att de spänner sig och 
får då ännu mer ont. Den taktila stimuleringen gör det enligt studien lättare för patienterna att 
slappna av och bli smärtlindrade. 
 
Gravida kvinnor med illamående under de tre första graviditetsmånaderna har erbjudits taktil 
stimulering i samband med sjukhusvistelse. Intervjuer med kvinnorna genomfördes efter tre 
behandlingstillfällen. Resultaten av intervjuerna visade att illamåendet lättade då 
stimuleringen gjorde att de kopplade av och kunde tänka på annat, de blev avslappnade och 
tyckte om att känna sig uppmärksammade samt ompysslade (Ågren & Berg, 2006).  
 
Givaren 
Henricson, Berglund, Määttä och Segestens (2006) studie visar att intensivvårdspersonal 
tycker det är svårt att skifta mellan rollen som vårdpersonal och givare av taktil stimulering. 
För att göra det bra för mottagaren vill de kunna utföra stimuleringen på ett lugnt och rofyllt 
sätt i en harmonisk miljö, men tycker det är svårt att uppnå detta på en 
intensivvårdsavdelning. Även Andersson, Wändell och Törnkvist (2007) har i en studie sett 
att givarna tycker det är svårt att komma till ro för att kunna utföra taktil stimulering i 
vårdmiljön.  
 
En studie av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) har visat att om givaren ser på 
mottagaren att behandlingen har gett gott resultat leder detta till att givaren upplever 
tillfredsställelse med sin kunskap och ett ökat välbefinnande. 
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Vårdvetenskaplig referensram  
Studien utgår från en vårdvetenskaplig referensram. Till vårdvetenskapen hör flera begrepp, 
bland annat välbefinnande och levd kropp. Syftet med den taktila stimuleringen är att öka 
mottagarens välbefinnande. Bland annat Edvardsson, Sandman och Rasmussens (2003) studie 
har visat att också givaren av taktil stimulering upplever välbefinnande i samband med 
utförandet. När givaren ger taktil stimulering påverkas den av sin levda kropp, på samma sätt 
påverkas även mottagaren då den får taktil stimulering. Dessa två vårdvetenskapliga begrepp 
förtydligas nedan.    
 
Välbefinnande 
Välbefinnande kan ses som en subjektiv upplevelse (Wiklund, 2003). Det går därför inte att 
förstå den specifika individens välbefinnande fullt ut. Det finns möjlighet att både beskriva 
och belysa välbefinnandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Wiklund (2003) anser att välbefinnande, som är en del av hälsan, kan existera även då en 
person upplever lidande. Enligt Dahlberg et al. (2003) måste lidande accepteras för att 
välbefinnande ska kunna uppnås. Det är lika centralt att motarbeta olika former av lidande 
som det är att verka för välbefinnandet.  
 
Levd kropp 
Den levda kroppen beskrivs som att kropp och person är en oupplöslig enhet, att kroppen ska 
förstås som ett subjekt, inte som ett objekt. Genom att benämna kroppen som levd eller 
subjektiv innebär det att den inte är något som vi har, utan något som vi är. Den är en del av 
oss som inte går att ignorera, det vill säga kroppen går aldrig att lämna utan är ständigt 
närvarande. Den levda kroppen kan ses som ett uttryck för en värld full av erfarenheter 
snarare än ett föremål. All erfarenhet bygger på en själ, en kropp och en situation (Bullington, 
2004). Kroppen är på samma gång fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Kroppen är fylld av 
minnen, erfarenheter, upplevelser och kunskap (Dahlberg et al. 2003).  
 
Merleau-Ponty (1997) i Wiklund (2003) menar att kroppen är viktig för identiteten eftersom 
det är via kroppen som förhållandet till och kommunikationen med världen sker. Merleau-
Ponty (1995 & 1999) i Dahlberg et al. (2003) anser att det är genom kroppen som vi har 
tillgång till livet. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Taktil stimulering används för att främja välbefinnande inom hälso- och sjukvården. Ett fåtal 
studier i ämnet har utförts, vilket tyder på att det är ett outforskat område. Enligt Henricsson 
(2008) finns det ingen tydlig evidens för metoden. Även SBU menar att studier om taktil 
stimulering är för små för att resultaten ska kunna ses som tillförlitliga (SBU, 2007). Få av de 
studier som utförts beskriver givarens känslor, tankar och upplevelser i samband med taktil 
stimulering. Denna studie inriktar sig därför på hur vårdpersonal känner och tänker kring, 
samt hur de upplever det att använda taktil stimulering i omvårdnadsarbetet. Vår förhoppning 
är att kunna bidra med ny kunskap som kan vara till gagn för både givare och mottagare av 
taktil stimulering.   
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SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur vårdpersonal upplever det att använda taktil stimulering i 
omvårdnadsarbetet. 
 
 
METOD 
 
”Läran om det som visar sig för medvetandet” kallas fenomenologi (Bengtsson, 2009). Att 
använda sig av fenomenologin innebär enligt Sohlberg P och Sohlberg B-M (2001) att 
kunskap hämtas i personers upplevelser och medvetande. Dahlberg (1997) beskriver 
fenomenologin genom att hävda att om syftet med en studie är att förstå ett fenomen, bör den 
erfarna verkligheten eftersökas. Den erfarna verkligheten finns i individernas medvetande och 
upplevelser.  
 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2003) används 
kvalitativ metod då olika upplevelser kring ett visst fenomen önskas. Då olika upplevelser 
eftersöks menar Kvale (1997) att det genom intervjuer går att få det önskade fenomenet 
beskrivet utifrån informanternas vinkel med deras egna ord. Även Dahlberg (1997) menar att 
intervjuer kan användas för att få reda på hur ett fenomen upplevs.    
 
När två människor möts, vid till exempel en intervjusituation, finns alltid en viss grad av 
förförståelse. För att vara mottaglig för människors olikheter krävs det att förförståelsen 
anpassas (Gadamer, 1995 i Dahlberg et al, 2003). Att ha förförståelse kan vara en fördel och 
göra mötet mer meningsfullt eftersom en form av inre guide finns att följa. Förförståelsen kan 
också vara en nackdel om kritisk granskning av den egna förförståelsen inte sker, vilket då 
kan leda till att den andra personens budskap inte når fram (Dahlberg et al. 2003).  
 
Urval 
I studien har selektivt urval (purposive sampling) använts som enligt Polit, Beck och Hungler 
(2001) innebär att deltagare väljs med hjälp av undersökarens förkunskaper om 
problemområdet. Detta ger undersökaren möjlighet att välja specifika deltagare för att till 
exempel få så stor spridning som möjligt bland de upplevda erfarenheter som eftersöks.  
 
Medvetenhet fanns om att taktil stimulering användes inom många olika verksamheter och det 
ansågs därför viktigt att få informanter från olika verksamhetsområden inom hälso- och 
sjukvården. Kännedom fanns om en lärare i taktil stimulering, verksam i Kronobergs län. 
Läraren kontaktades via e-post (bilaga 1) och denna gav förslag på 17 eventuella informanter 
från sex olika verksamhetsområden. En av dessa exkluderades då denna var känd sedan 
tidigare av en av oss. Två exkluderades då det inte gick att få tag i deras e-postadresser. De 14 
resterande kontaktades via e-post (bilaga 2). Av dessa 14 exkluderades tre stycken på grund 
av felaktig e-postadress, vilket medförde att det inte gick att få kontakt med dem. Av de 11 
som fått förfrågan om deltagande avböjde två stycken. Av de återstående nio som kunde tänka 
sig att delta valde vi att inkludera de fem som svarat först från sitt respektive 
verksamhetsområde eftersom vi ville ha så stor spridning som möjligt. En av informanterna 
önskade att få göra intervjun tillsammans med sin kollega som också var utbildad i taktil 
stimulering, därför inkluderades även kollegan i studien. Antalet informanter blev därför sex 
till antalet.   
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Informanterna utgjordes av sex kvinnor anställda av landsting eller kommun inom 
Kronobergs län. Kvinnorna kom från fem olika professioner inom vårdsektorn och hade alla 
utbildning i taktil stimulering som helkroppsbehandling. Deras verksamhetsområden var 
psykiatri, intensivvård, habilitering, barn och ungdom samt rehabilitering.   
 
Datainsamling 
Metoden var kvalitativ och datainsamlingen utfördes i form av intervjuer. Intervjustudier är 
ett verktyg för datainsamling, uppbyggt på frågor. Med kvalitativa intervjuer eftersträvas 
bland annat att upptäcka och identifiera informantens uppfattning om ett utvalt fenomen 
(Patel & Davidsson, 2003). Anledningen till att kvalitativ metod i form av intervjuer valdes 
var just för att studera hur en specifik population upplevde det valda fenomenet vilket i denna 
studie var vårdpersonalens känslor och tankar kring, samt upplevelser av användandet av 
taktil stimulering.  
 
Intervjuerna genomfördes med öppna frågor, vilket innebar att informanten kunde svara fritt 
då det inte finns några förutbestämda svarsalternativ. Intervjuguiden (bilaga 3) som användes 
innehöll frågor om hur informanterna kände och tänkte kring, samt upplevde användandet av 
taktil stimulering. Några informanter önskade att få tillgång till intervjufrågorna i förväg, 
detta ansågs vara en bra idé och frågorna skickades till samtliga informanter ett par dagar 
innan intervjuerna. För att uppmuntra informanterna till utförligare svar användes spontana 
följdfrågor så som till exempel ”berätta mer” eller ”hur menar du då?”.       
 
Alla intervjuer utfördes på respektive informants arbetsplats under arbetstid med 
arbetsgivarens tillstånd. Intervjuerna varade i 14-27 minuter (m 21, md 21). Samtliga 
intervjuer spelades in för att sedan skrivas ut i detalj. Endast vi och vår handledare har haft 
tillgång till materialet som informanterna har bidragit med. Vi har båda medverkat vid alla 
intervjuer. Intervjuerna raderas i samband med studiens avslutande. 
 
Dataanalys  
Efter att intervjuerna skrivits ner ordagrant lyftes information som ansågs betydelsefull för det 
studerade fenomenet fram genom en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen följde ett 
visst arbetssätt som stöds av Graneheim och Lundman (2004). För att skapa förståelse för 
helheten har texterna lästs igenom ett flertal gånger. Genom att läsa och dela upp texten i 
meningsbärande enheter som sedan kondenserats och kodats, kan texten sedan delas in i 
kategorier eller teman. Uppdelning i meningsbärande enheter innebär att meningar som hör 
samman med syftet lyfts fram i sitt sammanhang. Vid kondensering koncentreras de 
meningsbärande enheterna vilket medför att texten blir mer lättöverskådlig. Kodningen 
krymper texten ytterligare genom att ge varje kondenserad meningsbärande enhet ett 
sammanfattande nyckelord. Den här studien avsåg att göra en manifest analys, därför delades 
resultatet av analysen upp i kategorier. Med manifest menas det som är öppet och uppenbart 
vid analysen (Graneheim & Lundman, 2004), vilket innebär att vi inte gjort en medveten 
tolkning. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier: Taktil stimulering i omvårdnaden, Krav 
på givaren, Respons samt Givarens relation till taktil stimulering. För exempel på dataanalys, 
se bilaga 5. 
 
Etiska överväganden 
Enligt Polit et al. (2001, kap.4) finns det etiska grundregler som ingår i de flesta etiska 
riktlinjer för forskning på människor. Dessa grundregler är nyttjandekravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  
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Nyttjandekravet 
Det är viktigt att skydda sina informanter från skada. Fördelar och nackdelar med studien ska 
alltid övervägas (Polit et al, 2001. kap.4). Informanterna i denna studie informerades om hur 
materialet de bidrog med skulle användas. De fördelar som studien eftersträvade var att sprida 
ny kunskap.  
 
Informationskravet och samtyckeskravet 
Informanterna som deltar i en studie ska känna till att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sitt deltagande. De ska känna till syftet och ha fått tillräcklig 
information om studien för att kunna fatta ett beslut om deltagande. Det ska vara 
dokumenterat att informanterna deltar frivilligt och har fått information om studien, vilket 
kallas informerat samtycke (bilaga 4), (Polit et al., 2001 kap 4). E-post skickades till 
föreslagna informanter med information om studien och dess syfte (bilaga 2). Via e-post gavs 
tillgång till våra och vår handledares telefonnummer och e-postadresser, vilket gav möjlighet 
att kontakta oss för vidare information. Innan intervjun påbörjades fick informanterna 
möjlighet att i samband med informerat samtycke ställa ytterligare frågor om studien, vilket 
samtliga utnyttjade.     
 
Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitet innebär att den information som informanterna bidrar med och som används 
till studiens resultat inte ska kunna avslöja deras identitet (Polit et al., 2001. kap.4). Det är 
endast vi två som haft tillgång till det inspelade materialet, de utskrivna intervjuerna i fulltext 
samt informanternas namn. Allt material har kodats noga med hjälp av siffror för att bevara 
informanternas integritet. 
 
 
RESULTAT 
 
Studiens resultat redovisas utifrån följande fyra kategorier: Taktil stimulering i omvårdnaden, 
Krav på givaren, Respons och Givarens relation till taktil stimulering. Vid redovisning av citat 
har informanterna numrerats från 1-5 utan speciell ordning, informanterna vid dubbelintervjun 
benämns som 2a och 2b. I en del citat har delar som saknar betydelse för resultatet tagits bort 
vilket visas med dessa // tecken. Det som tagits bort förändrar inte budskapet i citatet.  
 
Taktil stimulering i omvårdnaden  
Val av mottagare 
Valet av mottagare skedde på flera olika sätt. Det var inte enbart givaren som valde ut 
mottagare. Förslag kunde komma från kollegor, mottagarens kontaktperson eller mottagaren 
själv om denna fått behandling tidigare. Personer som erbjöds taktil stimulering var bland 
annat personer med sänkt vakenhet, spasticitet, oro, smärta, stress, ångest, sömnproblem, 
diabetes, cancer och hospitaliserade patienter som tappat en del av sin identitet. Av de flesta 
behandlingsmetoder krävs att personen aktivt gör något, till exempel samtalar. För personer 
som vanligtvis hade svårt att prestera något i en behandlingssituation kunde taktil stimulering 
användas för att skapa kontakt eftersom det inte krävde något av mottagaren. Spända och 
oroliga anhöriga kunde enligt informanterna också erbjudas taktil stimulering med gott 
resultat. Även kollegor erbjöds behandling mot till exempel stress eller sömnproblem.    
 
Vissa mottagare antogs avstå eftersom de inte ville visa sig i enbart underkläderna. Andra 
avstod då de provat på taktil stimulering men inte trivts med det. Det fanns också de som 
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avstod eftersom de var känsliga för beröring. Hos personer som inte själva kunde uttrycka sig 
verbalt tillfrågades en anhörig om samtycke till behandling. Personer som exkluderas av 
givaren var de med vissa sjukdomstillstånd där taktil stimulering inte var lämpligt att utföra 
och även personer som hade ostabila vitalparametrar.  
 
Personkemin mellan givaren och mottagaren ansågs vara viktig. Om inte relationen till 
mottagaren kändes rätt valde givaren att inte utföra den taktila stimuleringen.  
 

Måste ju kännas att jag kan göra det, // man måste ha nån form av kontakt, det 
känns inte bra att ge beröring till någon man inte har kontakt med. (2b)  

 
Effekter på mottagaren 
En informant berättade att hennes mottagare fick taktil stimulering som fristående 
behandlingsmetod. De resterande fem uppgav att den taktila stimuleringen användes som ett 
komplement till mottagarens ordinarie behandling. Den ordinarie behandlingen som 
kompletterades var till exempel läkemedels-, samtals- och smärtbehandling. Någon berättade 
att hon använde sina kunskaper om beröring även när hon inte utförde taktil stimulering, till 
exempel genom att hålla sin hand på en orolig person för att förmedla trygghet.  
 
Efter att ha fått taktil stimulering upplevde givaren att mottagaren kunde få en bättre sömn, 
dämpad ångest, lugn, bli avslappnad, minskad huvudvärk, bättre kommunikation, förbättrad 
kroppsuppfattning, bättre tarmperistaltik samt mindre påträngande tvångstankar. Det beskrevs 
att mottagare med ständig smärta oftast upplevde smärtfrihet under den taktila stimuleringen. 
Det ansågs vara viktigt för dessa patienter, med ständig smärta, att någon gång få uppleva 
kroppen som behaglig och inte bara en plåga.  
 

Man blir mer avslappnad och har man sänkt vakenhet så kopplar man av under 
taktil stimulering och sen när den är slut och man har vilat efter den så blir man 
piggare. (4)  

 
En informant som haft mottagare med negativ uppfattning av sin kropp uttrycker sig så här: 
 

Där kan det här vara positivt // ”att någon faktiskt frivilligt vill röra vid mig 
som är så äcklig” // om man upprepar detta kan man förändra. (1)     

 
Någon informant hade sett möjligheter att med hjälp av den taktila stimuleringen kunna 
påverka mottagarens tankar på ett positivt sätt. Hon menade att det fanns ett samband mellan 
vårt tänkande, våra känslor och vårt beteende. Om en del av kroppen påverkades så kunde det 
i sin tur påverka en annan del. För mottagare som fann tillfredsställelse genom att aktivera sitt 
”må-bra system” med till exempel alkohol, tobak eller socker kunde taktil stimulering ibland 
göra att suget efter detta minskade. Anledningen till detta var enligt informanten att den 
taktila stimuleringen aktiverade samma system och minskade behovet av till exempel socker 
för uppnå ”må-bra effekt”.     
 
Det upplevdes av informanterna att det ibland behövdes flera tillfällen innan mottagaren 
kände effekt av den taktila stimuleringen. En annan upplevelse av den taktila stimuleringen 
var att den oftast gav mottagaren snabb effekt. Någon informant menade att en del mottagare 
hade bra effekt när den taktila stimuleringen pågick, men inte efteråt och påpekade att det var 
viktigt att de ändå kunde få utnyttja effekten även om den inte var långvarig. Enligt någon 
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informant spelade det ingen roll om mottagaren var svårt sjuk eller hade lite ont i magen för 
att det skulle vara till nytta. Hon menade att alla kunde behöva en lugn stund. 
 

Jag tror att det är // mycket psykologi i det också, att patienten känner sig väl 
omhändertagen och att man kommer nära och skapar en positiv stund. (2a) 
 

Graden av effekt skiftade mellan mottagarna och vissa kunde ha bättre effekt av andra 
behandlingsmetoder, men de flesta uppskattade behandlingen och tyckte att den var väldigt 
skön.  
 

Nån person som jag nyligen börjat med, han uttryckte att ”åh jag känner mig 
som en annan människa”. (4)  

 
Krav på givaren   
Miljö 
Samtliga informanter berättade att det var viktigt med miljön där den taktila stimuleringen 
utfördes. De berättade att de bland annat använde sig av värmeelement, dämpad belysning, 
stearinljus, lugn musik samt avskildhet/lugn. På tre av arbetsplatserna utfördes den taktila 
stimuleringen på en plats som var särskilt avsedd för detta ändamål. På de två andra 
arbetsplatserna fanns önskemål om att ha tillgång till ett speciellt rum för taktil stimulering.       
 
Tillgänglighet 
På en av arbetsplatserna fanns inte möjlighet att avsätta tid för taktil stimulering annat än för 
personal. Tid för andra mottagare togs i mån av tid eftersom det inte ingick i de ordinarie 
arbetsuppgifterna. På de andra arbetsplatserna hade givarna möjlighet att avsätta tid i förväg 
för taktil stimulering. Vissa informanter upplevde att de skulle ha behövt mer tid för att kunna 
utföra taktil stimulering i den utsträckning de önskade.  
 
Några informanter upplevde att mottagarna kunde bli besvikna om deras önskemål om tid inte 
gick att uppfylla eller om givaren fick förhinder. Det poängterades dock att detta inte var 
något problem eftersom det förlorade tillfället togs igen och att mottagarna var förstående.  
 
På alla arbetsplatser ansågs det viktigt med upprepade behandlingstillfällen, på två ställen fick 
mottagaren en serie med cirka tio behandlingstillfällen. På ett annat kunde mottagarna få taktil 
stimulering kontinuerligt under flera år. Taktil stimulering gavs i mån av tid och möjlighet på 
de två andra ställena.  
 
En helkroppsbehandling tog cirka 45 minuter, men en timme avsattes för att även ge tid åt vila 
och utvärdering. Någon av informanterna berättade att hon tyckte det var effektivare med 
korta intervall mellan behandlingarna i början för att senare glesa ut dem. På de ställen där 
behandlingsserier användes fick mottagaren oftast en behandling i veckan, om det fanns 
möjlighet kunde de få tätare i början. Vissa av informanterna berättade att de använde taktila 
insatser, vilket innebar att inte hela kroppen behandlas på grund av olika orsaker som till 
exempel fysiska omöjligheter. Det poängterades att den taktila stimuleringen alltid utfördes på 
samma sätt för att skapa kontinuitet för mottagaren.   
 
Anpassning 
Några av informanterna berättade att det var viktigt att de kunde anpassa sig efter mottagaren. 
En del mottagare ville inte bli berörda på vissa kroppsdelar, den kroppsdel där beröring inte 
var önskad uteslöts. Ett annat exempel på anpassning var att ge taktil stimulering utanpå 
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kläderna om mottagaren trivdes bättre med det. Några informanter gav exempel på fysiska 
hinder som gjorde att metoden anpassades. 
 

Jag har gett till någon som vatt höggradigt gravid // då går det ju inte att ligga 
på magen till exempel. Och då får man vara lite påhittig. (1) 

 
Vikten av att mottagaren visste om att den hade inflytande över hur behandlingen utfördes 
lyftes fram. Betydelsen av att skydda mottagarens integritet betonades även. Detta gjordes 
genom att inte blotta mottagarens kropp i onödan. Några informanter talade om att de var 
noga med att informera om hur den taktila stimuleringen skulle gå till och vissa gav även ut 
skriftlig information. Några informanter tyckte att det ibland var svårt att byta till rollen som 
givare av taktil stimulering. Orsaken som uppgavs var svårigheter att varva ner inför mötet 
med mottagaren.  
 

Man måste faktiskt sätta sig en stund och varva ner lite, det måste kännas att det 
blir rätt. (2b) 

 
En upplevelse som det berättades om var att varje behandlingstillfälle sågs som ett nytt möte 
även om givaren och mottagaren träffats förut. För en av informanterna var det mycket viktigt 
att mottagaren kände välbefinnande. 
 
 Det är bland det viktigaste att man skapar något positivt för ”X”. (2a) 
 
Respons 
Några informanter berättade att de brukade be mottagarna berätta om sina upplevelser av den 
taktila stimuleringen och frågade efteråt om de önskade upprepad behandling. En av 
informanterna kände trygghet genom att kunna utvärdera metoden efter varje 
behandlingstillfälle. Några informanter berättade att de inte haft någon mottagare som upplevt 
den taktila stimuleringen som negativ. En annan berättade att de allra flesta var mycket 
positiva. Informanterna upplevde att deras mottagare ofta gav konkret verbal respons efter den 
taktila stimuleringen. Även respons från anhöriga gav då de upplevt det positivt att se effekten 
av den taktila stimuleringen hos mottagaren.  
 
Samtliga informanter sade sig ha upplevt nonverbal respons. Informanterna berättade att de 
såg på mottagaren när den slappnade av och upplevde detta som en effekt av den taktila 
stimuleringen.  
 

Jag blir glad när man ser att ”X” kan slappna av // man ser ju att dom tar till 
sig den här beröringen, de blir lugna och avslappnade. (3) 

 
Ett tecken på nonverbal respons var om mottagaren önskade upprepad behandling. Någon 
informant hade haft en mottagare som klappat händerna då den fått veta att den skulle på 
taktil stimulering. Någon upplevde även tecken på kroppslig förändring som till exempel att 
mottagaren såg ut att fyllas av energi.   
 

Jag kan ju direkt se det nästan efter bara en liten stund när personen ligger där. 
Ifrån kanske att ha varit spänd och smärtfylld // så kan jag ju liksom se via 
ansiktet inte minst, å andningen hur personen påverkas, // anletsdragen slätas ut 
och // andningen övergår i en djupare och lugnare andning. (5) 
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Ett positivt mönster kunde ses i dokumentationen för taktil stimulering som användes på en 
arbetsplats. Det som dokumenterades var bland annat puls, blodtryck och andningsfrekvens 
före samt efter den taktila stimuleringen. På en annan arbetsplats fanns ett speciellt sätt att 
utvärdera. Mottagaren fick innan en behandlingsserie påbörjades skatta styrkan på olika 
problemområden. När behandlingsserien avslutats fick mottagaren fylla i ett likadant 
dokument för att en eventuell förändring skulle synas.  
 
Några av informanterna upplevde att deras kollegor var mycket positiva till att de använde 
taktil stimulering på arbetsplatsen. En av informanterna berättade att hon hade uppmuntrats av 
kollegor till att utbilda sig i metoden. På en arbetsplats upplevde informanten inte stöd från 
alla kollegor, vilket resulterade i att taktil stimulering inte utfördes dagar då dessa kollegor 
arbetade. Fler och fler blev dock positiva när de såg effekterna av den taktila stimuleringen.   
 
Givarens relation till taktil stimulering  
Intresse väcktes  
Anledning till att informanterna utbildande sig i taktil stimulering skiftade något. Vissa av 
informanterna hade sedan länge varit intresserade av beröring och hade förut arbetat med 
annan form av massage. En informant berättade att hon länge tänkt att beröring hade en 
särskild kraft. En annan informant talade om att det saknades möjlighet att kunna ge 
patienterna en behaglig stund och gick utbildningen efter det att en kollega gjort det. För en av 
informanterna var taktil stimulering okänt tills hon fick en broschyr om utbildning i detta. 
Hon läste den och blev intresserad av själens och kroppens samarbete, vilket ledde till att hon 
utbildade sig i taktil stimulering. En informant hade haft möjlighet att vara mottagare och blev 
efter det intresserad då hon ansåg att det kunde vara till nytta på hennes arbetsplats. När hon 
senare fick information om möjlighet till utbildning i taktil stimulering anmälde hon sig efter 
att ha tillfrågat sin arbetsgivare.  
 
Effekter på givaren 
Samtliga informanter upplevde rollen som givare positivt. Orsakerna till den positiva känslan 
var många, bland annat angavs möjligheten att hjälpa någon, att kunna skapa en positiv stund 
för någon i en jobbig situation och att bli efterfrågad.  
 

Jag vet aldrig att jag har känt, att jag har tänkt något negativt eller usch vad 
jobbigt eller nu vill jag inte, så har jag faktiskt aldrig känt. Och det kan jag 
tycka är ganska skönt, det är ganska härligt att det är så. (5) 

 
Att ge taktil stimulering upplevdes som en behaglig arbetssituation, eftersom möjlighet gavs 
att varva ner innan rollen som givare intogs. Varierande arbetsuppgifter gjorde också arbetet 
roligare. 

 
Jag tycker det är trevligt att kunna göra det här som ett alternativ, // det är ett 
sätt att nå en människa bortom ord. (1) 

 
Merparten av informanterna berättade att de kände sig lugna och avslappnade när de var 
givare. Några informanter sa att de kände sig trygga som givare. En av dessa på grund av att 
hon kunde anpassa metoden efter varje mottagare och att den inte hade några biverkningar.  
 

Det är ju en jättehärlig känsla, jag som ger den får själv oerhört mycket energi, 
det låter jättekonstigt men det får jag, jag får mycket energi av att ge den taktila 
stimuleringen. (3)   
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Något av det som uppgavs vara negativt för givaren var när relationen avslutades eller om 
givaren visste att mottagaren var svårt sjuk. Arbetsmiljön kunde också påverkas negativt om 
mottagaren hade en speciell och påträngande doft.  
 
Framtidsvision 
Den mest förekommande förhoppningen bland informanterna inför framtiden var att utveckla 
miljön där taktil stimulering utfördes. På en arbetsplats önskades förbättring av det rum som 
fanns för taktil stimulering, samt bättre förflyttningshjälpmedel. På de ställen där det inte 
fanns något speciellt rum var detta ett önskemål, som på en arbetsplats var på väg att 
uppfyllas. På det andra stället där det önskades upplevdes en osäkerhet om det skulle fungera i 
praktiken. 
 
Önskemål fanns om att kunna utöka mottagargruppen så att fler fick möjlighet att ta del av 
den taktila stimuleringen. På en av de arbetsplatser där taktil stimulering används som ett 
komplement till andra behandlingsmetoder såg informanten möjlighet att i framtiden erbjuda 
fristående taktil stimulering. Där det inte var möjligt att avsätta planerad tid för taktil 
stimulering var detta en förhoppning.   
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet var att belysa hur vårdpersonal upplever det att använda taktil stimulering i 
omvårdnadsarbetet. Vi anser att syftet uppnåtts då resultatet visade att vårdpersonal upplevde 
både positiva och negativa aspekter av att använda taktil stimulering. De positiva aspekterna 
som angavs speglade ett ökat välbefinnande hos både givare och mottagare. Även om de 
positiva sidorna av metoden var mest framträdande fick vi uppfattningen av att de negativa 
erfarenheter som påtalats påverkade upplevelsen av den taktila stimuleringen för både givare 
och mottagare. Det antogs därför vara av vikt att både givare och mottagare upplever en 
positiv känsla inför det aktuella behandlingstillfället, för att det ska resultera i ökat 
välbefinnande för båda parter.  
 
Metoddiskussion 
Vi känner att valet att använda kvalitativa intervjuer som metod var mycket effektivt, då det 
inte gav någon svårighet att uppnå syftet. Från början hade vi tänkt göra litteraturstudie med 
vetenskapliga artiklar. Denna idé begränsades då det inte fanns tillräckligt med utförda studier 
i ämnesområdet tillgängliga, vilket fick oss att välja intervjustudie som metod.   
 
Vår förförståelse inom området var begränsad då vi innan studiens början inte hade någon 
specifik kunskap om taktil stimulering. Den förförståelse som fanns inför intervjuerna 
baserades på det som lästs i samband med att bakgrunden till vår uppsats skulle skrivas samt 
utformandet av projektplanen. Ingen av oss hade heller provat på att få taktil stimulering 
innan studien påbörjades. I samband med att intervjuerna utfördes kan vår begränsade 
förförståelse påverkat uppmärksammandet av viktigt information från informanterna. Det är 
troligt att vi med större förförståelse skulle ha ställt andra följdfrågor och uppmärksammat 
andra svar än vi nu gjort. Det är också möjligt att vi på grund av vår begränsade förförståelse 
var mer mottagliga för det som informanterna berättade, eftersom det mesta var helt nytt för 
oss. 
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Att använda selektivt urval visade sig effektivt då vi fick en informantgrupp som stämde 
överens med våra önskemål. Även om urvalet tog längre tid än förväntat så påverkades inte 
arbetsförloppet nämnvärt. Vi tycker att det är en styrka att informanterna kommer från olika 
verksamhetsområden och att de har olika yrken. Även om det var samma lärare som gav 
förslag på informanter så hade inte alla informanter gått sin utbildning hos henne, vilket också 
ses som en styrka. Då en av de föreslagna informanterna hade en relation till en av oss så 
exkluderades hon för att detta inte skulle påverka resultatet. Eftersom endast sex informanter 
deltog anses resultatet ha låg generaliserbarhet. Vi vill dock uppmärksamma att 
informanternas svar många gånger stämde överens med varandra, vilket kan ses som ett 
tecken på giltighet. 
 
Eftersom vi har använt oss av öppna frågor gavs informanterna möjlighet att svara fritt om 
sina känslor, tankar och upplevelser. Vårt mål var att styra informanterna så lite som möjligt i 
sina svar. Ibland kände vi dock att spontana följfrågor behövde ställas för att uppmuntra till 
utförligare svar, vilket gav oss djupare information. Informanternas möjlighet att läsa igenom 
frågorna och fundera över dessa tros ha varit en fördel. Detta ledde till att informanterna var 
förberedda och höll sig oväntat bra till ämnet, vilket gjorde intervjumaterialet högst väsentligt 
för studiens syfte. Intervjuerna spelades in med en liten diskret mp-3 spelare som låg på 
bordet mellan oss och informanten. Inspelningen kan ha gjort informanterna nervösa men vi 
anser att nervositeten hade kunnat vara större om en mer otymplig apparat använts. Vi har inte 
upplevt att inspelningen påverkat informanternas svar. Däremot har enstaka ord på grund av 
otydlighet i inspelningen försvunnit, detta tros inte ha påverkat resultatets tillförlitlighet.  
 
Vi transkriberade varsin halva av det inspelade materialet. Detta gjordes dels för att vinna tid 
och dels för att transkriptionen skulle bli så korrekt som möjligt. Delarna skrevs ut ordagrant 
inom ett dygn efter det att intervjun utförts. När en halva skrivits ut lästes den igenom under 
uppspelning av intervjun ett flertal gånger av oss båda var för sig. Då kunde eventuella fel 
uppmärksammas och rättas till.      
 
Innehållsanalysen genomfördes enligt ett arbetssätt som beskrivs av Graneheim och Lundman 
(2004). Valet av innehållsanalys baseras på att vi tidigare i vår utbildning stött på samma 
metod. Vår tidigare erfarenhet av metoden ökade sannolikheten att den blev rätt utförd. Då vi 
valde att göra en manifest innehållsanalys gjorde vi inte heller någon medveten tolkning.  
 
Resultatdiskussion 
Då utbudet av litteratur i ämnet är begränsat diskuteras studiens resultat i följande avsnitt 
mestadels i förhållande till de vårdvetenskapliga begrepp som beskrivits i bakgrunden, det vill 
säga välbefinnande och levd kropp.  
 
Välbefinnande 
Dahlberg et al. (2003) menar att ett av vårdandets mål är att främja välbefinnande. 
Välbefinnande är enligt Wiklund (2003) en känsla med utgångspunkt i personens livsvärld. 
Denna känsla är specifik och skiljer sig mellan varje individ. Samtliga informanter uttryckte 
främst och i vissa fall endast positiva saker om taktil stimulering, trots att negativa aspekter 
efterfrågades som en följdfråga vid samtliga intervjuer. Vi fick intrycket av att det viktigaste 
för givarna var att kunna göra något gott för en annan människa och kunna se resultatet av 
detta. I andra hand kom känslan av att kunna slappna av och ägna sig endast åt sin mottagare 
samt att få variation i arbetsuppgifterna. Då informanterna upplevde att mottagaren kände 
välbefinnande fick de också del av denna känsla. Detta överensstämmer med studien gjord av 
Edvardsson et al. (2003) som visade att om givaren ser på mottagaren att behandlingen har 
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gett gott resultat leder det till att givaren också upplever välbefinnande.  
 
Välbefinnande kan existera trots lidande, det vill säga även en svårt sjuk person kan känna 
välbefinnande om den får de rätta förutsättningarna (Dahlberg et al. 2003).  Henricsson (2008) 
anser att beröring är betydelsefull för människans upplevelse av det fysiska och psykiska 
välbefinnandet. Informanterna upplevde att beröring (taktil stimulering) kan ha god effekt vid 
både psykiska och fysiska besvär. Effekten är tydligast vid påtagliga besvär som till exempel 
smärta, men oavsett hälsotillstånd kan taktil stimulering främja välbefinnande.  
 
Välbefinnande kan ofta främjas utan större svårighet, att uppleva en känsla av trygghet har till 
exempel stor betydelse för möjligheten att känna välbefinnande. Även när en vårdare 
bekräftar en patient i dess lidande kan det leda till ökad känsla av välbefinnande (Dahlberg et 
al. 2003). Ett sätt att skapa trygghet för mottagaren är att utföra den taktila stimuleringen på 
samma sätt varje gång. Några informanter påpekade även vikten av att skydda mottagarens 
integritet genom att inte blotta mottagaren i onödan. Även den information som mottagaren 
får i samband med introducerade av metoden tror vi kan leda till ökad trygghetskänsla och i 
sin tur ökat välbefinnande.  
 
Vissa informanter sa sig även uppleva trygghet i samband med rollen som givare. Att kunna 
få respons av mottagaren och att ha möjlighet att anpassa metoden efter mottagarens 
förutsättningar ansågs vara anledning till detta, men även vetskapen om att taktil stimulering 
inte har några kända biverkningar bidrog. 
 
Genom att låta mottagaren vara i fokus under den taktila stimuleringen uppmärksammas 
mottagaren av givaren vilket vi tror mottagaren upplever som en bekräftelse av sin identitet 
och sitt lidande. Detta eftersom det oftast är någon form av lidandet som är orsaken till att den 
taktila stimuleringen utförs.   
 
För patienter med psykiska besvär kan vårdaren skapa välbefinnande för patienten genom att 
visa att den duger som han/hon är (Dahlberg et al. 2003). Patienter med psykiska besvär 
påträffas inte enbart inom psykiatrin eftersom även dessa kan bli somatiskt sjuka. Psykiska 
besvär kan även uppkomma till följd av somatisk sjukdom. En indikation för taktil 
stimulering kan enligt några informanter vara negativ kroppsuppfattning. När givaren utför 
den taktila stimuleringen på en mottagare med negativ uppfattning av sin egen kropp kan 
givaren enligt en informant påverka mottagarens tankar om sig själv. Mottagaren kan 
påverkas positivt av att någon rör deras kropp som för dem själva uppfattas som något 
otrevligt. Givare visar på detta sätt att mottagarens kropp inte är otrevlig för andra, vilket vi 
tror kan leda till ökat välbefinnande för mottagaren.     
 
Enligt Dahlberg et al. (2003) kan biverkningar av läkemedel påverka patientens förmåga att 
känna välbefinnande på ett negativt sätt. Taktil stimulering har av några informanter 
beskrivits som biverkningsfritt och som ett komplement till annan behandling, men även som 
fristående. Av alla informanter ansågs det viktigt med upprepade behandlingstillfällen. Det är 
möjligt att taktil stimulering inom vissa verksamhetsområden skulle kunna bidra till att 
läkemedelsförbrukningen minskade om mottagaren fick taktil stimulering kontinuerligt efter 
behov och inte enbart som en enstaka behandling eller behandlingsserie. På en av de 
arbetsplatser vi besökte var det möjligt att få taktil stimulering efter behov utan 
tidsbegränsning, detta hoppas vi kommer att sprida sig till fler arbetsplatser. 
 
Genom att stärka kroppens gränser (huden) genom beröring och uppmärksamma dessa för 
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personen i fråga tros välbefinnandet öka och troligtvis även upplevelsen av den egna 
identiteten (Dahlberg et al. 2003). Någon informant berättade att de gav taktil stimulering till 
personer som på grund av sin sjukdom förlorat en del av sin identitet. Några informanter 
upplevde att den taktila stimuleringen gjorde mottagaren uppmärksam på sin kropp som en 
helhet. 
 
En omgivning som av någon upplevs trivsam kan enligt Wikström (2003) öka graden av 
välbefinnande. Samtliga informanter betonade vikten av miljöns utformning där den taktila 
stimuleringen ges. Några informanter berättade att det var viktigt att skapa en harmonisk 
miljö. Studien gjord av Henricson et. al. (2006) visar att givarna vill, för att göra det bra för 
mottagaren, utföra den taktila stimuleringen på ett lugnt och rofyllt sätt i en harmonisk miljö. 
Vi uppfattade att miljön påverkade både mottagarens och givarens välbefinnande. Endast en 
informant gav exempel på hur den fysiska miljön kunde påverka givarens välbefinnande 
negativt. Inför framtiden var det många informanter som uttryckte önskemål rörande den 
miljö där den taktila stimuleringen utfördes.  
 
Levd kropp 
Tillgången till livet styrs enligt Dahlberg (2003) via kroppen. Varje påverkan på den levda 
kroppen förändrar tillgången till livet. Denna förändring kan hindra, men även främja känslan 
av välbefinnande beroende på vad förändringen beror på. Orsakerna till att givarna utbildat 
sig i taktil stimulering varierade. För några var det deras tidigare erfarenheter, det vill säga 
den levda kroppen, som gjort att de blivit intresserade. För mottagarna kan den levda kroppen 
och deras livserfarenheter avgöra om de är intresserade av att prova på taktil stimulering eller 
inte. För en person som haft negativ erfarenhet av beröring kan detta vara en anledning till att 
avstå enligt någon informant. Om en mottagare istället tror sig kunna uppleva symtomlindring 
med hjälp av taktil stimulering kan å andra sidan detta vara en orsak till att tacka ja till 
behandling.  
 
Enligt Bullington (2004) måste en person alltid bemötas och behandlas som den enskilda 
individ den är, hänsyn till personens behov och begär måste tas. Nonverbal behandling skulle 
kunna leda till att mottagaren upplever sig bekräftad, accepterad och uppskattad. Taktil 
stimulering har av informanterna i denna studie beskrivits som en anpassningsbar 
behandlingsmetod. De är noga med att mottagaren har inflytande över hur de vill ha det samt 
att utvärdera. Som givare uppgavs det vara viktigt att ha möjlighet att varva ner och komma 
till ro innan utförandet av taktil stimulering, detta för att kunna fokusera på mottagaren. Vi 
tror att det är viktigt för givarna att kollegor och chefer är medvetna om de krav som finns på 
givaren och tar hänsyn till och respekterar dessa för att givaren ska trivas med sin uppgift.  
 
Till den levda kroppen hör ett revir, ett personligt område som lätt kan inkräktas av andra. 
Alla människor har olika storlek på sina revir och är olika känsliga för att någon okänd ska ta 
sig in i det. Att vara klädd förstärker det skydd som reviret har mot omvärlden, därför kan 
avkläddhet ge en känsla av otrygghet (Dahlberg, 2003). Vid taktil stimulering är det främst 
mottagarens revir som påverkas, även om personen inte blottas mer än nödvändigt så är den 
ändå i en mer utsatt situation än den är van vid. Även givarnas revir påverkas, någon 
informant beskrev att personkemin måste stämma, hon vill inte släppa in vem som helst i sitt 
revir. En annan informant sa att varje behandlingstillfälle var som ett nytt möte. 
 
Förslag om fortsatt forskning 
Som nämnts tidigare upplever vi en begränsning av tidigare gjorda studier. De studier som vi 
läst har i många fall varit gjorda på en liten population, vilket begränsar generaliserbarheten. 
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Området där vi framför allt saknar tillgänglig information är mottagarens upplevelser av att få 
taktil stimulering.  
 
Enligt SBU har inga ekonomiska aspekter av metoden studerats (SBU, 2007). Om 
ekonomiska aspekter varit studerade tror vi det skulle kunna påverka användandet av taktil 
stimulering i framtiden.  
 
Slutsatser 
Studiens resultat visar på fyra kategorier som bygger på hur vårdpersonal upplever det att 
använda taktil stimulering i omvårdnadsarbetet. De mesta som togs upp under intervjuerna var 
positivt, i vissa intervjuer förekom även enstaka negativa aspekter. Trots de negativa aspekter 
som togs upp upplevs ändå metoden enligt informanterna vara mycket positiv både för dem 
själva och för deras mottagare. Vi upplever att givarna har mycket krav på sig för att kunna 
utföra den taktila stimuleringen på ett bra sätt. För att kunna utföra taktil stimulering krävs 
även andra förutsättningar än de krav som ligger på givaren. Det är enligt informanterna 
viktigt med stöd från kollegor och chefer för att dessa förutsättningar ska bli bra. Vi har också 
fått uppfattningen om att det viktigaste för samtliga informanter var att mottagarna fick en 
känsla av ökat välbefinnande.  
 
I samband med att intervjuerna utfördes fick vi erbjudanden om att prova på att vara 
mottagare för att förstå metoden bättre. Då sista intervjun utförts provade vi båda på att vara 
mottagare. Detta gav oss en ökad förståelse för den taktil stmuleringen.      
 
Syftet med studien har uppnåtts och ny kunskap i ämnet har kunnat åskådliggöras. Vi kan 
efter att ha utfört den här studien dra slutsatsen att taktil stimulering ger ökat välbefinnande 
för båda mottagare och givare om hänsyn tas till deras levda kroppar.  
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BREV TILL LÄRARE I TAKTIL STIMULERING Bilaga 1 

Hej X 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter, Sara och Ida, som läser vår sista termin. Vi har precis börjat 
skriva på vår C-uppsats. Syftet med den är att belysa vårdpersonalens tankar kring 
användandet av taktil massage i omvårdnadsarbetet. För att uppnå vårt syfte har vi valt att 
göra intervjuer. Vi läste på landstingets hemsida att du är lärare i Taktil stimulering och 
undrar därför om du har kontaktuppgifter till vårdpersonal som du har utbildat eller som du 
vet är utbildade inom Taktil massage/stimulering.  
 
Vi söker de som är verksamma inom olika områden (CLV, psykiatri, hemsjukvård osv.) i 
Kronobergs landsting eller kommunerna i länet. Vi planerar att göra fem intervjuer, men ge 
gärna fler förslag på än så eftersom vissa eventuellt måste exkluderas då vi har någon relation 
med dem eller om de inte vill delta. 
 
Vi har tänkt att utföra intervjuerna de kommande två veckorna, så vi vore tacksamma om vi 
kunde få kontaktuppgifter till möjliga informanter så snart som möjligt. Vi tar sedan kontakt 
med de personer du föreslagit och frågar om de vill medverka i studien. Deltagandet i studien 
är frivilligt.   
 
Vår handledare heter Karin Säll Hansson, leg. sjuksköterska, fil mag. 
karin.sall_hansson@vxu.se  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Välitalo (tel. X, ivauc06@student.vxu.se)  
Sara Rehnberg (tel. X, sreuc06@student.vxu.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

BREV TILL EVENTUELLA INFORMANTER  Bilaga 2 
 
Hej X     
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som läser vår sista termin och har börjat skriva vår C-
uppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa vårdpersonalens tankar kring användandet av taktil 
massage/stimulering i omvårdnadsarbetet. För att uppnå syftet har vi valt att göra intervjuer.  
Ditt namn har vi fått efter att ha varit i kontakt med X. 
 
Intervjuerna kommer att utföras de närmsta veckorna. De beräknas ta cirka 20-25 minuter och 
kommer spelas in. Därefter kommer det att skrivas ut ordagrant och analyseras. Det inspelade 
materialet kommer att raderas efter det att studien blivit godkänd. Materialet som används i 
studien kommer att avidentifieras så att ingen kommer att kunna identifiera vilka som deltagit 
i studien. Endast vi och vår handledare kommer ha tillgång till materialet.  Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som, även efter det att intervjun är utförd.  
 
Vi planerar att genomföra fem intervjuer och ber dig därför om svar så snart som möjligt om 
du vill medverka så vi kan bestämma en tid. Som informant har du rätt att få tillgång till det 
material som du genom intervjun har lämnat till studien. I samband med intervjun vill vi att 
du undertecknar ett informerat samtycke. Detta innebär att du styrker att du har tagit del av 
ovanstående information, att du samtycker till att vi intervjuar dig och att du godkänner att vi 
använder resultatet från intervjun i vår uppsats.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Student: Ida Välitalo tel. X 
ivauc06@student.vxu.se 
 
Student: Sara Rehnberg tel. X 
sreuc06@student.vxu.se 
 
Handledare: Karin Säll Hansson, leg. sjuksköterska, fil mag. X 
karin.sall_hansson@vxu.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INTERVJUGUIDE     Bilaga 3 
 
Hur kom det sig att du började utföra taktil stimulering?  
 
Hur väljs mottagare ut? 
 
Hur upplever du det att ge taktil stimulering? 
 
Hur tror du att den taktila stimuleringen påverkar mottagarna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INFORMERAT SAMTYCKE   Bilaga 4 
 
• Jag har fått skriftlig information om hur det material jag bidrar med kommer hanteras och 

användas. 
• Jag är medveten om att syftet är att belysa vårdpersonals tankar kring användandet av 

taktil massage i omvårdnadsarbetet. 
• Jag vet att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som utan att jag behöver uppge 

någon anledning, även efter det att intervjun är utförd. 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ort / datum   Underskrift / namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS   Bilaga 5 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Huvudkate
gori 

Jo precis, nej men alltså 
jag läste lite angående 
taktil och jag har alltid 
tyckt att det här med 

beröring, det har alltid 
intresserat mig. 

Intresserad av 
beröring sedan 

tidigare 

Sedan 
tidigare 

intresserad 

Jag hittade en 
informationsbroschyr, jag 
visste ju inte så mycket 

om taktil stimulering men 
tyckte att det lät väldigt 

intressant med själen och 
kroppens samarbete. 

Läste en 
informations- 

broschyr och blev 
intresserad av 

själen och 
kroppens 
samarbete 

Broschyr 
väckte 
intresse 

 
 
 
 
 
 
 

Intresse väcktes 

Eh, jag tycker ju att det 
känns positivt att kunna ge 

taktil stimulering. 

Givaren tycker 
det känns positivt 

att ge taktil 
stimulering 

 

Positiv 
känsla 

Annars rent känns det ju 
positivt att, att kunna ge, 
hjälpa någon annan med 

detta. 

Att hjälpa någon 
känns positivt 

Positiv 
känsla 

 
 
 

Effekter på 
givaren 

Så vi hoppas ju på att få 
fortsätta här och ge taktil 

stimulering vi får som sagt 
va ett bättre rum. 

Givaren hoppas få 
fortsätta med 

taktil stimulering 
och önskar ett 

bättre rum 
 

Önskar 
utveckling 

Som de är nu har vi oftast 
våra ”X” men jag hoppas 

ju att vi ska kunna 
utveckla detta. 

Givaren hoppas 
kunna utveckla 

mottagargruppen 

Utveckling 

 
 
 
 

Framtidsvision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Givarens 
relation till 

taktil 
stimulering 

 


