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Abstract 
Ozolins, Lise-Lotte. (2011). Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang (The 
phenomenology of touch in healthcare). Linnaeus University Dissertations 
No 62/2011. ISBN: 978-91-86983-00-0. Written in Swedish with a summary 
in English. 
 
This thesis explores the phenomenon of touch and describes its meaning in 
the healthcare context. Caring science theory based on a lifeworld approach 
forms the theoretical perspective of the dissertation and consequently the 
patient perspective is guiding the research. The ontological, epistemological 
and methodological framework of the thesis is phenomenology.  
The overall aim was to describe the phenomenon of touch in the healthcare 
context. Touch showed to be a phenomenon with several diverse aspects being 
differentially explicit in different contexts. Four empirical studies were 
therefore conducted in different contexts. Further, a synthesis of the empirical 
results was carried out to show the invariant meanings and structure of the 
phenomenon. Furthermore, a philosophical illumination of the results was 
carried out to further deepen and expand the understanding of touch related to 
healthcare. The phenomenon of touch is described as a complex caring 
movement, as an interplay between lived bodies forming a foundation to 
understand health, suffering, well-being, and care. The results show how 
touch has the power to both alleviate the patients’ suffering and to experience 
joy and deep connectedness, as well as how touch can frighten and cause or 
worsen suffering. In order to take advantage of the caring potential, the person 
who touches must be fully present in all senses of the word. Caring touch of 
different kinds can never be reduced to a “method”. It is much more than a 
mechanical and static act or a treatment. Moreover, touch that is objectifying 
may be understood as an obstacle for or detrimental to the caring relationship 
and well-being since it lacks the necessary pliable interpersonal room. Such 
touch creates distance and alienation rather than closeness, trust and 
togetherness. If the potential of touch for caring is to be used and the threat of 
non-caring warded off, then the intentionality of touch must be balanced 
visavi the existential vulnerability of the individual. Therefore carers need to be 
open and attentive to the lifeworld of the patients to enhance their health-
processes and avoid hurting them. 
 
Keywords: Care, Caring science, Lifeworld, Lived body, Phenomenology, 
Reversibility, Touch,  
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INLEDNING 

Denna avhandling handlar om beröring och hur den kan ha betydelse i 
vårdsammanhang. Beröring separeras inte som fysisk beröring och psykisk 
beröring; fenomenet förstås i stället som en helhet med olika aspekter som blir 
olika tydliga i olika sammanhang. Beröring är central i vårdande och kan vara 
helt nödvändig för att hjälpa patienterna till exempel vid tvättning och 
påklädning, liksom att den kan vara en tröstande gest. Det är därför väsentligt 
att beröringen sker på ett sådant sätt att patienterna känner sig sedda som 
människor och individer för att ges möjligheter att uppleva hälsa och 
välbefinnande, vilket är målet för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Avhandlingsarbetets avsikt är att bidra med kunskap som fördjupar förståelsen 
för beröringens innebörder inom det vårdvetenskapliga fältet och därmed 
också möjliggöra för utveckling av vård och omsorg. Det övergripande syftet 
för avhandlingen är att beskriva fenomenet beröring i vårdsammanhang. Med 
samma syfte söks fenomenet i olika vårdsammanhang. Frågor som ställs är till 
exempel: Hur visar sig beröring i vårdsammanhang? Vilken betydelse har 
beröringen? Hur visar sig beröring vara vårdande? Vad är vårdande beröring? 
Kan beröring vara icke-vårdande och i så fall hur? 
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BAKGRUND 

Inledningsvis beskrivs den vårdvetenskapliga grunden för genomförandet av 
avhandlingsarbetet. Därefter ges en kort historik om beröring och 
kroppskontakt samt hur kunskapen om beröring inom det medicinska området 
har utvecklats. Denna beskrivning följs av exempel på metodutveckling 
gällande beröring inom vårdområdet. Även komplementärmedicin beskrivs 
kortfattat för att visa hur beröring har betydelse inom denna tradition. 
 
Avslutningsvis ges i detta kapitel en beskrivning av tidigare forskning som 
genomförts utifrån olika perspektiv och med olika metoder för att studera 
beröring i vårdsammanhang.  

Vårdvetenskap 
Föreliggande avhandlingsarbete utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv 
som vilar på en fenomenologisk grund.1 Vårdvetenskap kan förstås som en 
patientvetenskap, vilket innebär att det är patientens upplevelser och situation 
som är i fokus för kunskapsområdet. Vidare kan vårdvetenskap beskrivas som 
en professionsneutral disciplin som analyserar och beskriver vårdande i teori 
och praxis varför teorin kan ligga till grund för samtliga yrkeskategorier som 
möter patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Vårdandets syfte är att stärka patienternas hälsoprocesser så att de kan uppleva 
hälsa och välbefinnande. Ett grundläggande mål för vårdandet är att 
patienterna ska kunna få förmåga att fullfölja små eller stora livsprojekt. 
Dahlbergs och Segestens (2010) beskrivning av hälsa sker i ljuset av en 
existentiell filosofisk belysning av människans frihet och sårbarhet i livet. 
 

                                                        
1 Från grekiskans phainomenon, det som visar sig, och logos, lära (Filosofilexikonet, 1988). 
Fenomenologin beskrivs som en kontinentalfilosofisk tradition av Bengtsson (1998). Fenomenologin 
kommer att beskrivas närmare i kapitlet om Vetenskaplig ansats och metod. 
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Hälsa lyfts fram och tematiseras som livskraft och livsrytm, vilka ställs i 
relation till rörelse och vila (vilka inte förstås som varandras motpoler). Hälsan 
förstås som beroende av mening och sammanhang. Den kontinentalfilosofiska 
idén om existensen som livsvärld ligger till grund för hur hälsa och vårdande 
förstås i både teori och praktik. 
 
Innebörden av begreppet hälsa beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) med 
hjälp av Eriksson (1984) som visar att begreppet har sitt ursprung i det 
fornsvenska haelsa, vilket anknyter till ordet hel. I vårdvetenskapen är det 
patienten som hel människa som är centrum för kunskapen. I förståelsen av 
människan som hel och ingående i ett sammanhang, är också närståendes 
betydelse väsentlig. Hälsa berör hela människan och handlar om en känsla av 
inre balans men inbegriper också relationer till andra människor och till livet i 
stort. 
 
Hälsan är utifrån ett livsvärldsperspektiv personlig och avgörs inte av närvaro 
eller frånvaro av sjukdom. Människor kan således ha en sjukdom men ändå 
uppleva hälsa och välbefinnande. Dahlberg och Segesten beskriver fenomenet 
hälsa som ”att må bra och vara i stånd till att genomföra det man anser vara av 
värde i livet, både i stort och smått” (Ibid., s. 52). Omvänt kan människor 
uppleva att de mår dåligt trots att de inte har någon sjukdom, vilket kan ställa 
till problem för dem när de söker vård. De saknar mätbara tecken på sjukdom 
och utan diagnos är det svårt att få vård. Människan bör förstås som en levd 
kropp då det inte är den biologiska hälsan som är det enda eller ens alltid det 
viktigaste i sammanhanget. Dahlberg och Segesten menar att den biologiska 
hälsan inte kan skiljas från den existentiella upplevelsen; dessa är aspekter av 
en hel människa i ett sammanhang där livet ständigt omformas. 
 
Livskraft, livslust och livsmod är innebörder av hälsa och välbefinnande som är 
av grundläggande betydelse för den vårdvetenskapliga disciplinen och som 
vårdandet syftar till att upprätta, stärka eller vidmakthålla. Livsrytm är också 
en innebörd av hälsa som är väsentlig att förstå.  Livsrytmen inkluderar både 
rörelse och stillhet. Rörelse ses som grundläggande för att uppleva hälsa och 
rörelsen har många skepnader, till exempel som pulsslag, andningsrytm eller 
dygnsrytm. Vidare beskrivs hälsa som en rörelse mellan olika temporala skikt 
och att ”var och en behöver vara medveten om både sin historia och framtid 
och hur dessa tidsaspekter påverkar tillvaron här och nu” (Dahlberg & 
Segesten, 2010 s. 65). Aktivitet och rörelse behöver följas av stillhet och 
återhämtning, vilket inte ska förstås som att personen måste hålla sig stilla 
eller ligga. Stillhet och återhämtning kan finnas i rörelse eller som att bara 
stanna upp en liten stund. 
 
Förståelse för den levda kroppen är en utgångspunkt och riktning för 
vårdvetenskapen och vårdandet. Patientperspektivet utifrån patientens 
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livsvärld syftar till att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs 
och hur detta påverkar patienten i hans eller hennes livssammanhang. 
Dahlberg och Segesten poängterar att ett vårdande som inte klarar av att möta 
patienternas livsvärld är inget verkligt vårdande och ”framför allt inget 
vårdvetenskapligt vårdande” (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 128). 
 
Livsvärlden är unik och förstås som världen eller delar av den så som den 
upplevs av patienten. Livsvärlden kan inte fångas av mätvärden. Beräkningar 
av mätvärden kan dock utgöra en liten del av förståelsen för komplexiteten 
som en människas livsvärld och upplevelse av hälsa och lidande innebär. 
Människan förstås som en subjektiv och en levd kropp full av minnen och 
tidigare erfarenheter som är meningsbärande och meningsskapande. Den levda 
kroppen kan beskrivas vara både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på en 
och samma gång (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 132). Genom att förstå 
kroppen på detta sätt kan en medicinsk dualism undvikas och vårdvetenskapen 
kan knytas till en vetenskaplig ansats som både praktiskt och teoretiskt innebär 
ett helhetsperspektiv i förståelsen av människans hälsa och lidande i relation 
till vårdande och världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Eriksson (1987) har beskrivit den vårdvetenskapliga substansen som att ansa, 
leka och lära. Hon skriver att vårdande innebär att genom olika former av 
ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, 
kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte 
att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller stödja) hälsoprocesserna (Eriksson, 
1987 s. 9). Eriksson menar vidare att dessa former av vård kan reduceras till att 
endast bli tekniker, vilket inte är det samma som vårdande. Ansningen blir 
särskilt intressant att lyfta fram då denna explicit uttrycker beröring. Eriksson 
beskriver ansningen som den mest grundläggande formen av vårdande och att 
den kännetecknas av värme, närhet och beröring. Då människor beskrivs vara i 
behov av beröring ingår ansningen som ett viktigt element. Eriksson hänvisar 
till Montagu som i sin beskrivning av sjukdomen marasmus visat hur brist på 
kärleksfull beröring var orsaken till stor barnadödlighet under 1800-talet. 
Eriksson hänvisar också till bibeltexter och ett exempel är Matteusevangeliet 8: 
14-15 där Petrus rörde vid sin svärmors hand när hon var sjuk och febern 
lämnade henne (Eriksson, 1987 s. 25). Vidare beskrivs att beröring kan ske 
såväl genom ögonkontakt som genom att man står nära den andra eller genom 
ett direkt vidrörande (Eriksson, 1987). 
 
Relation är grundläggande för vårdande och har dimensionerna förhållande, 
berättelse, förbindelse och beröring (Kasén, 1996, 2002). Beröring kan 
beskriva skeendet i en ömsesidig delaktighet och har underkategorier som 
kontakt och vidrörande. Vidare framhålls att i vårdrelationen kan kropp, själ 
och ande vidröras och genom denna beröring kan människan formas. Ur den 
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förbindelse som vårdrelationen och beröringen innebär kan patientens 
berättelse växa fram. I detta sammanhang framhålls vårdarens berörande 
närvaro som ”mothering”, en ursprunglig hållning.2 Vårdrelationen beskrivs 
vidare som ett löfte och en förpliktelse.  
 
Den vårdande konversationen presenteras av Fredriksson (1999) som en syntes 
av närvaro, beröring och lyssnande. Vidare beskriver Fredriksson en syntes av 
tidigare forskning om begreppet beröring och menar att uppdelning mellan 
”contact touch” och ”non-contact touch” är en konstlad indelning, då beröring 
är ett sätt att relatera till någon. Beröringen kan beskrivas vara skyddande, 
men också som icke-vårdande om den sker på ett sätt som leder till lidande. 
 
Beröring är ett centralt inslag i vårdandet som har etiska implikationer som att 
se och förstå patientens behov i ett sammanhang (Eriksson, 1987; Toombs; 
1993; Gadamer; 1996; Stolt & Dahlberg, 1998; Malmsten, 2001; Kasén, 
2002; Råheim, 2002; Wiklund, 2003; Ranheim, 2010). Malmsten (2001) 
utgår från den andres ansikte3 som en metafor för respekten för den andra 
personen som en unik människa. Patientens liv och livserfarenhet utgör ett 
etiskt krav som riktas mot vårdaren och ett ansvar som respekterar gränserna 
för beröring och integritet. Som vårdare måste man vara öppen i relationen 
och för den andres behov, så att man inte kommer nära på ett för patienten 
obehagligt sätt. 
 
Andersson (1994) undersöker integritet som begrepp och hänvisar till 
begreppets etymologiska ursprung från latinets integer i betydelsen hel/orörd 
och dess avledning integritas i betydelsen helhet/orördhet (vilket kan förstås 
som att personen är intakt). Andersson framhåller att integritetsprincipen 
innebär att den enskilda människans upplevelse av skada och intrång i 
integriteten som tillstånd av helhet och personlig sfär alltid ska beaktas. 
Vårdpersonal måste därför vara lyhörda för den enskilda människans resurser 
för att bevara och återupprätta balans och för att aktivera patientens 
inneboende hälsoresurser. 
 
Mötet mellan vårdare och patienter som söker hjälp för sina besvär präglas av 
personalens och patientens syn på och förståelse av kroppen. Det är en 
utmaning för personalen att kunna lyssna till kroppen och att möta kroppen 
och att förstå att där ryms en person och en livsvärld (Bullington, 1999, 2004, 
2007). 

                                                        
2 Holm (1993) beskriver i sin doktorsavhandling Modrande och praxis om ”modrande” som en 
könsneutral mänsklig verksamhet som utövas som ett slags moderskap i social praktik och innebär en 
lyhördhet för andras behov och stämningslägen. 
3 Filosofen Emmanuel Levinas lyfte fram människors ansikte som grund för etiskt ansvar (Malmsten, 
2001). 
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Bullington hävdar att:  
 

Konsten att lyssna till en patients kropp är något annat än att 
observera kroppen med hjälp av medicinska prov och 
undersökningsmetoder. Det behövs ett annorlunda sätt än det 
klassikt biomedicinska för att möta en kropp (Bullington 2004, s. 
49).  

 
Vidare problematiseras sjukvårdens praktik som oftast tar sig an den ”objektiva 
kroppen” som personlös och detta kan förstås som olämpligt då patienterna 
behöver förstås som en oupplöslig enhet av kropp och person (Bullington 
2004, s. 50). 
 
Sammantaget kan ovanstående belysa vikten av att utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv möta och förstå varje patient som en unik 
människa som bär på unika erfarenheter, vilket har betydelse för hur beröring 
och vårdandet bör utformas. 

En inledande belysning av beröring och 
kroppskontakt 
Redan i det antika Grekland diskuterades sinneskunskap, till exempel 
beröring. Aristoteles menade att beröringen var given människan för hennes 
överlevnad. Människor kunde enligt Aristoteles nå vishet genom sinnena och 
därför skulle dessa inte undflys i kunskapssökandet och kunskapsskapandet. 
Han pekade på att det inte finns något intellektuellt som inte först varit i de 
fem sinnena, det vill säga all kunskap tar sin utgång i människans sinnliga 
erfarande. Vidare ansågs beröring ge upphov till en känsla av omedelbarhet 
och för Aristoteles var beröringssinnet det mest grundläggande; utan detta 
skulle inte känslighet och intelligens vara möjlig. Beröring förstods som 
tellurisk (från jorden) och konkret, vilken kunde omvandlas till påtagliga saker 
som konst etcetera. Aristoteles formade en teori om estetik4 som syftade till 
att integrera de fem sinnena i en sammanhängande modell som också visar att 
inget sinne kan helt ersätta ett annat (Davenport, 2004). 
 

                                                        
4 Estetik är ett område som har nära samband med sinneskunskapen. Estetik beskrivs i 
Filosofilexikonet (1988) som 1) Läran om förnimmandet, 2) Läran om det sköna, läran om det sköna i 
konsten (Filosofilexikonet, 1988, s. 142). Nationalencyklopedin beskriver: ”estetik (bildning till grek. 
aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta´ 'det sinnliga', 'det förnimbara'” bland annat i betydelsen 
förnimmelse, varseblivning, läran om förnimmandet, i synnerhet förnimmandet av det sköna, läran om 
det sinnliga (Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/estetik Hämtad 2011-02-14). 

 16 

http://www.ne.se/lang/estetik


Svenska Akademien (1906) tar upp beröring som sprunget ur fornsvenskans 
beröra, liksom danskans beröre och det görs även en jämförelse med 
holländskans beroeren, tyskans berühren och även latinets tangere, attingere. 
Beröra5 beskrivs i flera betydelser, till exempel som att sätta i rörelse, komma 
att bäfva och att sätta någons inre i rörelse, uppröra någons känslor, röra, 
beveka, påverka, göra intryck på, öfva inflytande på med referens till Bibeln 
från 1541, vilket kan jämföras med Erikssons (1987) bibelreferenser. Svensk 
uppslagsbok (1947-1955 års upplaga) tar upp ordet beröring som religiös 
handling, vilket beskrivs som en primitiv gest som innebär överförande av 
kraft från en person till en annan. Genom beröring kan man överföra frälsande 
och läkande kraft och den har därför behållits som helig handling under form 
av välsignelse och helbrägdagörelse genom handpåläggning. 
 
Beröring har varit ett sätt för människor att verka för välbefinnande och ett 
exempel på detta är fotmassage som har använts under årtusenden i olika 
världsdelar förutom i Europa, till exempel i Indien, Kina och Egypten. Ka wai 
Fan (2006) refererar till en egyptisk väggmålning, från år 2300 f Kr som visar 
hur fötter masseras. Massage (anmo på kinesiska) har också en lång historia i 
Kina vilket funna lämningar från 1600 f Kr visar. Massagen användes för att 
främja hälsa och förebygga sjukdom. Beröring av människokroppen kunde 
också användas för att skaffa kunskap om personers hälsotillstånd. Hsu 
(2000a) menar att kinesiska läkare i förmodern tid hade ett elaborerat system 
för att känna olika kvaliteter i beröring, till exempel vid pulstagning och de 
försökte beskriva dessa erfarenheter på ett systematiskt sätt.6 
 
Johannisson (1997) beskriver att synen på och förståelsen av sjukdomar och 
deras uppkomst i den antika och den kristna medicinen utgick ifrån att kropp 
och själ var delar av samma helhet, varför det inte gjordes skillnad mellan 
psykiska och fysiska sjukdomar. Vidare beskrivs hur religionen har haft en 
stark ställning i den västerländska kulturen under många århundraden. Kyrkan 
såg människan som kropp och själ eller som kropp, själ och ande. Johannisson 
menar också att den kristna medicinen präglades av uppfattningen om att 
själen var kroppens överhöghet och att sjukdomar ytterst skulle förstås i 

                                                        
5 Vidare kan ordet delas in i prefix och stam be-röra och då framgår det att prefixet be- är fornnordiskt 
med koppling till danskan, forn-sachsiskan, gotiskan, holländskan, engelskan och tyskan och även till 
grekiskan och sanskrit. Mest använt tycks prefixet ha varit under 1500- och 1600-talen (enligt Hazelius 
i Sv. Lit. Tidskr 1868 s. 337). Under 1860- och 1870-talen strävade man att avlägsna tyska element ur 
svenskan och det fördes det en strid mot prefixet. I många fall framträder be- utan någon särskild 
betydelse och det anses bero på att det sammansatta ordet redan när det lånades redan hade en avledd 
betydelse (Svenska Akademien http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show/pthml?filenr=1/22/5413.html 
2004-07-30). 
 
6 Hsu (2000b) menar att beröring är en delvis sammansmältning av subjekt och objekt, vilket kunde 
ställa till problem när pulsdiagnostiken skulle systematiseras. Vidare framhålls att till exempel skickliga 
läkare kan beröra på ett nära sätt utan att göra intrång för att fånga upp personens specifika vibrationer.  
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okroppsliga termer som till exempel att man blivit besatt, som ett straff eller 
en gudomlig prövning. Under upplysningstiden bland annat under inflytande 
av filosofen Descartes, infördes en dualistisk boskillnad mellan kropp och själ 
och denna syn har starkt förankrats inom den västerländska kulturkretsen och 
kan fortfarande ses i dagens vårdsammanhang med många gånger ytterst 
tveksamma följder. 
 
Under frihetstiden,7 menar Ekenstam (1993), fanns det en syn på 
människokroppen som en maskin och som om den vore något slags automat 
som i hög grad styrdes av känslolivet.8 Vidare redogör han för att det blir 
påtagligt att en distansering till kroppen sker i Sverige under 1800-talet. 
Fysisk separation av mödrar och barn bidrog till att skapa individer som 
motsvarade tidens behov av individer som kunde arbeta ensamma vid maskiner 
och leva ensamma i alltmer anonyma städer. Individer skulle skapas som lätt 
kunde flyttas och omplaceras för att passa in i produktionen. Ekenstam menar 
vidare att huden kom att bli den barriär som stängde in individen i en tid när 
det individuella vördades. Det infördes nappflaskor, spjälsängar, barnvagnar 
och andra fysiska objekt för att vidga separationen mellan spädbarnets och 
vårdarnas kroppar. Detta menar Ekenstam var ett steg in i en värld där 
materiella värden härskade och tingen utgjorde livets mening. ”Med 
nappflaska i stället för det mjuka bröstet och med leksaker snarare än moderns 
varma händer uppmuntras spädbarnet att manipulera saker snarare än att 
relatera till människor” (Ekenstam, 1993, s. 66). 
 
Inom det medicinska området i västerlandet började under 1500-talet 
sinneskunskapen betonas; att själv kunna se, känna, lukta på och beröra 
kroppar. Det skulle enligt Porter (i Johannisson, 1997) dock komma att dröja 
till 1800-talets slut innan beröring av den nakna levande kroppen blev rutin.  
Fram till 1800-talets början undersöktes patienterna mycket sällan manuellt. 
Sjukdomen bestämdes främst med hjälp av att patienten berättade och hade 
tolkningsföreträde. Närmandet av patientens kropp med sin egen sågs som 
lågt och motbjudande och behandlingar som krävde kroppskontakt var hårt 
reglerade. Under 1800-talet kom ett nytt sätt att förhålla sig till patienten och 
Johannisson (2004) beskriver det som att processen kom att innebära en 
objektivisering av patienterna. ”Här förvandlas patienten från ett talande 
subjekt till ett vetandets objekt som läkaren kan granska, mäta och klä av, 
knacka, lyssna och känna på” (Johannisson, 2004, s. 45). 
 

                                                        
7 Sveriges frihetstid är en benämning på en historisk epok mellan 1718-1772 (Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/bläddra/historia-religion-och-filosofi/historia/geografiskt-indelad-historia/sverige-
historia/sverige-nya-tiden-1520-1900/sverige-frihetstiden-1718-72, hämtad 2011-01-04) 
8 Emellertid kom känslolivet att betonas mindre längre fram i 1900-talets medicinska texter. 
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Beröring av en människas hud representerar en mängd förnimmelser och 
känseln är kopplad till det sensuella och erotiska, menar Johannisson (2004). 
Vidare framhålls att beröringen, tillsammans med lukten, är det sinne som ses 
som intimast förbundet med äckel. Lika inbjudande som den lena huden kan 
vara, lika motbjudande kan skrovlig eller smutsig hud upplevas. Johannisson 
menar att huden kan vara hotfull då vi tillskriver den så mycket mening. 
Vidare refererar hon till Gilman som hävdar att den fysiska beröringens 
symboliska innebörder har förskjutits från en religiös till en sexuell dimension 
under 1700-talet. Den helande handpåläggningen försvann och kom att bli en 
symbol för smitta eller förförelse. För att beröringen skulle uppfattas som ren 
skapades en ny professionell beröring. Johannisson menar att den moderna 
läkarhanden representerar en objektifiering och att patienten fick ge upp 
rådande ordinarie normer avseende när och var på kroppen samt hur och av 
vem man ville bli berörd. För att i görligaste mån undvika kroppskontakt 
kunde till exempel en hudduk läggas mellan läkarens hand och patientens hud. 
Emellertid kom detta att kritiseras då den kunde vara i vägen och ”läkaren 
måste sätta sig över patientens motvilja hur stor den än är” (Johannisson, 2004, 
s. 165). Den medicinska beröringen beskrivs vidare som laddad och 
palperingstekniken ansågs som okomplicerad men samtidigt som känslig, då 
den låg nära en smekande erotisk beröring. 
 
En idéströmning som tog sin början under 1900-talet i västvärlden var den 
psykoanalytiska med Sigmund Freud (1856-1939) som förgrundsfigur.9 
Anzieu (1923-1999) var psykoanalytiker och arbetade bland annat med teorin 
Le Moi-peau, vilken beskrivs i Hudjaget. Om hudens psykiska betydelse (Anzieu, 
2000). Teorin hävdar att barnet ursprungligen upplever sig ha en gemensam 
hud med modern och utifrån denna sker sedan en process som leder fram till 
upplevelsen av att vara en egen avskild person.10 
 
Anzieu (2000) menade att psykofysiologin tenderar att reducera den levande 
kroppen till nervsystemet och beteendet till hjärnverksamheten som 
programmerar beteendet genom insamling, analys och syntes av information. 
Mot bakgrund av detta ville han lägga fram en biologiskt välunderbyggd teori 
om hudens betydelse, då han ansåg att huden skyddar individualiteten och är 
den första platsen för utbyte med omvärlden och samspel. Huden hjälper 
människan att skilja på både inifrån och utifrån kommande stimuli och kan 
förstås som ett blad som skiljer jaget från omvärlden. Hudjaget kan förstås 
som en säck som härbärgerar och håller samman bitarna av självet. Den taktila 
känseln skiljs ut från andra sinnen då den förstås som både passiv och aktiv, 

                                                        
9 Anzieu valde 1949 Lacan som sin utbildningsanalytiker men bröt sig senare ur Lacans dominans 
genom att bilda Association Psychanalytique de France 1963. Som kliniker blev Anzieu känd för sitt 
arbete med psykodrama och med projektiva testmetoder. 
10 Han refererar åtskilliga gånger till Montagu. 
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både inifrån och utifrån kommande. Det passiva och aktiva är utmärkande 
drag för huden: samtidigt som jag berör blir jag berörd11 (Anzieu, 2000). 
 
Montagu (1986) refereras ofta i forskning om beröring och dess betydelse för 
människan. Han refererar till en mängd studier som visar hur avgörande 
beröring är för människans överlevnad och för en normal utveckling. Montagu 
lyfter fram att den del av hjärnan som mottar beröringsimpulser från huden är 
förhållandevis stor och detta visar hudkontaktens betydelse för människan. 
Huden beskrivs som det känsligaste organet, den är vårt första medium för 
kommunikation samtidigt som den är vår mest effektiva beskyddare. De flesta 
människor tar huden för självklar så länge den inte är skadad. Vidare påpekas 
att huden och känseln kan ersätta andra sinnen, men om huden skulle tas bort 
dör människan (Montagu, 1986).12 Människor som avskiljs från 
kroppskontakt dör så småningom i brist på nödvändig stimulering och 
medmänsklighet. Montagu menar att det är svårt att överskatta beröringens 
betydelse för människor då kommunikation uppstår genom beröring och den 
utgör ett kraftfullt medel för att upprätthålla relationer. Han lyfter fram att 
beröring har beskrivits som sinnenas moder. Enligt Montagu får det 
samhälleliga konsekvenser hur beröring förstås och praktiseras. Han 
problematiserar distanseringen mellan människor i det moderna samhället, 
vilket följande citat visar. 
 

We have become strangers to each other, not only avoiding but even 
warding off all forms of  ”unnecessary” physical contact, faceless 
figures in a crowded landscape, lonely and afraid of intimacy. To the 
extent that this is so, we are all diminished. Because of our 
untouchableness we failed to create a society in which people touch 
each other in more senses than the physical (Montagu, 1986 s. 
XIV). 

 

                                                        
11 Anzieu påpekar att texten om uppslagsordet Touch (vidröra) är den längsta i Oxford English 
Dichtionary och att beröringen har en central betydelse i det allmänna medvetandet. Anzieu (2002) 
lyfter fram en mängd uttryck som refererar till beröring t ex, att stryka någon medhårs, att ha god hand 
med, att krypa innanför skinnet på någon etcetera. 
12 Vidare påpekar Montagu (1986) att människan är det enda däggdjur som inte slickar sin avkomma. 
Om däggdjur som till exempel hundar inte slickar sin avkomma efter födseln kommer inte peristaltiken 
igång ordentligt hos valparna, varför tarmtömning inte kan ske, vilket i sin förlängning leder till döden. 
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Några medicinska perspektiv och metodutveckling 
avseende beröring inom vårdområdet 
Det biomedicinska området har betydelse när beröring ska förstås och 
beskrivas om kroppen ska kunna förstås som en helhet. Kroppens existens kan 
inte skiljas från de fysiologiska processerna, de är sammanvävda med varandra. 
 
Avseende metodutveckling inom vårdområdet hänvisar både Birkestad (1999) 
och Ardeby (2003) till Uvnäs-Moberg, varför det kan vara motiverat att 
kortfattat beskriva något om hennes medicinska forskning.13 
 
Uvnäs-Moberg (2001) har studerat hur hormonet oxytocin frisätts i samband 
med beröring (i störst utsträckning på laboratoriedjur men senare även på 
människor) samt hur olika delsystem samverkar med oxytocinet och bildar 
mönster av samband. Oxytocin kan ge effekter som lugn och ro och har en 
läkande verkan. Lugn-och-ro reaktionen innebär bland annat sänkt blodtryck 
och sänkta nivåer av stresshormonet kortisol.14 Uvnäs-Moberg (1998, 2009) 
menar att beröringen är livsnödvändig och extremt betydelsefull för skapandet 
av relationer och för välbefinnandet, från födelsen och genom hela livet. Ett 
tecken på detta kan vara att många människor kompenserar bristen på och 
saknaden av beröring genom att de söker sig till olika massage- och 
beröringsterapier.15 
 
Vidare framhåller Uvnäs-Moberg (2009) att det perspektiv som hon lägger 
fram stämmer väl med tidigare psykologisk forskning.16 Problematiken med 
stress i vårt moderna samhälle belyses och hur den inverkar negativt på 
människor. Människor som inte mår bra söker sig till medicinsk vård men blir 
ofta besvikna om den inte möter deras behov. Uvnäs-Moberg ger som exempel 
personer med smärta som söker sig till alternativa terapiformer, trots att dessa 
kan vara dyrbara, då personerna tycker sig få något som är värt att betala för. 
Dessutom framhålls att människor som arbetar inom vården vet att de med 
sina händer kan få kontakt med sina patienter och lugna dem, vilket i tidigare 
forskning beskrivits som psykologiska effekter. 
 
Det påvisas också hur komplext hormonsystemet är och samtidigt också att 
många av människans inneboende rytmer är inlärda trots att många tror att 

                                                        
13 Senare har vårdforskare som Billhult (2007) och Henricsson (2008) refererar till både Birkestad, 
Ardeby och Uvnäs-Moberg i sina avhandlingar.  
14 I och med att mätning av hormonet oxytocin kan genomföras innebär detta en möjlighet att beskriva 
beröring som en fysiologisk kraft, menar Uvnäs-Moberg (2001).  
15 Vidare belyses också problematiken när närhet och näring blandas ihop, när det förekommer brist på 
endera eller båda; ätstörningar ges som exempel. 
16 Till exempel Bowlby (1969, 1973, 1980) och Harlow, Rowland och Griffin (1964). 
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den biologiska rytmen inte styrs av omvärlden. Uvnäs-Moberg (2001) menar 
att rytmen är förvärvad genom samspel med omvärlden och att organismen 
som helhet bör fokuseras i förståelsen av människan. Det lyfts också fram att 
alla människor inte tål beröring, då de till exempel kan ha obehagliga minnen 
av närhet av detta slag, varför stress och avvärjning utlöses i stället för lugn och 
ro. Denna typ av reaktioner sker på en omedveten nivå varför de kan vara 
”svåra att komma till rätta med” (Uvnäs-Moberg, 2009 s. 144). Det 
förkommer också att personer utan påvisbara negativa erfarenheter i relation 
till beröring inte kan tolerera denna. Dessa personer kan till och med uppleva 
klädernas beröring av kroppen som obehaglig. Personer med autism har till 
exempel svårigheter med närhet och beröring (Uvnäs-Moberg, 2009). 
 
Själslig kontakt är också beröring, menar Uvnäs-Moberg (2001) och ett 
exempel kan vara när en människa lyssnar uppmärksamt, vilket kan ge en 
känsla av trygghet och kontakt och som kan motsvara en vänlig beröring. 
Vidare framhålls att oavsett om man använder kraftig klassisk massage av 
muskler eller en beröringsterapi som är mjukare, utgör den förmedlade värmen 
via händerna också en aktivering av oxytocinet. Uvnäs-Moberg (2009) menar 
att man utlöser beröringseffekter vid manuella terapier men att de kan vara 
svåra att fånga upp och mäta i vetenskapliga studier. Oxytocin kan endast 
kortvarigt påvisas i blodet hos människor som masserats. 
 
Ytterligare medicinsk forskning finns om beröringens positiva effekter och en 
kort presentation av en doktorsavhandling inom medicin anförs som exempel 
på detta (Löken, 2009). Denna forskning visar att det finns nerver för 
”behaglig beröring”. Hur behaglig beröringen uppfattas är relaterat till C-
fibrers densitet. Dessa hudnerver tycks vara specialiserade för att skicka 
signaler till hjärnan när människan blir långsamt smekt över huden. Ju 
effektivare stimuleringen är, desto behagligare upplevs beröringen. 
Forskningens resultat har betydelse för att förstå varför beröring av huden kan 
väcka starka känslor och varför den kan skapa tillit och förtroende mellan 
människor och hur beröring eventuellt kan bidra till smärtlindring. Lökens 
studier visar att C-nerverna signalerar behaglig beröring och är en del av ett 
nätverk för välbefinnande (Löken, 2009). 
 
En metodutveckling inom vårdområdet har genomförts och beskrivs som 
taktil massage (Ardeby, 2003).17 Under 1960-talet använde sjuksköterskan Siv 
Ardeby så kallad babymassage för prematura nyfödda barn för att bidra till 
deras välbefinnande. Ardeby (2003) beskriver taktilmassage som 
originalmetoden. En annan metod benämns taktil stimulering (Birkestad, 

                                                        
17 Senare även benämnd Taktipro (Ardeby 
http://www.taktil.se/07/metoden.php?PHPSESSID=05b3e1cbd646c874a3e3fc5c2c6aebce, hämtad 
2011-01-05). 
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1999).18 Metoderna går i princip ut på att varsamt stryka över huden i ett visst 
tempo och i ett visst mönster, vilket gör att hudens beröringsreceptorer 
stimuleras och aktiveras med följd att oxytocinproduktionen/systemet 
stimuleras. Ardeby beskriver: 

 
Genom Taktipro-rörelserna frisätts oxytocin som stimulerar 
smärtlindring och det parasympatiska nervsystemet – motpolen till 
adrenalinpåslag och stress. Metoden ges efter en bestämd struktur 
som är utvecklad efter hudens dermatom, efter de Langerska 
linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet…//… 
”Effekter som vi ofta ser är; avslappning, bättre sömn, förbättrad 
mag-tarmfunktion, sänkt blodtryck, stärkt positiv 
kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av 
smärta, mindre oro och ångest, tänd livsgnista 
(http://www.taktil.se/07/metoden.php?PHPSESSID=05b3e1cbd64
6c874a3e3fc5c2c6aebce. Hämtad 2011-01-05). 

 
Birkestad beskriver effekterna av beröring inom vården: 

 
Både svensk och utländsk forskning av Prof. Kerstin Uvnäs-
Moberg, Karolinska institutet och Dr Maria Hernandes-Reif, 
Touch Research Institute, Florida, USA, samt erfarenheter i Sverige 
av beröring i vård och omsorg har visat att beröring bl.a. leder fram 
till: Lugn och ro, smärtlindring, ökad nyfikenhet, minskad 
aggressivitet, ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna, ökad 
möjlighet till kommunikation, ökat immunförsvar, en förbättrad 
mag-och tarmfunktion, ökad livskvalité  
(http://www.beroring.se/index.php?cid=149#306, hämtad 2011-01-
05).  

 
Skillnaderna mellan metoderna förefaller vara små och Henricson och 
Billström (2010) menar att taktil massage, taktil stimulering och lätt massage i 
princip har samma syfte, nämligen att med omslutande händer stryka mjukt 
över kroppen och med lätt tryck beröra hela eller delar av kroppen.  
 
Henricson (2008) valde att använda begreppet taktil beröring för sin forskning 
i intensivvårdssammanhang för att beteckna varsam beröring.19 Detta är en 
beröring med hela handen som är långsam, rytmisk och varsam som följer 

                                                        
18 Det skulle kunna beskrivas som att metodutvecklingen ursprungligen inte är forskningsbaserad, utan 
byggd på observationer och erfarenheter från vårdområdet, samt litteraturstudium, vilka senare har 
knutits till forskningen om bl a oxytocinsystemet. Den kan sägas vara forskningsanknuten. 
 
19 Den kan likställas med vad som också kan benämnas som effleurage (Henricson, 2008). 
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patientens kroppsform. Patienten ska erbjudas att uppleva en kontinuerlig 
rörelse. Taktil beröring ges under cirka 30 minuter för att uppnå positiv 
effekt.20  
 
Socialstyrelsen och SBU använder samlingsnamnet mjuk massage för olika 
tekniker som innebär beröring och som utförs av personal eller anhöriga i syfte 
att öka välbefinnande, minska stress och lindra smärta. Hur olika metoder 
används i praktiken färgas av den kultur där de uppstått. Wigforss Percy 
(2006) menar att själva beröringen och det som händer i kroppen vid massagen 
är det väsentliga oavsett vad metoden kallas eller var den kommer ifrån. 
Massören använder sina händer som ett redskap i mötet med en medmänniska 
för att skapa välbefinnande (Wigforss Percy, 2006).21 

Komplementär/integrativ medicin 

Det förekommer olika beröringsmetoder inom vårdområdet och dessa kan 
beskrivas som komplementära eller integrativa metoder. Massage kan 
betraktas som en sådan.22 Komplementär eller integrativ medicin inlemmas 
alltmer i den konventionella vården (Eklöf, 2004). 
 
Användandet av komplementär medicin ökar enligt Falkenberg och Hök 
(2004). De komplementärmedicinska terapierna omfattar både farmakologiska 
och icke-farmakologiska behandlingsmetoder och massage tillhör en av de 
vanligast förekommande icke-farmakologiska metoderna. Olika benämningar 
har använts för beröring i vårdandet. Seiger Cronfalk (2008) beskriver olika 
massagemetoder som används inom palliativ vård. Dessa kan vara mjuk 
hudmassage som kategoriseras som beröring, aromaterapi, terapeutisk 
beröring (TT-Therapeutic Touch), terapeutisk massage, taktil beröring, 
effleurage, massage. Henricson (2008) lyfter fram att så kallad svensk massage 
utvecklades av Per Henrik Ling (1776-1839), vilken är en manipulation av 
mjukvävnad/muskler i terapeutiskt syfte.  

 

                                                        

20 Henricson påpekar att taktil beröring inte tillhör ”rutinomvårdnaden” inom intensivvården. 
 
21 De olika teknikerna kan enligt Wigforss Percy (2006) vara taktil stimulering, taktil massage, 
aromaterapimassage, hudmassage, beröringsmassage och effleurage. Wigforss Percy kan 
rekommenderas för läsning om olika metoder som finns samt hur dessa kan relatera till ett 
professionellt förhållningssätt. 
 
22 Tidigare har också benämningen alternativ medicin förekommit, men då massagen inte behöver vara 
ett alternativ till den i övrigt förekommande vården har man gått mot att använda benämningarna 
komplementär medicin eller integrativ medicin. 
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Inom den antroposofiska vården23 ges bland annat rytmisk insmörjning, enligt 
Wegman/Hauschka, vilket är en förebyggande och terapeutisk 
omvårdnadshandling.24 Rytmisk insmörjning används idag även som 
komplement inom skolmedicinen i olika länder. Enligt antroposofin grundas 
denna beröringsmetod i människans inneboende rytmer och i förhållande till 
omgivande rytmer i naturen. Syftet är att insmörjningen ska kunna stimulera 
livsprocesserna i kroppen och människornas läkande krafter för att öka 
välbefinnande, lindra smärta och lidande samt att hjälpa patienten att uppleva 
kroppen som en helhet. Vårdaren ger en lätt rytmisk beröring med en olja som 
väljs efter patientens behov på olika kroppsdelar eller på hela kroppen. 
Behandlingen avslutas med att patienten får vila. Ett exempel är en 
fotinsmörjning med lavendelolja, som tar 3 - 5 min och med en vila efteråt på 
10 - 20 min.  
(Vidarkliniken http://www.vidarkliniken.se/om/aktuellt/haelsans-mysterium/ 
Hämtad 2011-02-14). 
 
Eklöf (2004) menar att en dikotomisering mellan den vetenskapliga medicinen 
och den komplementära medicinen är problematisk då detta inte återspeglar 
den komplexa vårdverkligheten. Bullington (2004) belyser 
komplementärmedicinen som ett alternativ till den klassiska biomedicinska 
synen på hälsa och sjukdom då den betonar människans existentiella 
belägenhet. Detta innebär en helhetssyn som överbryggar dikotomierna 
kropp/själ, mening/materia etcetera.  

 
Sammantaget kan det sägas att beröring mellan människor är en komplex 
företeelse och det läggs fram flera olika förklaringar till detta i ovanstående 
litteratur. Beröring sker inte ”i ett vakuum”, den har med relationer att göra 
och den sker i ett sammanhang. I nästa avsnitt kommer forskning inom 
vårdområdet att beskrivas. 

Beröring inom vårdområdet 
Litteratursökning har genomförts dels via databaser men också manuellt för 
att försöka överblicka tidigare forskning. Det visade sig finnas en stor mängd 
forskning som har fokuserat på beröring i olika vårdsammanhang. 

                                                        
23 Antroposofisk integrativ medicin och vård bygger på en holistisk förståelse av människan i relation 
till existentiella villkor. Antroposofin bygger på en integrering med skolmedicin och behandling ges av 
legitimerade läkare, sjuksköterskor och terapeuter. Det första antroposofiska sjukhuset grundades i 
Schweiz 1921 och till Sverige kom den antroposofiska vårdinriktningen med Vidarkliniken 1985 
(Vidarkliniken http://www.vidarkliniken.se/om/om-
vidarkliniken/presstjanst/pressmeddelanden/antroposofisk-vaard-25-aar-i-sverige/ hämtad 2011-02-
14). 
24 Metoden utvecklades av läkaren Ita Wegman vid det första antroposofiska sjukhuset, Ita Wegman 
kliniken i Schweiz. 
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Forskningen har genomförts med ett flertal perspektiv och metoder. För 
beskrivning av litteratursökningarna för artiklar och avhandlingar, se bilaga 1. 

Tidigare forskning om beröring 

Litteraturgenomgången ger vid handen att beröring har kategoriserats på en 
mängd sätt, varför det har varit en utmaning att finna en struktur för att visa 
tidigare forskning inom vårdområdet. Forskningen speglar också olika 
forskningstraditioner och paradigm, vilket innebär att de frågor som ställs i 
forskningen har olika karaktär. 
 
Inledningsvis lyfts forskning av en mer övergripande karaktär fram samt hur 
försök till kategorisering har hanterats. Därefter presenteras studier 
grupperade som kvantitativ forskning eller kvalitativ forskning, samt hur 
beröringen visat sig ge lindring och välbefinnande, eller som negativ verkan 
och detta sker oftast i relation till någon specifik ”beröringsmetod”, till 
exempel olika former av massage. Studier med en fenomenologisk ansats 
presenteras för sig för att tydliggöra forskningen mer specifikt inom den 
tradition som föreliggande avhandlingsarbete utgår ifrån.25  
 
Flera forskare visar hur betydelsefull beröring generellt är för vårdande. 
Estabrooks och Morse (1992) skriver att beröring är något mer i 
vårdrelationen än hud-mot-hudkontakt, vilket också stöds av flera forskare 
(Eriksson, 1997; Fredriksson, 1999; Kasén, 2002; Fredriksson, 2003; 
Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Stolt, 2003; Carlsson, 2004, 
Billström, 2007; Henricson, 2008; Seiger Cronfalk, 2008). Det framgår också 
att en vårdande relation innebär att bli berörd (Fredriksson, 1999; Kasén, 
2002; Carlsson, 2004, 2007). Dessutom menar Krieger (1975) att terapeutisk 
beröring (therapeutic touch - TT) är helande och att energi kan överföras 
genom att vårdare håller sina händer mot eller över patientens kropp.26 
 
Det har också gjorts forskning om hur beröring sker och vilka som berör och 
berörs. Barnett (1972a, 1972b) visade genom observationsstudier27 att vårdare 
i åldrarna 18-25 år berörde sina patienter oftare än äldre vårdare (över 60 år) 
och att den patientgrupp som berördes oftast var 26-33 år. Kvinnor berördes 
oftare än män och de kroppsdelar som berördes mest var handen, pannan och 
skuldrorna. De patienter som berördes oftast var de allvarligast sjuka. 
 

                                                        
25Främst empirisk forskning presenteras men även ett antal litteraturstudier lyfts fram. 
26 Denna form av beröring benämns ofta healing men eftersom avhandlingen inte syftar till att beskriva 
beröring som healing går jag inte närmare in på det området. Den som är intresserad kan vända sig till 
litteratur som specifikt beskriver healing.   
27 Omfattande 540 patienter och 900 vårdare. 
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Sjuksköterskors beröringsstil är förvärvad, enligt Estabrooks och Morse 
(1992), och de framhåller att den kulturella bakgrunden har en mycket uttalad 
påverkan i sjuksköterskeutbildningen samt i det praktiska vårdarbetet. Vidare 
framhålls att situationen och andras beröringsmönster kan inverka på 
beröringsstilen temporärt, men ändrar inte fundamentalt sjuksköterskans 
personliga beröringsstil. Dessutom framhåller dessa forskare att en 
operationalisering av beröring som hud-mot-hudkontakt inte ger utrymme att 
fånga andra aspekter än de fysiska av fenomenet och att så snäva definitioner 
hotar validiteten i forskning. Det framhålls också att det är väsentligt att 
problematisera vanligt förekommande fenomen i vården, som till exempel 
beröring, på ett systematiskt sätt för att de inte ska falla in i ett förgivet 
tagande och ”common sense”. 
 
Beröring har som tidigare nämnts studerats via olika kategoriseringar och 
några är beröring i termer av fysisk eller psykisk beröring, eller som 
instrumentell eller tröstande beröring samt som en kommunikationsmöjlighet 
(McCann & McKenna, 1993; Adomat & Killingworth, 1994; Verity, 1996; 
Routasalo, 1996, 1997; Davidhizar & Giger, 1997). 

 
När det gäller kategorisering visar Routasalo (1997) i en litteraturgenomgång 
att fysisk beröring ofta beskrivs som instrumentell beröring, vilken hon 
benämner ”nödvändig beröring”. Denna är en del av de vårdhandlingar som 
måste utföras, där syftet inte har varit just att beröra. Annan beröring beskrivs 
som en icke-nödvändig beröring, vilket betyder att vårdaren rör vid patienten, 
med syfte att till exempel trösta och ge trygghet. Kategoriseringar förekommer 
också som ickeverbalt beteende/kommunikation och som olika former av 
massage. En tämligen omfattande beskrivning av olika begrepp och 
kategoriseringar av beröring har genomförts av Routasalo (1997) som menar 
att litteraturgenomgången visar att de flesta studierna fokuserar på beröring 
som en form av kommunikation. Studierna visar också att förmågan att känna 
beröring finns kvar genom livet, men att syn och hörsel försämras, varför 
beröringen är viktig och delvis kan kompensera för brister i andra sinnen. 
 
Vidare framhåller Routasalo (1997) att kvantitativa studier av beröring varit 
dominerande fram till 1990-talet och det framhålls också att studierna om 
beröring inom vårdområdet inte handlar om beröring av hårdare karaktär. 
Rapportering om beröring inom vårdområdet beskrivs oftast med positiva 
innebörder. Det har också kunnat identifieras vad som kan beskrivas som en 
kontrollerande beröring, vilken har upplevts som negativ (Routasalo, 1997). 
Olika begrepp jämförs också i en litteraturstudie om beröring av Connor och 
Howett (2009) och de skisserar en modell för avsiktlig tröstande beröring28 

                                                        
28 Intentional Comfort Touch. 
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som bland annat beskrivs som ett kontinuum mellan icke-avsiktlig/ 
instrumentell beröring och avsiktlig patientcentrerad beröring. De menar att 
en avsiktlig beröring kan trösta och underlätta för patienter och även för 
vårdarna. De ger exempel på att beröring, till exempel i samband med ett 
fotbad, kan vara mycket vårdande och att personalen i samband med detta kan 
känna ökad arbetstillfredställelse. 

Beröring som ger lindring och välbefinnande 
I det här avsnittet är studierna presenterade som kvantitativa, kvalitativa 
respektive fenomenologiska studier, med undergrupperingarna, beröring och 
massage. 

Kvantitativa studier - Beröring 
Whitcher och Fisher (1979) undersökte effekter av en specifik beröring på 
handen och armen på patienter som kommit till sjukhus för att opereras. 
Studien visade bland annat att patienterna som blivit berörda, var jämfört med 
kontrollgruppen mer positivt inställda till sjukhusvistelsen än de som inte blivit 
berörda på samma sätt. Studien visar också könsskillnader var gäller minskad 
oro relaterad till operationen. Kvinnorna som fått beröringen visade mindre 
oro än kontrollgruppen och männen reagerade tvärtom. Blodtrycket sjönk hos 
kvinnorna i försöksgruppen medan det steg hos männen som blev berörda. 
Studien visade att beröring av kvinnor föredras av både kvinnor och män. 
 
Beröring i samband med samtal har visat sig lindra oro hos patienter med 
demens (Kim & Buschmann, 1999). Emellertid menar Hansen, Jørgensen och 
Ørtenblad (2006) att det finns en väldigt begränsad tillgång till pålitlig 
forskning som påvisar effekt av beröring och massage av personer som har 
demens och problem som sammanhänger med denna diagnos. Vidare påtalas 
att det i princip endast finns evidens för kortvarig positiv effekt vid 
handmassage hos personer vid agiterat tillstånd, samt beröring som 
komplement till verbal uppmuntran i relation till ätande och en normalisering 
av födointaget. Inga allvarliga sidoeffekter fanns rapporterade. Snyder, Egan 
och Burns (1995) visar att handmassage lindrar oro endast på morgonen hos 
dementa personer. 
 
Beröring i psykoterapi kan uppfattas som relationsstärkande då den inverkar 
positivt på öppenhet och tillit och också på självbilden. Även personer som 
hade varit utsatta för sexuella övergrepp visade sig vara mer positiva till 
beröring än en kontrollgrupp som inte varit utsatta för denna typ av övergrepp. 
Man kunde inte visa signifikant samband mellan beröring och sexuell 
attraktion (Horton, 1995).  
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Kvantitativa studier - Massage 
Det finns viss evidens för att massagebehandling kan förbättra livskvaliteten 
för personer som lever med HIV/AIDS särskilt i kombination med andra 
stresshanteringsmetoder. Massagen har visat sig inverka positivt på det 
immunologiska systemet. Författarna påpekar dock att försöken är begränsade 
till antal försökspersoner och att man identifierat risker för bias i underlaget 
för denna Cochranerapport (Hillier, Louw, Morris, Uwimana & Statham, 
2010). 
 
En annan Cochranerapport (Haraldsson, Gross, Myers, Ezzo, Morien, 
Goldsmith, Peloso & Brønfort, 2006) belyser effekten av massage vid 
mekaniska nackskador. Dessa forskare påvisar en mängd svårigheter med att 
genomföra sammanställningen av den tidigare forskningen. De menar att 
kvaliteten på studierna som hade genomförts generellt var låg. Studierna 
omfattade små urval, sakande definitioner och en precis förklaring för hur man 
definierade massage och hur den genomfördes. Det var överhuvudtaget svårt 
att jämföra och samla resultat då flera variabler var så skilda och varierande 
varför ingen klar bild kunde ges vad gällde massagens effekter på smärta och 
funktion. En SBU rapport (2006) om metoder för behandling av långvarig 
smärta visar att det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för slutsatser 
om effekten av massage jämfört med andra behandlingsalternativ. 
 
Massage har visat sig ge lindring hos patienter med cancer och därmed ökat 
deras välbefinnande, menar Cassileth och Vickers (2004). De studerade 1290 
patienter med cancer under en treårsperiod och kunde dra slutsatsen att 
massage skulle behöva erbjudas i omfattande utsträckning. Välbefinnandet har 
även visat sig öka hos patienter som drabbats av stroke, vilket Olsson, Rahm 
och Högberg (2004) beskriver i ett randomiserat kontrollerat försök med 30 
patienter som visar att försöksgruppen förbättrade sin förmåga att klara av 
vardagen (ADL). Patienternas inkontinens förbättrades och även deras 
rörlighet. Dessutom minskade behovet av medicinering mot smärta och 
depression. 
 
Massage för lindring av lidande hos patienter med cancer har undersökts i en 
litteraturstudie av Wilkinson, Barnes och Storey (2008) vilken påvisar effekter 
som kortvarigt lindrad oro och minskat illamående och smärta. Billhult (2007) 
menar att mjuk massage kan underlätta för patienter med cancer som 
genomgår cytostatikabehandling och har besvär som illamående och oro. Dock 
kan inte några signifikanta skillnader påvisas vid mätning av kortisol, oxytocin 
eller T-celler mellan försöksgrupp och kontrollgrupp, inte heller vid mätning 
av diastoliskt blodtryck ångest, depression eller livskvalitet (Billhult, 2007). 
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Det har även visat sig att magmassage kan vara smärtlindrande och att den kan 
lindra andra obehagliga symptom hos personer med förstoppning, jämfört 
med en kontrollgrupp. Effekten var inte omedelbar, den kom med någon 
fördröjning (Lämås, 2009). Vidare menar Lämås att det fortfarande kvarstår 
frågor om hur länge, med vilken hastighet och med vilket tryck massagen bör 
utföras för att ha önskad effekt. 
 
Fem minuters fotmassage har visat sig ge omedelbar effekt hos patienter i 
intensivvård i form av stabilare puls, blodtryck och respiration, vilket man 
hänför till minskad oro (Hayes & Cox, 1999). Fotmassage visar sig också 
lindra postoperativ smärta förutom att vara lugnande och avslappnande i en 
studie genomförd av Hattan, King och Griffiths (2002). Det genomfördes 
både fysiologiska och psykologiska mätningar varvid det dock inte visade sig 
några effekter för de fysiologiska parameterna (Hattan, King & Griffiths, 
2002). Fotmassage visar sig lindra postoperativ smärta efter sterilisering hos 
dagpatienter i en randomiserad kontrollerad studie av Hulme, Waterman och 
Hillier (1999). Trots detta använde patienterna inte mindre smärtlindrande 
medicin än kontrollgruppen. Även kronisk smärta har visat sig kunna lindras 
med en form av beröring som benämns rytmiska insmörjningar (Ostermann, 
Blaser, Bertram, Michalsen, Matthiessen & Kraft, 2008). 
 
Taktil beröring gav ingen signifikant ökning av oxytocinnivå vid ett 
experiment i intensivvårdmiljö. Dock framhålls en skillnad i oxytocinnivåer 
mellan kontroll- och försöksgruppen initialt där försöksgruppens oxytocinnivå 
bibehölls under studiens genomförande. Kontrollgruppens ingångsvärden var 
höga men sjönk sakta under de sex dagar som oxytocinet mättes i blodet. 
Blodtryck, puls, blodsockernivå samt medicinförbrukning och sederingsnivå 
undersöktes dessutom men det visade sig inte vara några signifikanta 
skillnader mellan grupperna (Henricson, Berglund, Määttä, Ekman & 
Segesten, 2008). I en annan studie visade sig taktil beröring av patienter i 
intensivvård kunna lindra oro och den visade sig även ge en stabilare 
cirkulation jämfört med en kontrollgrupp (Henricson, Ersson, Määttä, 
Segesten & Berglund, 2008). I en litteraturgenomgång av Field, Diego och 
Hernandez-Reif (2010) om för tidigt födda har massage visat sig gagna 
viktökning och vid samtidig användning av oljor visade den sig ha ytterligare 
positiv effekt. 

Kvalitativa studier - Beröring 
Connor och Howett (2009) framhåller svårigheten att undersöka beröring 
eftersom det förekommer så många olika begrepp. De beskriver olika begrepp 
för beröring i vårdsammanhang och gör en kategorisering i två huvudstråk: en 
medveten tröstande och lindrande beröring och en procedurberöring 
(instrumentell). Vidare menar de att sjuksköterskors förmåga att trösta genom 
beröring påverkas negativt av ett klimat på sjukhusen som präglas av brådska 
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och underbemanning. Författarna menar att det finns grupper som i högre 
grad behöver denna form av beröring och åsyftar bland annat marginaliserade 
grupper i samhället som hemlösa och äldre som lever i gruppboende. 
 
Estabrooks och Morse (1992) menar att beröring kan vara ett sätt för vårdaren 
att visa patienterna sin uppskattning för att få dem att känna sig bättre. 
Vårdarna känner tillfredställelse när de ser att patienterna är på bättre humör 
och känner sig bättre. Benner (2004) framhåller vikten av beröring i vårdande 
och att den kan ge tröst och ökat välbefinnande hos sköra patienter. 

Kvalitativa studier - Massage 
Seiger Cronfalk (2008) studerade hur patienter, närstående och vårdare 
upplevde mjuk massage i palliativ hemsjukvård. Seiger Cronfalk, Strang och 
Ternestedt (2009) studerade närståendes erfarenheter av att få mjuk massage 
och en innehållsanalys visade att några få initialt kunde känna en viss 
osäkerhet inför massagen och den fysiska beröring som denna innebar. 
Bortsett från detta upplevdes massagen ge inre lugn och styrka, kraft och 
energi för att orka med en annars många gånger orolig och tung vardag och 
det kunde kännas som att man flöt iväg på ett behagligt sätt. 
 
Vidare beskrivs en endagsutbildning i mjuk massage för vårdare i palliativ 
cancervård. En teoretisk och praktisk introduktion till mjukmassage 
genomfördes och därefter bjöds ett urval in till fokusgruppsintervjuer med 
syfte att fånga deras attityder till introduktionen och massagen. Resultatet 
visar att de praktiska övningarna var uppskattade och att det sågs som 
nödvändigt med en engagerad och kunnig lärare. Vårdarna framhöll 
synpunkter som att mjuk massage inte ingår i den dagliga omvårdnaden och 
att patienter inte säkert uppskattar den. Författarna menar att det vore 
betydelsefullt om sjukhusorganisationer skulle uppmuntra och ge korta kurser i 
mjukmassage som ett alternativ till längre kurser (Seiger Cronfalk, 
Friedrichsen, Milberg & Strang, 2008). 
 
I ytterligare en studie erbjöds efterlevande mjuk hand- och fotmassage en gång 
i veckan under åtta veckor och resultatet visar att massagen upplevdes ge 
mänsklig värme och närhet och upplevdes som ett stöd och tröst. Massagen 
upplevdes som en hjälp att hitta en ny livsstruktur. Den mjuka massagen gav 
möjlighet att få sörja i en tillåtande atmosfär (Seiger Cronfalk, Ternestedt & 
Strang, 2010).29 
 
Äldre personer med demenssjukdom visade mer avspänning och välbefinnande 
efter vad man benämner beröringsmassage (Skovdals, Sörlie & Kihlgren, 

                                                        
29 Patienternas upplevelser redovisas nedan under rubriken Fenomenologiska studier - Beröring 
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2007). Vårdarna upplevde att de kunde relatera till patienterna på ett 
positivare sätt och relationen till patienterna upplevdes som varmare. Vidare 
framhålls i denna studie faran med att massagen endast används som en 
teknik, i stället för ett närmelsesätt till en varm och god omvårdnad. 
 
Forskning har också visat att magmassage kan innebära en behaglig upplevelse 
som påverkar både kropp och själ och personer kan utveckla ett annat 
förhållningssätt till sin mage än tidigare. Detta framgår i Lämås (2009) som 
undersökte hur magmassage upplevs av personer med förstoppning. Massagen 
upplevdes som att bli omsluten av trygga händer, även om personerna som fick 
massagen kunde vara något vaksamma initialt. Vidare visades massagen 
påverka personerna på ett genomgripande sätt. Emellertid lyfts det fram att 
det inte är troligt att alla känner sig bekväma med att få massage varför ett 
ökat behov av personcentrerad vård är nödvändig. De personer som önskar 
magmassage ska kunna erbjudas detta. Massagen visade sig även vara 
kostnadseffektiv för dem med god effekt. 

Fenomenologiska studier - Beröring30  
Beröring beskrivs som oundviklig i omvårdnaden av patienter och innebär ett 
integrerande av fysiska, emotionella och existentiella dimensioner 
(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Carlsson, 2004; Bertram, 2005; 
Seiger Cronfalk, 2008; Ranheim, Kärner, Arman, Rehnsfeldt & Berterö, 
2010; Ranheim, 2011). 
 
Det visar sig att beröring är en transformerande upplevelse för vårdare när de 
plötsligt upplever sig själva som både värdefulla och professionella i beröringen 
av lidande patienter (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). De upplever 
sig få styrka att möta patienterna på ett vårdande sätt som kan lindra 
patienternas lidande. Upplevelsen av beröringen transformerar synen på, i 
detta fall, de dementa och lidande patienterna som krävande. Personerna 
”bakom” demensen blir tydligare och framstår som en människa som man 
själv. Beröringen beskrivs också överskrida beröringstillfället till att inverka på 
hur vårdarna vårdar framgent.  
 
Hagen (1989) visar att i beröring kan en dialog skapas som präglas av 
öppenhet och tillit, vilken kan fördjupa relationen mellan vårdaren och 
patienten. Det framhålls dessutom att i det fall motiven eller intentionen inte 
är vårdande kan beröringen kränka och förminska människor. En studie av 
Borch och Hillervik (2005) visar att patienter kan uppleva beröring som både 
positiv och negativ.31 Vidare beskrivs beröringen som situations- och 

                                                        
30 Inklusive fenomenologisk hermeneutiska, hermeneutisk fenomenologiska, och hermeneutiska 
studier, vilka alla innebär en analys på innebördsnivå.  
31 De negativa aspekterna beskrivs längre fram i texten. 
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personförbunden och man pekar på det större sammanhangets betydelse för 
hur beröringen upplevs. Det framgår också att beröringen sker i ett samspel 
som kan göra patienten delaktig och att känna sig sedd. 
 
Salzmann-Erikson och Eriksson (2005) problematiserar synen på beröring 
som kan förekomma inom psykiatrisk vård, nämligen att beröring skulle vara 
opassande. Argument som framhålls mot beröring av patienterna kan vara att 
denna skulle kunna provocera fram aggression och destruktiva sexuella uttryck. 

Det framhålls dock, i likhet med Carlsson, Dahlberg och Drew (2000) och 
Carlsson (2004), att beröring är betydelsefull i psykiatrisk vård. Carlsson et al. 
(2000) visade att viss beröring både tycks förebygga och avvärja våld. 
 
Salzmann-Erikson och Eriksson (2005) visar att patienter som hade 
behandlats på sjukhus för psykos längtade efter närhet och beröring. När de 
fick beröring kände de sig stärkta och upplevde tillhörighet och sammanhang. 
När beröring från personalen uteblev berörde patienterna andra människor för 
att få närhet. De kunde också besöka dansställen, få massage, etcetera. När det 
gällde kontakten med vårdarna upplevde patienterna att relationen till dessa 
kunde fördjupas genom beröring och de upplevde att de blev sedda som 
värdefulla människor med förmågor av betydelse. 

Fenomenologiska studier - Massage 
Det visar sig att patienter som vårdades i livets slutskede upplever sig hjälpta 
av mjuk massage av händer och fötter. Mjuk massage framhålls som en relativt 
enkel och tidseffektiv omvårdnadsmetod vilken kan användas som ett 
komplement i daglig vård av döende patienter. Den fysiska närheten kunde 
upplevas som en existentiell respit för patienterna som motverkar 
ensamhetskänsla och meningslöshet. Den fysiska närheten skapade förtroende 
och patienterna såg fram mot denna då den hjälpte dem i deras utsatthet. 
Patienterna kände sig friare och fick vila från oro och sjukdomskänsla under 
massagen, vilket beskrivs som ”A moment of complete rest from illness” 
(Seiger Cronfalk, Strang, Ternestedt & Fiedrichsen, 2009, s. 1207).  
 
Taktil beröring under intensivvård har visat sig vara betydelsefull för 
patienterna då de upplevde att ett rum skapades för dem och 
beröringsterapeuten, där deras kroppar vaknade till liv. Omgivningen försvann 
för en stund och patienterna upplevde att tiden stod stilla. De kunde fokusera 
på sig själva och känslan av sjukdom och smärta sjönk undan. Den taktila 
beröringen kändes skön och gav patienterna hopp för framtiden (Henricson, 
Segesten, Berglund & Määttä, 2009). Vidare visade Henricson, Berglund, 
Määttä och Segesten (2006) att förberedelser för att ge taktil beröring innebar 
att vårdaren fick genomgå en övergång från sin vanliga professionella roll till 
rollen som beröringsterapeut. För denna övergång krävdes att patientens 
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integritet respekteras ovillkorligt, en känsla av inre balans, en vårdrelation som 
karaktäriseras av ömsesidigt förtroende.  

 
Billhult och Dahlberg (2001) visar att kvinnor med cancer upplevde massage 
som meningsfull och att den lindrade deras lidande. Den upplevdes ge en 
styrka och som ett balanserande mellan autonomi och beroende, vilket tycks 
öka patienternas välbefinnande. Patienterna upplevde massagen som behaglig 
och de kände sig betydelsefulla samt att den bidrog till att forma en positiv 
relation till vårdaren. 
 
I den antroposofiska vården ingår olika former av beröring såsom rytmisk 
massage och rytmiska insmörjningar med oljor av patientens kropp för att öka 
välbefinnande och lindra lidande. Bertram (2005) undersökte grundläggande 
terapeutiska mönster i relation till rytmisk insmörjning Det kunde påvisas att 
en insmörjning kan ses som en utlösande faktor av ett helt spektrum av 
hälsobefrämjande reaktioner (Bertram, 2005). 
 
Ranheim, Kärner, Arman, Rehnsfeldt och Berterö (2010) studerade 
integration av teori och praktik i vårdande och i detta sammanhang användes 
rytmiska insmörjningar för att konkretisera en vårdande handling som 
deltagarna sedan kunde reflektera över i relation till vårdvetenskaplig teori. I 
denna studie visade det sig att beröring i form av rytmiska insmörjningar 
bidrar till vårdares förmåga att erbjuda patienterna en ömsesidig och fördjupad 
relation och förtroende. Denna form av beröring upplevdes som lugnande och 
fokuserande, och stimulerade till reflektion över vårdandet. 
 
I studier om det våldsamma mötets fenomenologi visar Carlsson (2004, 2007) 
att beröring är en central aspekt för hur det våldsamma mötet avlöper. 
Forskningen visar att beröring kan vara ett kraftfullt redskap för att förhindra 
en negativ utveckling av våldsamma möten. En mer mekanisk beröring hör 
inte hemma i en situation som ska förstås som vårdande. Emellertid kan en 
hårdhänt beröring, som att en patient blir fasthållen av en vårdare, innebära att 
patienten får tillit till denne. Detta sker under förutsättning att patienten 
upplever att vårdaren ger av sig själv och närmar sig patienten, om än 
hårdhänt, med viljan att göra väl. Carlsson betonar att beröring inte alltid är av 
godo och att det är intentionen som ger liv åt beröringen. Om beröringen inte 
är ”äkta” kan den upplevas som tvingande och hotande och då kan patienterna 
fjärma sig och låta sina skydd falla ut genom att slå ifrån sig på olika sätt. 
Dessutom visas att det är främst icke-beröring som ger näring till våldet i 
situationerna, ur ett vårdande som innebär att vårdare och patienter inte berör 
och berörs av varandra. Vidare framhålls vikten av förståelse för hur sårbara 
och utsatta patienter kan mötas utan att kränkas. Carlsson (2004) menar att 
vårdare måste utveckla sin vårdande hållning för att möta patienterna i deras 
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utsatthet och verka för en god utveckling av deras hälsa genom att våga beröra 
och låta sig beröras, det vill säga utöva en berörande vård. 
 
Födande kvinnors upplevelser av taktil massage under en latensperiod i 
förlossningsarbetet har studerats av Andrén, Störholt och Lundgren (2005). 
Förstföderskor fick taktil massage trettio minuter efter att de inkommit till 
förlossningsavdelningen och intervjuades en dag efter att de förlösts. 
Resultatet visar att kvinnorna upplevde att de blev hjälpta av massagen och att 
de kunde slappna av och återhämta sig för att ”känna sig på spåret igen”. 
Massagen beskrevs som en vändpunkt för kvinnorna och de upplevde att 
någon fanns närvarande för dem och deras behov. 
 
En studie av Ågren och Berg (2006) visar att taktil massage ökar 
välbefinnandet hos kvinnor med svårt illamående och kräkningar under 
graviditet. Massagen visar sig vara lindrande och avslappnande, vilket bidrar 
till kvinnornas återhämtning. Detta inger hopp vilket är väsentligt i deras 
situation, då de upplever att de förlorat greppet om vardagen och kroppen 
upplevs som hyperkänslig och dränerad på energi. 
 
Billhult och Määttä (2009) undersökte lätt massage av patienter med svår 
ångest. Massagen upplevdes minska ångesten och innebar att de kände sig 
säkrare på sig själva. Resultatet visar att de åtta patienter som fick massagen 
upplevde att de återhämtade sig och kunde återfå sina förmågor under den 
period som de fick massage. De kände sig avslappnade och de upplevde att de 
fick ovillkorlig uppmärksamhet. 
 
En massageintervention för barn med autism och deras föräldrar genomfördes 
och studerades. Massagen visade sig hjälpa barn och föräldrar att skapa 
emotionella band med varandra (Cullen–Powell, Barlow & Cushway, 2005). 
 
Leder och Krucoff (2008) behandlar läkande eller vårdande beröring (the 
touch that heals) i en teoretisk artikel och hur denna har betydelse i kliniska 
möten. Läkandet beskrivs som ett återhämtande av integrationen mellan den 
egna levda kroppen, andra och världen som sjukdom och lidande har brutit 
sönder. Det är alltså inte vilken beröring som helst som kan förstås som 
läkande - den är personorienterad. Det är förståelsen av subjektet och 
relationen till denna person som är grundläggande och som därför skiljer sig 
till exempel från beröring av ting. Kroppsundersökningar som riskerar bli en 
objektifierande beröring kan beskrivas som frånvarande beröring. Detta sker 
när ett teknologiskt utförande ersätter en mellanmänsklig kontakt. Vidare 
läggs beröringen fram som kraftfull och ömsesidig. Beröring innebär 
möjligheter att förvärra eller lindra en persons tillstånd på en mängd olika sätt 
och beskrivs som en utforskande handling som kräver rörelse.  
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Beröring som kan ha negativ verkan - Kvantitativa 
studier  

Whitcher och Fisher (1979) påvisar negativa effekter av beröring i 
sjukhusmiljö då patienter befinner sig i en beroendesituation och upplever sig 
dominerade.32 Vidare visas att män i högre utsträckning än kvinnor 
sexualiserar beröring, vilket kan vara problematiskt i vårdsituationer. 
 
Forskning av Fromme, Jaynes, Taylor, Hanold, Daniel, Rountree och 
Fromme (1989) visar att människor som inte har svårigheter att bli berörda är 
tillfredställda med livet i högre utsträckning än personer som har svårt att låta 
sig beröras. Detta förhållande motsägs av andra studier av till exempel 
Andersen och Leibowitz (1978). 
 
Andersen och Leibowitz (1978) beskriver en personlighetsegenskap som 
innebär att människan upplever obehag vid beröring och som kallas 
beröringsundvikande. De visar att personer med denna personlighet kan röra 
vid andra och även tillåta andra röra vid sig, men upplever detta som 
obehagligt. Det finns delade meningar om män eller kvinnor är mest 
beröringsundvikande. 
 
Andra som har visat sig ha svårt med beröring är till exempel autistiska 
personer som upplever beröring som obehaglig. Detta skulle kunna förklaras 
av att C-fibrernas funktion är förändrad hos denna grupp. Fibrerna är 
direktkopplade till områden i hjärnan som är viktiga för uppkomst av 
emotioner och reglering av välbefinnande (Löken, 2009). 
 
Beröring kan vara våldsam. Vårdpersonal inom psykiatrisk vård kan bli utsatta 
för slag av patienterna, en våldsam form av beröring. Dock beskrivs inte detta 
som beröring utan som att de blivit utsatta för våld (Nolan, Dallender, Soares, 
Thomsen & Anetz, 1999). 
 
I relation till massage har det också visat sig vara problematiskt att den kan 
leda till skada för patienter med risk för trycksår. Dumiel-Peters, 
Hulsenboom, Berger, Snoeckx och Halfens (2006) menar att denna 
information inte nått ut tillräckligt till vårdpersonal. De pekar också på behov 
av definition av massage, insmörjningar och hudbestrykningar då effekten av 
dessa inte behöver likna varandra och som i vissa fall kan innebära risk för 
vävnadsskada hos patienterna. 
 

                                                        
32 De visar också på positivt utfall av beröring om den tolkas som omvårdande och omtanke. 
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Grundat på en litteraturstudie om klinisk effektivitet i relation till beröring 
menar Gleeson och Timmins (2005) att det finns föga klinisk evidens som 
styrker betydelsen av beröring som en omvårdnadsintervention. De framhåller 
också att det finns en tvetydighet avseende hur beröring uppfattas av både 
patienter och vårdare, varför de inte förespråkar en utbredd praktik då det 
saknas klara riktlinjer för denna. 

Beröring som kan ha negativ verkan - Kvalitativa 
studier 

Enligt Gleeson och Higgins (2009) har det visat sig att manliga vårdare är 
rädda för att deras beröring av kvinnliga patienter ska uppfattas som ett 
sexuellt närmande. Av denna anledning berör de sällan de kvinnliga 
patienterna. När beröring sker, sker den i ett offentligt rum där andra kan se 
dem. Seiger Cronfalk, Friedrichsen, Milberg och Strangs studie (2008) visar 
också att vårdarna bekymrade sig för sexuella aspekter som missförstånd 
(sexuellt närmande), närheten i relation till integriteten, samt för kroppsliga 
tabun i relation till mjukmassage. Författarna menar att detta kan underlättas 
av att man använder en struktur för massagen som kan uppfattas som ett 
professionellt verktyg. 
 
Manliga sjuksköterskors beröring har problematiserats av Harding, North och 
Perkins (2008) och de beskriver att denna kan ge upphov till förlägenhet hos 
både patienter och vårdare. Författarna framhåller att mäns professionella 
beröring har beskrivits som sexualiserad i till exempel film och litteratur, varför 
de vände sig till manliga sjuksköterskor för att få ta del av deras erfarenheter. 
Männen beskriver att deras beröring har missförståtts som sexualiserad, vilket 
har givit upphov till stress hos dem och gjort dem sårbara i relation till 
vårdandet. Det har förekommit att varken män eller kvinnor velat bli berörda 
av de manliga vårdarna. Vårdarna beskriver att de är noga med att informera 
om syftet med beröringen, för att undvika missuppfattningar och ibland 
försöker de skämta för att lätta upp situationen. Författarna lyfter fram de 
manliga vårdarnas svårigheter att vårda på ett nära sätt.33 
 
Edwards (1998) lägger fram en antropologisk tolkning av beröring och hur 
patienter och vårdare på en akutvårdavdelning upplever den som acceptabel 
och användbar eller som oacceptabel och snarare upplevs som en kränkning 
(use or abuse). Vidare visar resultatet att vissa kroppszoner upplevdes som 
säkra, vilket innebar att den inte var förknippad med upplevt obehag. Dessa 

                                                        
33 De belyser också stereotyper som att män som är sjuksköterskor antingen är homosexuella eller att de 
är ”sexual predators”. 
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zoner var underarmar, underben och händer. En osäker zon var 
genitalregionen. Det betonas hur viktigt det är att vårdaren försäkrar sig om 
att patienten inte känner obehag av beröringen. Emellertid framhålls att detta 
inte alltid är möjligt. Vidare förväntade sig patienterna att de skulle bli berörda 
under sin tid på sjukhuset. När vårdaren kom in i deras utrymme och 
beröringen upplevdes som ”passande” kände de inte något obehag. Annars 
upplevdes den som obehagligt kraftfull. Beröringen visar sig kraftfull även när 
vårdarna ville övertala patienterna till något, det vill säga att få dem att ge med 
sig. Detta innebär att beröring kan användas för att manipulera patienter. 
Vidare framhålls att när en patient tar initiativ till beröring av en vårdare kan 
detta upplevas som ett övertramp som inte hör till det förväntade och 
acceptabla. Det kan upplevas som ett aggressivt eller sexuellt närmande från 
patientens sida. Kraften kommer så att säga från ”fel håll” (Edwards, 1998, s. 
815). Patienterna som bröt mot dessa regler betraktades som avvikande. 
Dessutom betraktades expertsköterskan som någon som hade kontroll över en 
”underordnad patient” och att hon med beröringen kunde ha en dold agenda. 
Edwards framhåller att man får iaktta försiktighet i generalisering av hennes 
resultat, men menar ändå att viktiga spörsmål belyses och bör problematiseras. 

Beröring som kan ha negativ verkan - 
Fenomenologiska studier 
Salzmann-Erikson och Eriksson (2005) beskriver hur patienter upplever 
beröring som antingen positiv eller negativ beroende på hur de känner sig och 
av vem de blir berörda. Vidare framhålls att patienter kan undvika kontakt och 
beröring med andra människor för att inte bli sårade. Om patienterna berör 
eller blir berörda innebär detta en risk som pekar på ett starkt underliggande 
existentiellt behov och samtidig rädsla för avvisande och smärta. 
 
En studie av Borch och Hillervik (2005) beskriver hur kroppen kan bli berörd 
som ett ting, det vill säga patienten blir betraktad och berörd som ett objekt. 
Detta innebär att patienterna inte känner sig sedda som individer. Författarna 
framhåller vikten av hur beröringen utförs för att den inte ska innebära obehag 
eller ett hot mot patienternas integritet. Vidare pekar författarna på bristen på 
forskning om beröringens mindre positiva aspekter och att de kunde lyfta fram 
aspekter som uttryckte personalens ogillande, respektlöshet, kontroll och 
irritation. 
 
Trots att beröring kan innebära en risk att den upplevs som hotande menar 
Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) att vårdare inte bör hindras att 
beröra patienter. De framhåller i stället att beröringens kraftfulla karaktär bör 
tas på allvar och speglas i att vårdarna närmar sig ytterst sensitivt för att kunna 
möta patienterna och deras behov. 
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PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE  

Tidigare forskning visar att det finns en mängd beröringstekniker, 
massagebehandlingar och försök till kategorisering av beröring i vårdandet. 
Beröringens positiva aspekter belyses i de flesta av studierna som står att finna 
inom vårdområdet. I studier av beröring i form av massage mäts vanligen 
förekomst av till exempel oxytocin och effekter vid eventuell förekomst på 
olika variabler som blodtryck, puls och smärta. Även psykometri förekommer 
med skiftande resultat. Ibland visar sig beröringen vara mycket positiv, ibland 
inte. Kvantitativa studier undersöker oftast om beröringen till exempel i form 
av massage har positiva effekter och det är tämligen vanligt att några positiva 
effekter inte kan mätas. Cochranesammanställningar och SBU-rapporter till 
exempel framhåller att resultaten pekar i olika riktningar. Antalet variabler 
som kan inverka på resultatet är svåra att kontrollera då vårdsammanhanget är 
dynamiskt. Detta innebär att villkoren för de olika studierna kan skilja sig stort 
och blir därför inte jämförbara. Det har i tidigare forskning visats att beröring 
kan upplevas som starkt obehaglig; trots detta visar Cochrane- och SBU-
rapporter att inga bieffekter kan identifieras till exempel vid massage. 
Kvalitativa studier fångar andra aspekter av fenomenet än kvantitativa studier 
och lyfter ofta fram beröringen som en form av massage som är välgörande och 
hälsofrämjande på så sätt att den lugnar, bekräftar patienten och lindrar smärta 
etcetera. Även forskning om hur beröring visar sig vara menlig har redovisats. 
 
Beröring är nödvändig i omvårdnaden av patienter och borde därför 
problematiseras då tidigare forskningsresultat kan vara svårtolkade. De är i 
många fall motstridiga. Det finns förhållandevis få empiriska fenomenologiska 
studier om beröring inom vårdområdet. Fenomenet beröring förefaller vara 
”svårfångat i mätvärden” och det finns således ett behov av forskning som kan 
ge en mer nyanserad bild och som undersöker och beskriver beröringen pre-
kategoriserande. Detta medger möjligheter för fenomenet att visa sin 
komplexitet och för att kunskap om beröring i vårdsammanhang skall 
fördjupas. 
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Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva fenomenet beröring 
i vårdsammanhang.  
 
Frågeställningar: Hur visar sig beröring i vårdsammanhang? Vilken betydelse 
har beröringen i vårdsammanhang? Hur visar sig beröring vara vårdande? Vad 
är vårdande beröring? Kan beröring vara icke-vårdande och i så fall hur? 
 
För att kunna fånga fenomenets mångfald och komplexitet har det studerats i 
olika kontexter. 
 
Syfte för studie 1: 
Syftet var att få en första och preliminär bild av fenomenet beröring i 
vårdsammanhang.  
 
Syfte för studie 2: 
Syftet var att undersöka och beskriva fenomenet beröring, med det våldsamma 
mötet i psykiatrisk vård som bakgrund, ur patient- och vårdarperspektiv. 
 
Syfte för studie 3: 
Syftet var att undersöka och beskriva fenomenet beröring med rytmiska 
insmörjningar i antroposofisk vård som bakgrund, ur patientperspektiv.  
 
Syfte för studie 4: 
Syftet var att undersöka och beskriva fenomenet beröring med rytmiska 
insmörjningar i antroposofisk vård som bakgrund, ur vårdarperspektiv.  
 
Syfte för studie 5: 
Syftet med den filosofiska belysningen av resultaten var att fördjupa förståelsen 
för fenomenet beröring och att lyfta fram en mer ontologiskt grundad 
förståelse för vad beröring i vårdsammanhang innebär och hur denna kan 
förstås i relation till vårdarnas praktik.  
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VETENSKAPLIG ANSATS OCH 
METOD 

Varje empirisk vetenskap undersöker en del av verkligheten och försöker 
etablera kunskap om densamma, samt vissa antaganden om hur verkligheten 
är beskaffad och hur kunskap om denna verklighet kan nås. Vetenskapen 
förutsätter på detta sätt både ontologiska och epistemologiska antaganden.  
 
Detta kapitel kommer inledningsvis att behandla föreliggande forsknings 
kunskapsteoretiska34 och ontologiska35 utgångspunkter. Därefter redovisas 
forskningens genomförande, etiska ställningstaganden samt avslutande 
metodologiska reflektioner. Kapitlet syftar till att klargöra vetenskapsteoretiska 
och ontologiska antaganden36 som har betydelse för avhandlingens 
genomförande.  
 
Föreliggande avhandling har en vårdvetenskaplig teoretisk utgångspunkt 
baserad på Dahlbergs och Segestens (2010) teoribildning, med en ontologisk 
och kunskapsteoretisk grund i fenomenologi. Denna ansats valdes utifrån 
avhandlingens fenomen och syfte med undersökningen. Genomförandet av 
forskningen har genomgående en fenomenologisk livsvärldsansats, vilken 
benämns Reflective Lifeworld Research (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
2008).37 
 

                                                        
34 Kunskapsteori är undersökningar av den mänskliga kunskapen och dess natur, betingelser, 
möjligheter och gränser. Epistemologi är en annan benämning som används, från grekiskans episteme 
(Filosofilexikonet, 1988). 
35 Ontologi kommer från grekiskans (to) on, (det) varande eller varat. Logos, lära. Läran om det 
varande. Något kan beskrivas vara ontologiskt om det utgör en del av varandets väsen 
(Filosofilexikonet, 1988). 
36 Ontologiska antaganden kommer vidare att redogöras för och fördjupas i relation till det specifikt 
studerade fenomenet i avsnittet En filosofisk belysning. 
37 Reflective Lifeworld Research förkortas RLR. 
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Fenomenologin förutsätter en metodologisk öppenhet som kan låta fenomen 
visa sig i sin rikedom och i sitt sammanhang. Detta innebär att fenomenet inte 
riskerar att reduceras för att passa in i fastställda kategorier (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008; Dahlberg & Segesten, 2010). Det 
fenomenologiska närmelsesättet är av särskilt intresse för vårdvetenskapen och 
för att nå kunskap om hur människor upplever beröring.  

Fenomenologisk kunskapsteori 
Avhandlingens vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska grund utgörs av 
fenomenologi som är grundad i en kontinentalfilosofisk tradition.38 

Kunskapsteoretiskt har Husserls livsvärldsteori och intentionalitetsteori 
betydelse för tillämpandet av en fenomenologisk livsvärldsansats.39 
 
Fenomenologi är ingen enhetlig filosofi och kallas därför ibland för den 
fenomenologiska rörelsen. Det finns dock en mycket viktig gemensam 
hållning inom fenomenologin och det är kravet att gå till sakerna själva 
(Bengtsson, 1991). Att gå till sakerna själva innebär att vända sig till 
människor för att förstå hur de erfar sin värld och inte utgå från teoretiska 
konstruktioner eller teorier som grundats på studiet av reducerade företeelser. 
Människornas erfarande sker i mötet med världen, vilket visar sig som 
fenomen. Fenomenet visar sig som något och det har en innebörd (Husserl, 
1970/1900). Även Merleau-Pontys filosofi (2002) har betydelse för 
tillämpandet av en fenomenologisk livsvärldsansats.40 Han undersökte och 
beskrev varseblivningens möjligheter och begränsningar, till exempel inom 
vetenskapen, vilket har betydelse för vilka kunskapsanspråk som kan göras.  

Livsvärldsteori 

Det är genom levda erfarenheter som kunskap söks (Husserl, 1970/1900, 
1970/1936, 1992/1929). I utvecklandet av livsvärldsteorin utgick Husserl från 
det som han benämner den naturliga inställningen som präglar vårt vardagliga 
liv och kan beskrivas som en vardagsförståelse som innebär att vi inte medvetet 
analyserar det vi möter. Sakerna som möts har blivit till vana och föranleder 
inte någon reflektion (Husserl, 1992; Bengtsson, 1998). För att ta ett konkret 
exempel från mitt eget vardagsliv kan detta vara att när jag vill torka mina 
händer sträcker jag mig i badrummet efter en handduk. Jag utgår ifrån att 
handduken, som hänger på kroken framför mig i badrummet, är en handduk 

                                                        

 38 Kontinentalfilosofin är en beteckning på en västerländsk filosofi och framför allt tysk och fransk 
fenomenologisk filosofi samt existensfilosofi, som riktade skarp kritik mot den analytiska filosofin. 
39 Edmund Husserl (1859-1938) tysk filosof, beskrivs ofta som den moderna fenomenologins fader.  
40 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), fransk filosof. 
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och inte till exempel en bordsduk. Detta innebär att jag utgår från hur det 
brukar vara och jag reflekterar inte över detta och behöver inte undersöka 
handduken närmare innan jag torkar mig på den. Jag vet att det som visar sig 
är en handduk redan innan jag reflekterar över det.  
 
Livsvärlden beskrivs av Husserl (1970/1936) som en personlig värld som det 
inte går att träda ur. Livsvärlden är alltid av levd karaktär, ur ett personligt 
perspektiv. Samtidigt kan livsvärlden förstås som delad genom att vi lever 
tillsammans med andra människor. Livsvärlden levs här och nu, men har 
samtidigt dåtid med sig genom minnen, tidigare erfarenheter och även ett 
framtidsperspektiv, till exempel i form av förväntningar och förhoppningar.  
 
Fenomenologins studieområde är livsvärlden och dess fenomen. Husserl 
framhöll vikten av att på ett kritiskt sätt granska företeelser som blivit till vana 
och därmed självklara och som därför inte längre problematiseras (Husserl, 
1970/1936; Bengtsson, 1998). Beröring skulle kunna förstås som en sådan 
företeelse som är vanligt förekommande i vardagslivet och i vårdsammanhang 
som kanske därför inte problematiseras tillräckligt i vårdandet. För att kunna 
undersöka beröring som fenomen i vårdsammanhang var det nödvändigt att 
vända sig till personer som erfarit beröring i dessa sammanhang. Detta för att 
förstå hur fenomenet visar sig i vårdsammanhang och för att kunna närma mig 
fenomenet på ett problematiserande sätt.  

Intentionalitetsteori 

För att förstå Husserls livsvärldsteori är det också väsentligt att förstå teorin 
om intentionaliteten. Intentionalitetsteorin kan sägas beskriva att och hur vi är 
medvetna om något. Allt medvetande är kännetecknat av intentionalitet och 
den finns där före varje medveten reflektion (Husserl, 1992). Husserls 
intentionalitetsteori syftar till att tydliggöra människors relation till ”saker”, 
företeelser och hur dessa upplevs. Denna teori betonar att medvetandet alltid 
är riktat utåt, det vill säga mot något annat än sig själv. Sakerna är alltid saker 
för någon, erfars som något, vilket beskrivs som en intentional akt som är 
meningsskapande. Meningen i erfarandet uppstår alltid i en relation, i en 
intersubjektivitet.41  
 
Människor förstår och handlar inte utifrån en helt ”objektiv verklighet” utan 
från sin förståelse av situationen, det vill säga via mötet med världen. 
Situationen har en mening för varje människa och kan på detta sätt erfaras 
olika av olika personer i ”samma” situation. Intentionaliteten kan sägas vara 

                                                        
41 Intersubjektiviteten håller objekt och subjekt samman vilket är en förståelse som skiljer sig från den 
positivistiska dualistiska synen på kunskap och mening.   
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grunden för det mönster av innebörder som människor erfar i sin livsvärld. 
Det är dessa mönster som är intressanta och som undersöks och beskrivs i 
fenomenologisk forskning. 
 
Den naturliga inställningens fundamentala betydelse i livsvärlden har tidigare 
belysts och jag går nu vidare för att beskriva hur den naturliga inställningen i 
någon mening kan lämnas för en mer reflekterande inställning. Det är först 
när vi blir medvetna om att vi erfar något och hur vi erfar något, som vi kan 
träda ur den naturliga inställningen i livsvärlden och få distans till det som 
erfars. Man kan säga att medvetandet blir medvetet om sig självt genom att 
det riktas mot sig självt.42  När jag erfar något, sker det alltid genom min egen 
livsvärld och sammanhanget har betydelse för hur jag erfar något. Vidare visar 
Husserl (1992) att erfarandet alltid har en tillhörande horisont.43 Det som jag 
erfar innesluter ett fält som inte är direkt inkluderat i mitt synfält44 som kan 
sägas medpresentera sig för mig. Medpresentationerna benämns av Husserl 
som appresentationer (Husserl, 1992).  
 
Ett exempel kan vara hur jag erfar ett hus när jag står framför en husfasad. Jag 
ser framsidan och jag ser att huset har två våningar och har fyra stora fönster 
med avflagnad färg. En stor trappa i sten leder till husets port. I min naturliga 
inställning erfar jag också utan att närmare fundera över det, att huset har en 
baksida och gavlar. Den fasad som är direkt given presenterar sig för mig som 
”ett hus”, inte endast som en fasad. Min intentionalitet riktades mot fasaden 
och den intentionala akten innebar att jag erfor ett ”helt hus”. Om jag ändrar 
position genom att jag går in i huset eller att jag går runt det, kan jag få 
möjlighet att direkt erfara det som tidigare visade sig på ett indirekt sätt. 
Människans intentionalitet innebär att erfarandet alltid sker av helheter även 
om detta inte är direkt medvetet. 
 
Livsvärlden och intentionaliteten kan också förstås som temporala 
presentationer då medvetandet innebär ett flöde utan början och slut och 
inbegriper nutiden men också dåtid och framtid. Detta kan förstås som att vi 
genom vår intentionalitet rör oss i denna oändliga tidsrymd. Varje nu som jag 
lever har också alltid grund i vad jag varit med om tidigare och vad jag väntar 
mig av framtiden. Erfarandet kan också vara mer eller mindre reflekterat och 
vissa aspekter framträder tydligare än andra. Det temporala har betydelse för 
hur jag erfar det spatiala. Vilken innebörd hade det tidigare beskrivna huset för 

                                                        
42 Husserl beskriver även olika nivåer i intentionaliteten. 
43 Horisont, från grekiskans horiein, avgränsa. Hos Husserl betyder horisont dels mängden av de 
föremål som man inte är riktad emot men som man kan rikta sig emot och få kunskap om, dels 
väsensstrukturen. 
 
44 Gäller alla sinnen. 
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mig? För att beskriva husets innebörd vill jag börja med att först beskriva mitt 
eget hus och hur erfarandet inbegriper temporala skikt.  
 
Det hus där jag bor är gammalt och är i behov av renovering och jag funderar 
ofta på renovering av olika slag. När jag ser andra hus erfar jag ofta dessa i 
termer av ”ett hus som är i behov av underhåll”, ”ett välhållet hus utan 
renoveringsbehov” ”ett hus som behöver målas” etcetera. Min livsvärld och 
tidigare erfarenheter kan sägas färga av sig på hur jag erfar andras hus och det 
som jag särskilt lägger märke till hos dessa.  
 
I exemplet ovan erfor jag att huset hade avflagnad färg på fönstren varför jag 
samtidigt, mer eller mindre medvetet, skulle förstå detta som ett behov av 
ommålning för att skydda träkonstruktionen. Om det dessutom skulle stå en 
målarfärgsburk på trappan till detta hus skulle saken vara uppenbar för mig. 
Målarfärgen ”bekräftar” att det behövs målas.  
 
Om jag hade reflekterat över varför jag erfor huset som ”hus i behov av 
målning” hade jag kunnat bli medveten om att detta tema har en framträdande 
betydelse i mitt liv. Mitt liv färgar det som jag erfar. Emellertid är det inte 
säkert att det som jag nyss erfor som ett hus med målningsbehov har samma 
innebörd för den person som bor i huset. Denna person kanske inte alls ser det 
som jag ser och har möjligtvis ställt färgburken på trappan för att inte glömma 
att ge den till en vän.  
 
Medpresentationerna har även betydelse för hur en människa kan förstå andra 
människor. Andra människors erfarenheter och känslor är aldrig direkt 
tillgängliga, de medpresenterar sig för oss. I forskning innebär det att dessa 
medpresentationer behöver göras tillgängliga för att beskriva det studerade 
fenomenet. Till skillnad från fallet med huset kan jag inte genom att ändra 
position undersöka den andra människans tidigare erfarenheter, vilket till 
exempel får betydelse för hur data för forskning samlas in och hur den 
analyseras. 
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Merleau-Pontys vidareutveckling av teorierna om 
intentionaliteten och livsvärlden 

Merleau-Ponty har vidareutvecklat Husserls livsvärldsteori genom att beskriva 
människans vara-till-världen som levd kropp.45 Merleau-Ponty lämnar 
därmed den moderna filosofiska dualismen som delar in människan i kropp 
och själ. Merleau-Ponty beskriver livsvärlden som en värld av varseblivande 
där den levda kroppen är både kropp och själ, som är aspekter av en helhet, 
vilken är basen för all kunskap . Vi har inte en kropp, vi är vår kropp, i en värld 
med andra människor, i intersubjektivitet. Den levda kroppen är människans 
möjlighet till kommunikation med andra (Merleau-Ponty, 2002). 
 
Vidare visade Merleau-Ponty att det finns en oändlig mening då den levda 
kroppen både påverkar världen och påverkas av världen, i en oupphörlig 
interaktion med tidsliga och rumsliga dimensioner, vilket beskrivs som en 
intentional båge. Livsvärlden är en oavslutad värld med öppna horisonter som 
mitt liv riktar sig emot och innebär oändlig mening. När kroppen ändras får 
världen en annan mening och vice versa, i en ständig rörelse (Merleau-Ponty, 
1964/1960, 1968, 2002).  
 
Merleau-Ponty (2002) poängterade hur människan erfar fenomen som 
helheter. Det som direkt erfars är en aspekt av en helhet som framstår som 
tydligare än den bakgrund den vilar emot. Merleau-Ponty (1968) tydliggör en 
rörelse mellan det som kan förstås som mer generellt i relation till sådant som 
är mer partikulärt. Det generella måste på detta sätt förstås mot bakgrund av 
det partikulära och det partikulära mot bakgrund av det generella. Vissa 
aspekter av ett fenomen är mer generella, medan andra är mer partikulära och 
kan förstås som fenomenets variationer som utgör en struktur som är 
betydelsefull att förstå i fenomenologisk forskning. För att tydliggöra denna 
innebörd ger jag ett konkret och mycket förenklat exempel från ett vardagligt 
sammanhang. 
 
När jag bakar tillreder jag en deg i en skål. För att prova degens fasthet och 
elasticitet tar jag ett tag om en del av degen för att se hur den hänger ihop. 
Den del av degen som jag har i handen hänger fortfarande ihop med den deg 
som finns i skålen. Det är ”delar” av samma deg. Jag kan fästa min 
uppmärksamhet på den del av degen som jag har i handen, vilket innebär att 
degen i bunken inte framstår som lika tydlig, den finns dock där fortfarande. 
Degen i handen kan sägas vara figuren och degen i skålen dess bakgrund. Jag 
kan också välja att fästa min uppmärksamhet på degen i skålen, vilket innebär 

                                                        
45 I detta avsnitt beskrivs endast kortfattat innebörder av Merleau-Pontys filosofi som har betydelse för 
avhandlingens genomförande. En fylligare beskrivning ges i avsnittet En filosofisk belysning.  
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att den deg som jag håller i handen blir till bakgrund. Figur kan bli till 
bakgrund och bakgrund kan bli till figur. Jag kan släppa tillbaka degen i skålen 
och ta upp en ny del att undersöka, vilket innebär att helheten fortfarande 
finns där men en annan figur framträder. 
 
När vi i forskning väljer att studera och fokusera en aspekt av hälsa och 
vårdande har helheten fortfarande betydelse för det som visar sig som 
fenomen; ett fenomen är på så sätt komplext och alltid kontextbundet. 

Fenomenologisk hållning 

Husserls beskrivning av intentionaliteten och Merleau-Pontys beskrivning av 
människor som levda kroppar har betydelse för hur forskningssammanhanget 
kan förstås och praktiseras.  
 
Både Husserl och Merleau-Ponty visar att forskning aldrig kan förstås utifrån 
en position där världen ses på avstånd, som om man själv inte vore inblandad i 
den. Forskaren är alltid en del av forskningsprocessen på ett sätt som har 
betydelse för vilken kunskap som erhålls. Vi kan inte sätta vår existens inom 
parentes, emellertid kan vi problematisera vårt erfarande av det studerade 
fenomenet.  
 
När vi börjar reflektera över hur vi erfar saker kan det som medpresenterar sig 
göras tillgängligt för medvetandet. Vi lämnar den naturliga inställningen som 
präglar mycket i vardagslivet för att reflektera över erfarandet. Denna 
möjlighet gör att appresentationer kan göras tillgängliga för reflektion, vilket 
har en grundläggande betydelse i den fenomenologiska forskningsprocessen 
(Husserl, 1992). 
 
I forskning är det synnerligen angeläget att den intentionala relationen kan 
förändras, så att forskaren med reflektionens hjälp kan träda ur den naturliga 
inställningen, till förmån för en reflekterande hållning. Människor och ting 
berörs av samma värld där aspekter av världen framträder olika tydligt i olika 
sammanhang. Förståelsen av helheten och det generella, såväl som det mer 
partikulära, får betydelse för genomförandet i alla stadier i forskning 
(Merleau-Ponty, 2002). Ett problematiserande av livsvärlden och 
intentionaliteten är därför grundläggande i fenomenologisk forskning. Husserl 
benämner denna hållning epoché, vilket skulle innebära en parentessättning av 
den objektiva världen (Husserl, 1992). Bengtsson (1999) menar att på detta 
sätt kommer existensen att sättas inom parentes, vilket i så fall skulle innebära 
att essens och existens blir åtskilda. Jag delar inte denna uppfattning och det 
har diskuterats huruvida Husserl verkligen menade att man tillfullo kunde 
transcendera. Merleau-Ponty pekar på problematiken genom att framhålla att 
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en person aldrig kan stiga ur sin tid och situation, sin kropp, vilket inte heller 
Husserls intention var, vilket tydliggörs i citatet nedan:  

 

The phenomenological reduction of the link, which is indeed a 
schism established by life between our thought and our physical and 
social situation, never leads us in any way to negate time or to pass 
beyond it into a realm of pure logic or pure thought. One never gets 
beyond time. Husserl says only that there are many ways of living 
time. On the one hand, there is the passive way, in which one is 
inside time and submits to it-being in time innerzeitigkeit. On the 
other hand, one can take over this time and live it through for 
oneself. But in either case one is temporal and never gets beyond 
time (Merleau-Ponty, 1964/1947-1961, s. 49).  

 

Varje erfarenhet och fenomen har sina horisonter och även det som inte är 
direkt givet kan därför falla inom förståelsehorisonten i den intentionala akten, 
vilket kan spela oss ett spratt i många vardagliga sammanhang. För att utgå 
från ett vardagssammanhang kan vi återgå till det tidigare givna exemplet med 
huset. Detta hus skulle i stället kunna ha varit en teaterkuliss och som jag i 
detta fall felaktigt erfarit som ett hus. Jag skulle förmodligen ha blivit mycket 
förvånad vid ett försök att komma till dess baksida och inte mött vad jag 
förväntade mig.  
 
För att fenomenet ska kunna visa sig som det är måste ett fenomens olika 
möjligheter och innebörder undersökas. Förgivettaganden hindrar en sådan 
utveckling. Det finns även risk för att medpresentationerna blir övervägande 
och den egna livsvärlden inkräktar på det studerade fenomenet, även när en 
forskare försöker ha en mer reflekterande hållning. Därför är det viktigt att 
ständigt försöka ha i åtanke att varje erfarande sker ur ett personligt 
perspektiv. I forskning måste fenomen undersökas på ett sådant sätt så att inte 
”hela hus” beskrivs när det i stället visar sig vara teaterkulisser.  

Tillämpad livsvärldsforskning grundad på 
fenomenologisk kunskapsteori 
Livsvärldsforskning har sin grund i fenomenologisk vetenskapsfilosofi och 
epistemologin måste transformeras till ett vetenskapligt förhållningssätt för att 
kunna tillämpas i en meningsorienterad forskning (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001; Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg och Dahlberg, 2004; 
Dahlberg, 2006a, 2006b, 2006c; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
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Dahlberg med flera har utvecklat en reflekterande livsvärldsansats ”Reflective 
Lifeworld Research”, vilken ger möjlighet att undersöka och beskriva 
fenomen, till exempel av betydelse för vårdande. Valet av denna 
forskningsansats gjordes mot bakgrund av en strävan efter att undersöka, förstå 
och beskriva fenomenet beröring i vårdsammanhang på ett problematiserande 
sätt, avseende fenomenets komplexitet och struktur. 
 
Kategoriseringar och färdiga teorier styr inte en reflekterande livsvärldsansats. 
Ansatsen präglas i stället av en öppenhet och följsamhet till fenomenet.46 
Intersubjektivitet beskrivs som grundläggande för förståelse och kunskap. All 
mening och innebörd är att förstå som samskapad i mötet mellan forskare och 
informant. Vidare beskrivs människans unikhet och mening som ofrånkomlig  

 
Öppenheten beskrivs i relation till det ontologiska antagandet om oändlig 
mening. Ett fenomen är aldrig fastlåst, även om det finns mer generella 
aspekter, såsom Merleau-Ponty tidigare beskrivit. Levda erfarenheter kan vara 
djupt inbäddade i den levda kroppen, inte som glömda, men som existerande 
på ett oreflekterat plan. Icke desto mindre är de fortfarande en del av 
erfarandet och kan göras tillgängliga för forskaren genom en öppen och 
samtidigt problematiserande hållning.47 För att dessa grundläggande 
antaganden ska mötas i forskningen, präglas ansatsen vidare av reflektion och 
självreflektion, för att fenomenet ska kunna visa sig så som det är. Denna 
nödvändiga reflekterade hållning har beskrivits av Dahlberg et al. som en 
tyglad förståelse varför nästa avsnitt kommer att tydliggöra vad detta innebär. 

Tyglad förståelse 

Avhandlingen bygger på den reflekterande livsvärldsansats som utvecklats av 
Dahlberg med flera (Dahlberg et al., 2001; Dahlberg & Dahlberg, 2003; 
Dahlberg & Dahlberg, 2004; Dahlberg, 2006a, 2006b, 2006c; Dahlberg et al., 
2008). I det följande har jag valt att inte referera vid varje stycke till dessa 
forskare. 
 

                                                        
46 Ansatsen har i detta avhandlingsarbete också möjliggjort en ”sammanflätande metodologi”. De 
empiriska studierna är självständiga (bygger inte på varandra) och är inspirerade av Husserls sätt att 
förhålla sig, nämligen att han arbetar med att ”börja om igen”. I detta fall innebär det att fenomenet 
sökts med samma syfte men i olika kontext för att få rik variation av fenomenet. De empiriska 
studierna följs av en analys av fenomenets generella struktur genom att de empiriska studiernas 
invarianta innebörder och mönster läggs fram. För att nå en djupare vårdvetenskaplig förståelse för 
fenomenet beröring i vårdsammanhang, det vill säga en mer generell nivå, genomförs en filosofisk 
belysning av de empiriska resultaten.  
47 Givetvis kan inte all förförståelse göras till föremål för reflektion, det finns alltid en blind fläck i 
medvetandeprocessen (Husserl, 1992; Merleau-Ponty, 2002). 
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I livsvärldsansatsen är en grundläggande metodologisk princip att forskaren 
intar en reflekterande hållning genom hela forskningsprocessen, vilket innebär 
en transformering av den tidigare beskrivna fenomenologiska hållningen, till 
en tillämpningsbar princip i sökandet efter innebörder och mening. Denna 
hållning beskrivs av Dahlberg som ett tyglande av förståelsen. Poängen med 
idén om tyglandet är att den problematiserar hela förståelseprocessen och inte 
endast förförståelsen.  
 
En forskande livsvärldsansats innebär att ”inte bestämma det obestämda”. I 
stället för ett snabbt ställningstagande till vad som visar sig, måste forskaren ha 
tålamod att vänta ut fenomenet, för att det ska kunna visa sig så som det är 
eller inte är. Detta innebär att forskaren försöker få så stor kontroll som 
möjligt över sin förståelse genom att förlångsamma medvetandeströmmarna 
och genom att inta en reflekterande hållning. Forskaren måste vara medveten 
om hur intentionaliteten arbetar under forskningen. 
 
Den tyglade förståelsen är grundläggande både vad gäller interaktion och 
kommunikation med informanter och med fenomenet, samt är avgörande för 
kvaliteten på datainsamling och analys. Genom det tyglade förhållningssättet 
ges möjligheter att upprätthålla en öppenhet och följsamhet för fenomenet 
med hjälp av reflektion, vilket också innebär en betydande självreflektion. 
Denna reflektion och självreflektion är nödvändig för valid forskning (Kvale, 
1989; Bengtsson, 199848; Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg et al., 2008). 
 
Målet för all livsvärldsforskning är att tyglat upptäcka, analysera, klargöra och 
beskriva innebörder som grundas i människors livsvärldar.49 Inom det 
vårdvetenskapliga forskningsområdet behöver människans inre, som är dolt 
eller dunkelt ”ta form”, göras tillgängligt för studium, till exempel genom 
intervju/dialog. Fenomenens inbäddade karaktär innebär en utmaning, vad 
gäller forskarens egen förståelse i forskningsarbetet. Risken finns att forskaren 
tillskriver fenomenet för mycket av sin egen form och struktur. En lämplig 
utgångspunkt är därför för forskaren att problematisera sin egen förståelse av 
det studerade fenomenet. Detta kan göras genom att försöka tydliggöra och 
reflektera över sina egna levda erfarenheter som kan ha betydelse i 
sammanhanget. Det kan också innebära att genomgående tålmodigt ha 
förmåga att låta fenomenet visa sig utan att brådska i processen. Detta för att 
inte ”bestämma det obestämda” då risken finns att göra misstag som kan 
reducera fenomenet till något som det inte är.  

                                                        
48 Även om Bengtsson inte argumenterar på samma sätt som Dahlberg framhåller han betydelsen av 
självreflektion. Se även Merleau-Ponty (1964/1947-1961, 1968, 2002). 
49 Som i sin tur har sin grund i relationen mellan människa och värld, subjekt och objekt. 
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Tyglad förståelse i föreliggande forskning 

För att tillgodose det vetenskapliga kravet på tyglad förståelse behövde jag 
exempelvis initialt reflektera över mina egna erfarenheter som skulle kunna 
vara av betydelse i avhandlingsarbetet och hur jag upplevt beröring som 
vårdare, men också som patient, då studierna i avhandlingen undersöker och 
beskriver både patient- och vårdarperspektiv. Vidare reflekterade jag även över 
hur jag upplever beröring i mitt vardagsliv. Reflektionerna nedtecknades för 
att ligga till grund för en problematiserande läsning/hållning. 
 
Jag blev medveten om hur lite jag själv har reflekterat över beröring i mitt 
praktiska vårdarbete. Jag blev också medveten om att jag har tydligare minnen 
av beröring som vårdare, än som patient. Jag funderade på vad detta kunde 
innebära för min forskning.  
 
Studie 1 undersöker beröring i olika vårdsammanhang, varav några var 
bekanta för mig, till exempel sluten psykiatrisk vård, och några var mindre 
bekanta, till exempel psykiatrisk hemsjukvård. Studie 2 undersöker fenomenet 
beröring i psykiatriskt vårdsammanhang. Jag har själv arbetat inom sluten 
psykiatrisk vård, främst inom akutpsykiatrisk vård. När jag reflekterade över 
mina erfarenheter av beröring inom vården var det beröring som vårdare inom 
psykiatrisk vård som framstod som tydligast, till exempel en 
tvångsmatningssituation med sond. Patientens vånda över att bli fasthållen av 
oss vårdare, för att bli fylld med näringslösning, är något som etsat sig fast i 
mig. Även bältesläggningar av patienter inom psykiatrin var något som jag 
deltog i och vilka jag minns som obehagliga. Emellertid minns jag också att 
jag upplevde en viss tillfredställelse då jag vid några av dessa tillfällen satt hos 
patienten. Om denna person ville, och det var möjligt, höll jag dennes hand. 
Jag kunde erinra mig hur värmande det var när patienterna på något sätt gav 
uttryck för att detta hjälpte dem att känna sig lite bättre, om än bara i stunden. 
Det var av stor betydelse vid analysen för studie 2 med data från psykiatriskt 
vårdsammanhang att problematisera mina tidigare erfarenheter, för att jag på 
ett tyglat sätt skulle kunna släppa fram innebörderna i materialet och förstå 
vad som visade sig. 
 
Studie 3 och studie 4 undersöker fenomenet beröring i antroposofiskt 
vårdsammanhang. För att sätta mig in något i vad det antroposofiska 
vårdandet kan innebära, särskilt i relation till beröring, deltog jag i en 
workshop som fokuserade på rytmiska insmörjningar.50 
 

                                                        
50 Detta är en form av rytmisk, mjuk och följsam beröring som används som behandling inom 
antroposofisk vård. 
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Deltagandet i denna workshop gav mig kunskap som var till hjälp för att förstå 
hur beröring kan visa sig. Denna insikt var viktig för att till exempel senare 
inte missa otydliga nyanser av omvårdnadshandlingen. Det skulle dock också 
kunna innebära att ”känna igen” och ”förstå för snabbt” i det forskande 
sammanhanget. Detta gäller också för besök som jag gjort på en antroposofisk 
klinik, där jag har fått möjlighet att närvara vid rytmiska insmörjningar.51 
Emellertid övervägde betydelsen av att förstå något mer om beröring i detta 
sammanhang, i relation till de risker som detta skulle kunna medföra. 
Tyglandet verkar i båda riktningarna: både för lite och för mycket kunskap om 
fenomenet kan göra att man förstår för snabbt och slarvigt. En strävan har 
varit att medvetandegöra och problematisera hur mina tidigare erfarenheter 
skulle kunna ha betydelse för undersökningen och beskrivningen av det 
studerade fenomenet. 
 
Jag vistades i en vecka på en antroposofisk klinik för att genomföra intervjuer. 
Jag skrev ner mina reflektioner under vistelsetiden, för att kunna dra mig till 
minnes till exempel om det var något speciellt som hände under intervjun och 
som senare skulle kunna användas för att förstå fenomenet bättre, då kontext 
och helheten har betydelse för ett fenomen. Datainsamlingen genomfördes 
genom intervjuer i dialog med patienter och vårdare. Enligt Dahlberg et al. 
(2008) är den tyglade hållningen i intervjusituationerna av yttersta betydelse 
för att informanternas livsvärldar ska kunna framträda, men också för hur 
dialogen kan bli fenomenorienterad.52 I intervjusituationen eftersträvades en 
tyglad hållning för att kunna vara öppen för informanternas livsvärld, men 
också för att rikta dialogen mot det studerade fenomenet.  
 
För att möta kravet på vetenskaplighet har jag i min forskande roll försökt att 
hålla tillbaka min ibland ganska intensiva personlighet, till förmån för en mer 
reflekterande och långsammare förståelseprocess. Jag har medvetet arbetat 
med att försöka nå en mer inväntande hållning och att ha tålamod för att, som 
tidigare beskrivits av Dahlberg et al., ”vänta ut fenomenet”. Detta 
förhållningssätt har varit en utmaning och vid sidan av det vetenskapliga 
kravet har jag upplevt att det även har inneburit möjligheter till personlig 
utveckling.  
 
För att ytterligare tillgodose kravet på en genomgående tyglad förståelse har 
utomstående personers granskning av avhandlingsarbetet varit en ovärderlig 
tillgång för att ytterligare tvingas att problematisera min hållning och analys. 

                                                        
51 Jag har senare gått en ”Kurs i rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka” för att få prova 
både att genomföra och få insmörjning.   
52 Hur detta kan praktiseras tydliggörs i kommande beskrivning av studiernas genomförande. 
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Sådan granskning och diskussion har förekommit genom seminarier och 
handledningsmöten.53  
 
I en tillämpad reflekterande livsvärldsansats är det centralt att beskriva 
fenomenet genom att belysa innebörder mot bakgrund av en helhet, varför 
innebörder inte kan lyftas ur sitt sammanhang. Det innebär att all text som 
utgör data54 används i analysen som en bakgrund till de innebörder och avsnitt 
i texten som är meningsbärande. Det kan senare visa sig i analysen att 
fenomenet bättre kan förstås och beskrivas mot bakgrunden. På detta sätt 
möjliggörs också för att forskaren i analysen alltid kan gå tillbaka till den 
ursprungliga texten för att pröva nya och möjliga innebörder. För det egna 
avhandlingsarbetet har helheten varit påtagligt betydande för att inte tillskriva 
fenomenet egenskaper som det inte har. Det har varit ett hårt arbete att ”inte 
springa i väg” och förstå något för snabbt, då viljan att förstå, riskerar att 
inkräkta på nyfikenheten för fenomenets ytterligare möjligheter att visa sig.  
 
Efter att ha reflekterat över beröring i forskningens inledningsskede, men även 
senare, framstod det för mig att beröring ofta inte sker medvetet. Den ingår 
till stor del i den naturliga inställningen och det kan därför vara svårt för 
människor att formulera vad beröring betyder.55 För att problematisera denna 
förståelse kan det nämnas att jag har förvånats över hur mycket människor 
kan, och även vill, berätta om beröring. Jag har även förvånats av och 
reflekterat över hur resultatet av en datainsamlig kan vara så rik på innebörder, 
trots att den inte är så omfångsrik. 
 
Dahlberg et al. (2008) menar att innebördsorientering och ett tyglat 
förhållningssätt i undersökandet och beskrivningen av ett fenomen är 
avgörande för både validitet och för möjligheten att generalisera. Det är en 
innebördsrikedom och variation i data som tillsammans med tyglande av 
förståelsen ger generaliseringsmöjligheter. Därför har det varit angeläget att 
genomföra forskningen på ett sådant sätt att en innebördsrikedom och 
variation ligger till grund för det i avhandlingen beskrivna fenomenet. En 
tyglad förståelse har eftersträvats genom hela forskningsgenomförandet för att 
möta kraven på en valid forskning och för att fenomenet ska kunna vara 
generaliserbart.  

                                                        

 
54 All data transformeras till text för att ligga till grund för analys. 
55 Detta kom att innebära att jag inledningsvis samlade data i form av skrivna berättelser för att 
informanterna skulle kunna få tid att fundera över situationer i vårdsammanhang som inneburit 
beröring. 
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Metodteori och studiernas genomförande 
Det är intresset för levda erfarenheter som ligger till grund för 
livsvärldsforskningens datainsamling och analys och det behövs detaljerade 
beskrivningar för att nå ett djup i data (Dahlberg et al., 2001; Dahlberg et al., 
2008). Genomgående har en strävan varit att få så detaljerade beskrivningar 
som möjligt av fenomenet i fråga. 
 
För att tillgodose ansatsens krav på öppenhet och följsamhet bör det studerade 
fenomenet sökas i varierande sammanhang och också med olika 
datainsamlingsmetoder. I föreliggande avhandling har fenomenet sökts med 
samma syfte i olika kontexter och med olika datainsamlingsmetoder.  
 
De datainsamlingmetoder som använts i de empiriska studierna är skrivna 
berättelser, en sekundäranalys och intervjuer.56 De olika vårdsammanhangen 
har valts för att tillgodose kravet på variation. Variation har även eftersträvats 
avseende ålder, kön och patient- respektive vårdarperspektiv. 
 
Avhandlingens studier bestämdes efterhand som forskningsarbetet fortgick för 
att tillgodose kravet på öppenhet och följsamhet till fenomenet. Tabell 1 
beskriver de empiriska studierna med datainsamlingsmetoder, informanter och 
vårdkontext. Därefter beskrivs studiernas relation till varandra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
56 Sekundäranalysen baseras på en datainsamlig som genomförts för Carlssons avhandling (2004) om 
det våldsamma mötets fenomenologi. 
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Tabell 1 
Beskrivning av datainsamlingsmetoder, informanter och vårdkontext för de 
empiriska studierna 
 
Studie och 
data-
insamlings 
metod 

Antal 
informanter 

Kvinnor Män Åldrar Vårdkontext 

Studie 1 
Skrivna 
berättelser 

9 5 
 
(4 vårdare 
och 1 
patient) 

4  
 
patienter 

30 - 56 
år 

Tre olika 
akutvårdavdel-
ningar, psykiatrisk 
hemsjukvård, sluten 
psykiatrisk vård, 
psykoterapi, 
blodgivnings-
mottagning, 
barndomsminne 
från ett hem, 
vårdcentral 

Studie 2 
Sekundär-
analys 

26 17  
 
(15 
vårdare  
2 
patienter) 

9 
 
(7 
patienter 
2  
vårdare) 

Patienter
20-48 år 
För 
vårdarna 
saknas 
uppgift 
om ålder  

Psykiatrisk vård, 
psykiatriskhem-
sjukvård och 
rättspsykiatri 

Studie 3 
Intervju 
 
 

10 10 
patienter 

- 36 - 87 
år 

Antroposofisk vård 

Studie 4 
Intervju 
 
 

9 9 vårdare 
 

- 41 – 59 
år 

Antroposofisk vård 
 
 

 
Resultaten för studierna 1-4 ligger till grund både för den generella strukturen 
och för studie 5; en filosofisk belysning. 
 
I följande avsnitt ges en beskrivning av metodteori för skrivna berättelser, 
sekundäranalys, intervjuer och filosofisk belysning. Därefter beskrivs 
genomförandet av avhandlingens olika empiriska studier57 för att följas av en 
beskrivning av fenomenologisk innebördsanalys och genomförandet av den 
generella strukturen58 samt studie 5; en filosofisk belysning.59 

                                                        
57 Delstudierna 1-4. 
58 Den generella strukturen är grundad på invarianta innebörder från studierna 1-4 och utgör en syntes 
av dessa. 
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Etiska reflektioner görs över forskningens genomförande och avslutningsvis 
görs metodologiska reflektioner över det genomförda forskningsarbetet. 

Skrivna berättelser 

Traditionellt är skrivna berättelser en stark form av mänsklig kommunikation 
och traderas mellan generationer, kulturer etcetera. I fenomenologisk 
forskning kan skrivna berättelser vara ett sätt att ta del av människors levda 
erfarenheter, för att kunna beskriva fenomen vetenskapligt. Skrivna berättelser 
kan vara biografier, dagböcker eller en berättelse som en person har skrivit för 
att bidra med sina erfarenheter till forskning. Det är alltid en personlig 
upplevelse, en levd erfarenhet, som ligger till grund för beskrivningen av en 
händelse i fenomenologisk forskning. 
 
Den skrivna berättelsen har styrkan att ge beskrivningar som är relativt lite 
styrda av forskaren, men saknar intervjuns styrka att genom följdfrågor kunna 
leda mot fenomenet som därmed kan förtydligas. Skrivna berättelser ger 
forskaren möjlighet att få en till omfånget tämligen begränsad och fokuserad 
beskrivning av en situation. van Manen (1990) menar att skrivandet fäster 
tankar på papper och gör det som tidigare varit internt explicit, och kan förstås 
som en tillgång i humanistisk forskning. 

 
Med dessa utgångspunkter bedömdes skrivna berättelser vara en lämplig 
datainsamlingsmetod för att ge en initial bild av fenomenet med fokuserade 
beskrivningar ur olika perspektiv och i olika sammanhang i relation till 
kontext, ålder, kön och vårdar-, respektive patientperspektiv. Denna 
datainsamlingsmetod kom därför att väljas för studie 1. På så sätt kunde 
forskningen ge tillgång till variationsrika data, där mina egna erfarenheter inte 
skulle riskera att göra stort intrång på det studerade fenomenet. 
 
Informanterna kunde i lugn och ro reflektera över hur de erfarit beröring i 
vårdsammanhang och sätta dessa tankar på pränt. Vidare innebar formen för 
datainsamlingen att informanterna hade möjlighet att fundera under flera 
dagar och även att vid behov ändra i sina berättelser.  

 
Det är grundläggande i livsvärldsansatsen (RLR) att gå till personligt upplevda 
situationer och att samla så detaljerade berättelser som möjligt. Vidare beskrivs 
det som angeläget att forskaren beskriver syfte och ger tydliga instruktioner 
beträffande vad forskaren är intresserad av att få ta del av, för att fokusera 

                                                                                                                               
59 Den filosofiska belysningen är en sammanflätning och syntes av de empiriska studiernas resultat och 
kontinentalfilosofi för att fördjupa förståelsen för det studerade fenomenet av betydelse för 
vårdvetenskapen. 
 

 56 



fenomenet. För att tillgodose dessa grundläggande krav gavs muntlig 
information om studien och ett skrivet informationsbrev där syfte och 
frågeställningar tydligt framgick.  
 
För att vidare följa ansatsens krav på detaljerade beskrivningar uppmanades 
informanterna att beskriva en situation så noggrant som möjligt där de upplevt 
beröring som viktig och om de i situationen var vårdare eller patient. 
Informanterna uppmanades vidare att beskriva vad som hände i situationen 
och vilka känslor som väcktes. Informanterna ombads att beskriva hur 
beröringen kändes och hur situationen var för dem. Slutligen uppmanades 
informanterna att beskriva vad den beskrivna situationen sa dem om beröring. 
Dessa uppmaningar syftade till att som ansatsen föreskriver ta del av konkreta 
beskrivningar från en händelse ur informantens liv, i detta fall beröring i 
vårdsammanhang. Dessa detaljerade och konkreta beskrivningar syftade till att 
undvika teoretiserande beskrivningar och vaga generaliseringar av fenomenet.  
 
De skrivna berättelserna tillgodosåg behovet av att få en initial bild av 
fenomenet. För att gå vidare i sökandet av nya insikter om fenomenet beröring 
i vårdsammanhang genomfördes nästa studie som blev en sekundäranalys.  

Sekundäranalys 

En sekundäranalys är en ny analys av data som tidigare insamlats för ett annat 
syfte. Detta material kan undersökas vidare för att avtäcka innebörder som inte 
tidigare visat sig. Dessa innebörder kan utifrån det nya syftet synliggöras och 
analyseras på i princip samma sätt som fenomenologisk innebördsanalys60 och 
kan ligga till grund för en beskrivning av ett nytt fenomen.61  
 
Studie 2 bygger på data från ett tidigare projekt. I den här aktuella studien 
utgörs data av 26 intervjuer som ursprungligen genomfördes för att undersöka 
och beskriva det våldsamma mötets fenomenologi (Carlsson, 2004).62  

Intervjuer 

Ytterligare en möjlighet att ta del av levda erfarenheter är i intervju och dialog 
med människor som har erfarenhet av beröring och kan berätta om hur de har 
erfarit och levt denna. Teorin om intentionaliteten finns som bakgrund för 
genomförandet av intervjuerna och genom att fenomen alltid visar sig och 

                                                        
60 Se nedan, fenomenologisk innebördsanalys. 
61 Se Dahlberg (2002) som genomförde en sekundäranalys för att tydliggöra fenomenet vårdlidande. 
62 Deltagare och sammanhang beskrivs i tabell 1, s. 55. 
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förstås som något, måste det finnas en öppenhet och följsamhet mot 
fenomenet. 
 
Intervjuerna har baserats på hur fenomenologiska innebördsintervjuer beskrivs 
inom RLR.63 Hela forskningsarbetet är beroende av innebördsrika data 
tillsammans med en problematiserande hållning, vilket tidigare beskrivits som 
en tyglad förståelse. När datainsamlingen görs i form av intervjuer blir det 
väsentligt att som intervjuare förhålla sig så omedelbar och samtidigt så 
reflekterande som möjligt i dialogen med informanten, vilket var en strävan 
under intervjuerna, samt att ställa följdfrågor för att inte förstå något för 
snabbt, vilket lyfts fram som fundamentalt. 
 
Dahlberg et al. (2008) beskriver det som väsentligt i en fenomenologisk 
innebördsintervju att få tillstånd en reflekterande dialog, som syftar till att få 
fram informantens relation till fenomenet. Intervjuerna syftade därför till en 
riktadhet mot hur fenomenet erfors och hur dess innebörder och mening kom 
till uttryck, vilket relaterar till kravet att forskningen ska vara fenomeninriktad 
och inte personinriktad (Dahlberg et al., 2001, 2008) 
 
I enlighet med ansatsens metodprinciper om öppenhet och följsamhet inleddes 
intervjun med en öppen fråga, oftast på följande sätt: Jag var ju med när du 
fick insmörjning och nu undrar jag hur var det för dig när du fick 
behandlingen? I detta sammanhang var det naturligt att ha en ingångsfråga 
som direkt relaterade till deras konkreta och nyss genomlevda erfarenhet, det 
vill säga den rytmiska insmörjningen.64 Ingångsfrågan kunde också öppna upp 
till områden som visade sig relatera till fenomenet. 
 
För att stödja informanternas reflektioner ställdes undersökande och 
fördjupande frågor för att inte ta något för givet i intervjun. Det var ett mål att 

                                                        
63 De intervjuer som ligger till grund för studierna 3 och 4 har genomförts av mig själv, medan de 
intervjuer som ligger till grund för studie 4 har genomförts av Gunilla Carlsson och beskrivs utförligt i 
Carlssons avhandling (2004).  
64 De informanter som ingick i studierna 3 och 4 hade genomfört eller fått rytmiska insmörjningar 
oftast i nära anslutning till intervjun. Behandlingen med Rytmiska Insmörjningar enligt 
Wegman/Hauschka: När patienterna på den antroposofiska kliniken fick insmörjningar var jag 
närvarande utan att delta i behandlingen. Patienterna fick avgöra om det var möjligt för mig att sitta 
med vid sidan om för att ta del av situationen. Oftast satt jag på en stol ett par meter ifrån för att inte 
komma för nära och störa, men inte heller för långt ifrån för att inte missa ansiktsutryck med mera. 
Min önskan om att få vara med grundar sig på att jag ville få lära mig om sammanhanget och vad som 
händer samt att ha en ingång till intervjun i en konkret beröringssituation. Jag var närvarande vid olika 
typer av rytmiska insmörjningar; två helkroppsinsmörjningar, fem underben- och fotinsmörjningar, 
samt en skulder- och nackinsmörjning. Helkroppsinsmörjningarna genomfördes på förmiddagar 
liksom skulder- och nackinsmörningen, fot och underbensinsmörjnigarna gjordes på kvällstid ca mellan 
kl. 19-20, därefter skulle patienten vila ca 30 minuter beroende på typ av behandling och syfte. 
Vårdaren var fokuserad på patienten och tittade aldrig på mig så vitt jag kunde erfara.  
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förhålla mig nyfiken och öppen för vad som kunde komma fram i dialogen, 
det vill säga att jag eftersträvade en tyglad förståelse.  
 
Informanten behövde oftast fundera lite och började sedan berätta. Jag var 
förvånad över hur lite jag behövde styra. Jag följde informantens egen 
berättelse med en öppen och följsam hållning och ställde sedan följdfrågor för 
att komma åt medpresentationerna och tillgodose kravet på riktning mot 
fenomenet. Följdfrågorna syftade till att stödja informanten att tydliggöra, 
fördjupa och förklara fenomenets innebörder och för att möjliggöra detaljerade 
beskrivningar. Följdfrågorna kunde vara: Kan du berätta mer om detta? Hur 
menar du? Vad kände du då? Kan du ge ett exempel på detta? Hur var det för 
dig? Hur upplever du beröring som känns bra? Finns det någon situation när 
du upplevt beröringen annorlunda. På vilket sätt? När var det? Finns det andra 
tillfällen som du kan beskriva? Vad hände? Vad innebär det för dig?  
 
För att möta det metodologiska kravet på öppenhet och följsamhet i intervjun 
och till fenomenet har jag också strävat efter att inte förstå informanten för 
snabbt, vilket kunde leda till en tystnad varpå informanten frågade: Förstår du 
vad jag menar? Oftast blev svaret: Jag är inte säker på det. Kan du berätta lite 
till om detta? Ett annat svar kunde vara: Jag tror det, men är inte riktigt på det 
klara med hur du menar. Kan du bara berätta lite till? 
 
För att intervjun ska ge rika innebörder som låter fenomenet visa sig som det 
är eller inte är måste en fenomenologisk hållning eftersträvas för at inte förstå 
för snabbt, det vill säga en tyglad hållning (Dahlberg et al., 2008). I 
intervjusituationen var det därför viktigt att hålla en balans mellan närhet och 
distans för att inte ta saker för givna. Kravet på öppenhet, följsamhet och en 
tyglad hållning kunde på så sätt i det aktuella intervjuandet innebära att det är 
svårt som intervjuare att balansera närhet och distans. Det var nödvändigt att 
reflektera över det som informanten sa och lämna utrymme för uttömmande 
svar. Emellertid visade det sig att det förekom att detta utrymme blev för stort 
och att informanten hittade en ny riktning, varför nya följdfrågor ställdes för 
att hålla riktning mot fenomenet. Det var ibland svårt att avgöra vad som 
hörde till fenomenet. Försök gjordes att leda tillbaka till fenomenet samtidigt 
som det gjordes en avvägning för att vara öppen för informantens behov att 
berätta. I några fall hade informanten behov av att ”berätta klart” först och 
därefter riktades intervjun mot fenomenet igen.  
 
Nedan ges ett exempel från en intervju på hur strävan efter öppenhet och 
följsamhet har praktiserats i relation till en tyglad förståelse. Det visade sig 
vara svårt att tygla förståelsen så som ansatsen föreskriver. Exemplet är ett 
utdrag från en intervju med en patient, med kommentarer i relation till 
öppenhet och följsamhet i intervjuandet inom parentes. Detta kan inte sägas 
vara en ”typisk” intervju. Generellt sett är intervjuerna präglade av en tyglad 
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hållning men misstag har gjorts vid några tillfällen. Denna intervju och avsnitt 
är särskilt utvalda för att tydligt visa på misstag i intervjuandet, det vill säga att 
jag inte varit nog tyglad. 

 
Intervjuaren: När jag var hos dig då, då hade du precis fått på 
nacken och skuldrorna… Kan du beskriva känslan? När du får 
insmörjningen och det här. Kan du beskriva?  
Informanten: Ja det är så samman… att det är så samlande. Man blir 
ihopsamlad och jag jämför det med när man bakar något, man 
formar något. 
Intervjuaren: Mm (Väntar för att informanten ska kunna fortsätta). 
Informanten: Och när man formar så får man ihop någonting… 
Intervjuaren: Mm och man använder händerna? (Jag kunde istället 
ha väntat lite eller frågat hur menar du då?) 
Informanten: Och det är det verkligt sköna med denna formen av 
beröring när man får en sådan här insmörjning eller den här lätta 
massagen. 
Intervjuaren: Mm (väntar).  
Informanten: För mig… 
 
Dialogen fortsätter och efter en liten stund vill jag följa upp något 
som sagts tidigare. 
 
Intervjuaren: Jag kommer ihåg att du berättade om något tillfälle… 
Hur var det nu? Det var… Du berättade om ett tillfälle när det var 
när någon hade strykt upp i nacken mot huvudet? 
Informanten: Ja.  
Intervjuaren: Och du sa att du hade blivit väldigt överraskad? 
(Uppföljande fråga.) 
Informanten: Ja, det var på den rytmiska massagen… det var med 
alla färgerna och det? 
Intervjuaren: Ja? 
Informanten: Det satte igång någonting och det blir ju något helt 
annat än det här att foga ihop eller det sammanhållande för det 
gjorde… Ja det gjorde att det kom en massa färger och jag blev 
varm. Och det hände en massa rent psykiskt på något sätt va. 
Intervjuaren: Blev du rädd? (Ledande fråga, bristande tyglande. 
Kunde i stället ha frågat; kan du beskriva mer om hur det var för 
dig?; för att vara öppen och följsam.) 
Informanten: Nej det var fantastiskt eller jag blev kanske rädd för att 
jag blir ju så lätt rädd, eller blev (funderar)…  
Intervjuaren: Du överkom känslan? (Ledande fråga, åter ett 
bristande tyglande.) 
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Informanten: Ja, det blev fantastiskt. Jag levde i det här fantastiska. 
När man är här, och är här i den här avskalade miljön, så blir färger 
och former ju väldigt tydliga, som de inte blir annars. Och här går 
det ju ut på färg och form och då tror jag att det här blev ännu 
tydligare eftersom det hände här.  
Intervjuaren: Mm. (Försöker tygla mig för att informanten ska 
kunna fortsätta sin berättelse). 
Informanten: Man är så öppen för allting här och så. Och jag har ju 
hört talas om andra som har blivit väldigt ledsna och så här när man 
gör den här massagen. 
Intervjuaren: Har du känt det själv någon gång? (Försöker komma 
tillbaka till informantens ”egna erfarenheter”.) 
Informanten: Nej…nej men jag har varit mycket, mycket ledsen i 
mitt liv. 
Intervjuaren: Mm. (Väntar ut informanten.)  
Informanten: Nej, jag har aldrig känt det. För mig så är det bara ett 
omhändertagande och samman… så det där färgspraket där det var 
väl som ett litet fyrverkeri, en liten bonus. 

 
Exemplet kan visa den tyglade hållningens och följdfrågornas betydelse för 
öppenhet mot fenomenet och för att nå en beskrivning och fördjupning av 
beröringens innebörder. Här framgår även betydelsen av att vara öppen och 
”nyfiken” för att fenomenet ska kunna visa sig.  
 
Det är också av central betydelse att som forskare inte lägga in sin egen 
förståelse i det som informanten säger och inte tolka in något eget i det som 
informanten menar. När forskaren saknar en tyglande hållning riskerar man 
att ledande frågor ställs, vilket framgår i exemplet ovan. Vid några tillfällen i 
intervjuandet försvann fenomenet ”ur händerna” och intervjun kunde mer få 
karaktären av ett vardagssamtal, det vill säga att den naturliga inställningen 
gjorde sig gällande i situationen. 
 
Alla intervjuer ljudinspelades och transkriberades därefter till text som senare 
skulle ligga till grund för analys. Jag skrev ut intervjuerna ordagrant, varför 
många avlyssningar krävdes för att kontrollera texten mot ljudkällan, vilket 
relaterar till ansatsens princip om en tyglad hållning.  

Filosofisk belysning 

Utgångspunkten för den filosofiska belysningen i studie 5 är resultaten från 
avhandlingens empiriska studier. En filosofisk belysning kan utgöra en 
möjlighet att tydliggöra resultat som ännu rymmer frågor i relation till det 
beskrivna fenomenet. Dahlberg et al. (2008) framhåller möjligheten att 
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använda teorier efter analys av rådata för att lysa upp innebörder i resultatet så 
att de framstår tydligare. Till skillnad från en tolkande analys, som lyfter teori 
in i rådata, lyfts i stället teorin in efter analys av det empiriska resultatet. 
Externt material får på så sätt ytterligare tydliggöra det beskrivna fenomenet 
och lysa upp mer eller mindre belysta eller obelysta innebörder i resultatet. 

Genomförande av studie 1  

Syftet var att få en första och preliminär bild av fenomenet beröring i 
vårdsammanhang. Denna första empiriska studie är baserad på skrivna 
berättelser.65 Datainsamlingen genomfördes år 2004. Urvalet skedde genom 
vad som brukar benämnas snowball-sampling. Bekanta tillfrågades om 
deltagande i studien samt ombads i sin tur att tillfråga andra personer om 
intresse att delta. 
 
Informanterna uppmanades i utdelat informationsbrev enligt följande: Beskriv 
en situation så noggrant som möjligt där du upplevt beröring som viktig. Var 
du vårdare eller patient? Vad hände med dig? Beskriv också vilka känslor 
situationen väckte. Hur kändes beröringen? Hur var situationen för dig? 
Beskriv också vad denna situation säger dig om beröring. 
 
Det insamlade materialet består av nio skrivna reflekterande berättelser från 
fem kvinnor och fyra män. De flesta av informanterna hade någon form av 
vårdutbildning. Ungefär hälften valde att beskriva beröring ur vårdarperspektiv 
och de andra valde att beskriva erfarenheter de hade av beröring från 
situationer när de själva varit patienter. Informanterna i studien var mellan 30 
och 56 år och samtliga var svenskspråkiga. 

Genomförande av studie 2 

För att gå vidare i sökandet efter fenomenet beröring i vårdsammanhang 
bedömdes det som en tillgång att kunna ta del av erfarenheter i sammanhang 
som visat sig vara problematiska. Fenomen kan vara svårfångade och det kan 
vara i kritiska situationer som de framträder tydligare än vanligt (Dahlberg et 
al., 2008). Det kan vara så att det är i vad som tillsynes är ett icke-vårdande 
som det vårdande blir synligt (synligare).66 Hotfulla situationer i 
vårdsammanhang bedömdes vara en möjlighet att utgöra variation till tidigare 
samlat material och genomförda analyser. 

                                                        
65 Se tabell 1 för beskrivning av datainsamlingsmetoder, informanter och vårdkontext för de empiriska 
studierna.  
66 Detta kan förstås bl a med Merleau-Pontys beskrivningar i Phenomenology of Perception (2002) t ex 
i relation till resonemanget om figur och bakgrund, samt Dahlberg et al. (2010). 
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Då det gavs tillfälle att använda det material som låg till grund för Carlssons 
avhandlingsarbete (2004) var detta en välkommen tillgång, då beröring varit 
en aspekt av den generella struktur som Carlsson visade för det våldsamma 
mötet. Carlssons avhandlingsarbete visar bland annat aspekter av beröringens 
betydelse i dessa sammanhang.67 Syftet i studie 2 var att undersöka och 
beskriva fenomenet beröring, med det våldsamma mötet i psykiatriskt vård 
som bakgrund, ur patient- och vårdarperspektiv.  
 
För att tillvarata beröringsinnebörder genomfördes en fenomenologisk 
sekundäranalys av Carlssons (2004) intervjumaterial. Intervjuerna var 
avidentifierade innan de gjordes tillgängliga för sekundäranalysen. Tjugosex 
intervjuer ligger till grund för föreliggande studie, 17 med kvinnor och 9 med 
män.68 Alla intervjuer bedömdes vara mycket innebördsrika varför alla 
intervjuerna kom att ingå i analysen. Tillvägagångssätt och analys för denna 
studie följde en fenomenologisk innebördsanalys.  

Genomförande av studie 3 och 4  

Syftet var att undersöka och beskriva fenomenet beröring med rytmiska 
insmörjningar i antroposofisk vård som bakgrund. Studien baseras på 
intervjuer och datainsamlingen genomfördes hösten 2008. 
 
Utgångspunkten i vårdvetenskap så som den beskrivs av Dahlberg et al. (2003) 
och Dahlberg och Segesten (2010) är att hälsa, välbefinnande och lidande kan 
lättare ses och förstås i en miljö som har ett helhetsperspektiv med patienten i 
centrum som ett etiskt imperativ. Den antroposofiska vården skulle kunna 
förstås som en sådan vårdmiljö.69 En antroposofisk klinik tillfrågades därför 
om möjlighet att få genomföra studier av beröring i form av rytmiska 
insmörjningar, vilket godkändes av klinikledningen. Behandling med rytmiska 

                                                        
67 Carlsson (2004) visar hur beröring kan vara av betydelse i vårdande. En kort beskrivning finns i 
bakgrundskapitlet. För utförligare beskrivning hänvisas till Carlssons avhandling Det våldsamma 
mötets fenomenologi (2004).  
68 Se tabell 1 för beskrivning av datainsamlingsmetoder, informanter och vårdkontext för de empiriska 
studierna.  
69 För att bekanta mig med antroposofisk vård deltog jag i en antroposofisk vårdkonferens i Dornach, 
Schweiz och i en workshop med rytmiska insmörjningar (Rhythmische Einreibungen enligt 
Wegman/Hauschka) i två dagar med olika deltagare som studenter, privat personer och vårdare av 
olika slag. Ett studiebesök genomfördes också vid ett antroposofiskt sjukhus. Efter att ha deltagit i 
ovan beskrivna aktiviteter och genom samtal och visst studium av antroposofiska texter framstod 
beröringen som central och grundläggande i antroposofisk vård. Detta sammanhang föreföll därför vara 
viktigt att undersöka avseende beröring som fenomen för att få variation till tidigare insamlad data. 
Detta innebar också en konkret ingång till fenomenet i fråga. 
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insmörjningar inom den antroposofiska vården ordineras av läkare och utförs 
av vårdare.  
 
Då studie 1 och 2 baserats på både vårdar och patientperspektiv, sågs det som 
en möjlighet att separera perspektiven för att undersöka fenomenet vidare. 
Därför fattades beslut om att analysera data var för sig i två studier som visar 
fenomenet ut olika perspektiv. Patientperspektivet undersöks och beskrivs i 
studie 3, och vårdarperspektivet undersöks och beskrivs i studie 4. 
 
Jag inledde med att närvara vid de rytmiska insmörjningarna för att få 
möjlighet dels att utgå från denna konkreta situation i intervjuandet dels för 
att kunna ha möjlighet att göra anteckningar vid behov.70 
 
Datainsamlingen skedde genom dialog/intervju med informanterna. Generellt 
var det vårdare och patient (ett par) som intervjuades, var för sig, efter 
genomförd rytmisk insmörjning. I några undantagsfall förekom att endast 
patient eller vårdare intervjuades (se nedan). 
 
Informerat samtycke inhämtades både muntligt och skriftligt från alla 
informanter. 
 
Genomförande av studie 3 - patientperspektiv 
Urvalsförfarandet diskuterades med vårdarna på de aktuella vårdavdelningarna 
och det beslutades att alla patienter skulle tillfrågas om deltagande i studien, 
för att de själva och ingen annan skulle kunna avgöra detta.71 En öppenhet och 
följsamhet skulle komma att prägla genomförandet av intervjuerna, för att 
tillgodose ansatsens grundläggande intentioner. Urvalet kom att omfatta 
endast kvinnor. Det var vid tiden för datainsamlingen ett fåtal män som var 
patienter.72 Informanterna hade problem som utmattningstillstånd, långvarig 
smärta med utmattningstillstånd, cancersjukdom, reumatiska problem och 
även allergier. Alla patienterna hade någon annan behandlingsform vid sidan 
av rytmiska insmörjningar. De flesta informanterna hade vårdats tidigare vid 
den aktuella kliniken. 
 
Behandlingen med den rytmiska insmörjningen skedde i samtliga fall i 
patientens säng. Innan behandlingen påbörjades hälsade jag på patienten och 
informerade om att jag skulle finnas vid sidan av bädden och inte direkt delta i 
behandlingen. Jag informerade också om att jag skulle komma tillbaka till 

                                                        
70 Jag kom emellertid inte att anteckna under tiden då jag var så fokuserad på vad som hände. Jag ville 
inte heller störa patienten och vårdaren i deras samspel. Det finns således inga data från denna närvaro. 
71 Diskussionen rörde sig om patienternas hälsotillstånd och förmåga att själva fatta beslut. 
Diskussionen mynnade ut i att patienterna hade rätt att själva avgöra om de ville vara med eller inte.  
72 Det var endast en man som skulle få insmörjningar och som ville delta i studien. 
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patienten efter hennes vila och att vi då kunde avgöra när och var intervjun 
skulle kunna ske. 
 
Det var väsentligt att vara öppen och följsam för varje informants behov. Det 
förekom att patienter inte kunde intervjuas efter insmörjningen och det var 
olika anledningar till detta. En man önskade delta, men detta omöjliggjordes 
genom att hans hälsotillstånd försämrades avsevärt. En annan patient var en 
mycket svårt sjuk och döende patient, som hade kommit till ro för kvällen och 
behövde vila ostört. En tredje patient hade en svårhanterlig oro när intervjun 
var planerad varför denna sköts upp till påföljande dag.  
 
En patient sökte upp mig och ville delge mig sina erfarenheter trots att jag inte 
hade varit närvarande vid någon av hennes behandlingar, vilket resulterade i en 
intervju samma dag. En annan patient ville bli intervjuad men ville inte att jag 
skulle närvara vid hennes helkroppsinsmörjning, vilket tillgodosågs. Ytterligare 
en patient ville berätta om sina erfarenheter trots att jag inte varit med vid 
något behandlingstillfälle. Intervjun genomfördes enligt patientens önskan 
omgående. På så sätt fick alla patienter som önskade delta bli intervjuade, 
vilket kom att bli tio stycken informanter totalt. De patienter som valde att 
delta i studien var mellan 36 och 87 år, med en medelålder av 54 år. Alla 
talade och förstod svenska. Intervjuerna som genomfördes tog mellan 11 och 
77 minuter. Oftast varade intervjuerna 30-35 minuter. Den mycket korta 
intervjun var med en döende patient som var mycket svag och trött.  
 
Genomförande av studie 4 - vårdarperspektiv 
Samtliga vårdare som skulle ge rytmiska insmörjningar under 
datainsamlingsperioden tillfrågades om deltagande i studien. Nio vårdare 
önskade delta, vilka var sjuksköterskor eller undersköterskor och alla hade 
flerårig erfarenhet av att ge rytmiska insmörjningar. Liksom datainsamlingen 
för studie 3 präglades genomförandet av öppenhet och följsamhet för 
informanternas önskemål och behov. 
 
De nio informanterna intervjuades vid ett tillfälle, utom en informant som 
intervjuades två gånger då hon ville berätta mer om sina erfarenheter och 
reflektioner. Detta innebar att tio intervjuer genomfördes. Informanternas 
åldrar varierade mellan 41 och 59 år, med en medelålder av 51 år och alla 
talade och förstod svenska. Intervjuerna genomfördes direkt efter den rytmiska 
insmörjningen av patienten och tog mellan 21-32 minuter att genomföra. 
Endast kvinnliga vårdare kom att delta i undersökningen.73 

                                                        
73 De flesta vårdarna var kvinnor och under den tid som datainsamlingen pågick var endast en manlig 
vårdare i tjänst på vårdavdelningarna. 
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Generell struktur 
Avsikten med den generella strukturen var att beskriva fenomenets invarianta 
innebörder och struktur, baserat på resultaten från de tidigare genomförda 
empiriska studiernas essentiella innebörder. 
 
Inledningsvis genomlästes resultatbeskrivningarna från de empiriska studierna 
1-4 tills en förtrogenhet med helheten infann sig. Därefter identifierades 
invarianta innebörder och deras inbördes struktur. En pendling mellan figur 
och bakgrund genomfördes liksom i tidigare analys för att förstå vad 
innebörderna visade, samt det mönster som de visade. Mönstret av essentiella 
innebörder presenteras som en generell struktur för fenomenet beröring så 
som det visat sig i vårdsammanhang.  
 
Analysen för den generella strukturen följde samma mönster som beskrivs i 
avsnittet om fenomenologisk innebördsanalys och har utgått från de 
övergripande metodologiska principerna, såsom en strävan efter en tyglad 
förståelse och en följsamhet till fenomenet. 

Genomförande studie 5 

Den empiriska analysen ledde fram till en generell struktur som visar hur 
beröringen har kraft att göra både gott och ont, att beröring kan vara både 
vårdande och icke-vårdande. Det finns en sårbarhet i relation till beröring som 
samverkar med beröringens komplexitet. Beröring är ett fenomen som 
inbegriper hela individen, hela existensen. Såväl den vårdande som den icke-
vårdande potentialen, liksom sårbarheten måste förstås för att det berörande 
vårdandet ska fungera optimalt. Den vårdande hållningen till patienternas 
hälsa, lidande och välbefinnande i relation till beröring behöver därför 
problematiseras. 
 
Ovanstående stimulerade till frågeställningar som: Hur kommer det sig att 
beröring både kan vara så kraftfullt vårdande och att den kan skrämma och 
skada? Hur kan detta förstås i relation till vårdarnas praktik? Hur kan beröring 
integreras i vårdande? Kan en mer ontologisk förståelse av fenomenet bidra till 
kunskapsutveckling som kan gagna vårdandet?  
 
Oavsett om det gäller vetenskapsteori eller om det gäller vårdande, kan den 
fenomenologiska filosofin hjälpa oss att förstå dessa områden. Syftet med den 
filosofiska belysningen var att fördjupa förståelsen för fenomenet beröring och 
lyfta fram en mer ontologiskt grundad förståelse för vad beröring i 
vårdsammanhang innebär och hur denna kan förstås i relation till vårdarnas 
praktik.  
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Urvalet av texterna grundas på att fenomenet beröring rymmer frågor om 
människans vara (existens) i relation till andra varför texter av Edmund 
Husserl, Martin Heidegger, och Maurice Merleau-Ponty har inspirerat till 
förståelsen av fenomenet i fråga. Dessa filosofer anger kroppen och sinnenas 
betydelse som grundläggande för medvetande och kunskap, vilket också 
speglas i beröring på olika sätt. Det är framför allt Husserls och Merleau-
Pontys senare texter som använts. Les Todres har i klinisk anknytning 
inspirerats av bland annat Heidegger och Merleau-Ponty och lägger ut en 
beskrivning av sårbarheten och hur den kan förstås i relation till vårdande. Kay 
Toombs beskriver hur kroppsligheten förändras vid ohälsa och sjukdom vilket 
inkluderats i belysningen. Även Anna Petronella Fredlunds tolkning av 
Merleau-Pontys filosofi har använts. De texter som använts för exkursen är 
översättningar från tyska respektive franska till engelska eller svenska, varför 
citaten i följande avsnitt läggs fram antingen på svenska eller engelska, 
beroende på vilken text som använts för läsningen. 74 
 
Min intention var att fördjupa förståelsen av den ovan antydda komplexiteten 
genom att låta fenomenet möta fenomenologin för en möjlig befruktning. Den 
filosofiska belysningen beskriver fenomenet beröring på en mer abstrakt och 
generell nivå än de empiriska analyserna. ”Sakerna själva” och fenomenologin 
möter varandra och blir till något annat än utgångspunkterna var för sig, för 
att tydliggöra beröringens innebörd och struktur. En förhoppning var att 
fenomenet skulle framträda ännu tydligare när det perspektiviseras både från 
en empirisk kontextuell horisont och från en filosofisk horisont. Den 
filosofiska belysningen kan också beskrivas som att de empiriska resultaten 
förstås på nytt som en figur mot bakgrund av de filosofiska innebörderna, 
varvid också filosofin kan bli till figur som kan förstås mot bakgrund av de 
empiriska resultaten.75  
 
Den filosofiska belysningen skiljer sig från de övriga studierna eftersom det 
finns ett tillskott av teori i resultatet. Emellertid har även denna analys följt 
livsvärldsansatsens metodologiska principer, vilket innebär en öppenhet och 
följsamhet till fenomenet samt en tyglad förståelse. Principerna om öppenhet, 
följsamhet och tyglande har varit grundläggande både vid urval och analys. De 
generella principer som tillämpats i de empiriska studierna beaktades även i 
relation till helhet-del-helhet, för att en ny struktur skulle kunna beskrivas 
med hjälp av kontinentalfilosofi. På så sätt fick filosofin belysa de tidigare 

                                                        
74 Bibliografi för den filosofiska belysningen och en förklaring till urvalet av litteraturen ligger som 
bilaga 2. 
75 Filosofin har fungerat som en inspiration för att tydliggöra hur beröring kan förstås i vårdandet. För 
att vårdandet ska kunna förstås krävs en förenkling av filosofin varför det är en balansgång att inte 
förenkla så att djupare innebörder tappas. Emellertid finns alltid en risk att såväl filosofin som de 
empiriska resultaten reduceras, då de alltid innebär något mer än det explicit uttryckta. 
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resultaten för att en ny och utvidgad förståelse skulle nås av betydelse för 
vårdvetenskapen och vårdande. 

Fenomenologisk innebördsanalys 

En fenomenologisk analys är beskrivande och innebördssökande. I 
föreliggande forskning bearbetades samtliga data med en fenomenologisk 
innebördsanalys och ett sökande av essens och övriga innebördsstrukturer för 
fenomenet ”Beröring i vårdsammanhang”. De unika berättelserna om 
informanternas levda erfarenheter bär på mening som eftersöks för att beskriva 
ett fenomen. Analyserna för avhandlingens studier har följt samma principer, 
varför analysförfarandet redovisas generellt. Dock har teori inkluderats i 
analysen i studie 5, vilket redovisas ovan. Om inget annat anges bygger texten 
på Dahlberg et al. (2008).  
 
I fenomenologisk innebördsanalys är målet, liksom i intervjuande, en 
övergripande tyglad förståelse. I jämförelse med intervjusituationen har 
forskaren mer tid i analysförfarandet att reflektera över fenomenet och detta är 
väsentligt då förståelsen inte får ske ”för snabbt” och göra ”det obestämbara 
bestämt” (Dahlberg & Dahlberg, 2003). Förståelseprocessen behöver saktas 
ner för att vänta ut fenomenet, vilket är av grundläggande betydelse i en 
vetenskaplig hållning. 
 
För att kunna beskriva en essentiell innebörd hos ett fenomen krävs 
innebördsrika data som innehåller många olika aspekter och nyanser av 
fenomenet. Innebördsrika data är inte den enda förutsättningen, därtill 
kommer också den fenomenologiska hållningen, för att fenomenet ska kunna 
visa sig i sin rikedom. Det kan beskrivas som att fenomenets innebörder ska 
visa sig på sina egna villkor, vilket relaterar till vad som beskrivs som en 
fenomenologisk och tyglande hållning. 
 
Ett fenomens essens kan förstås som en struktur av essentiella innebörder, det 
som gör fenomenet till just till detta fenomen. Essensen stiger fram i den 
intentionala relationen mellan fenomenet och världen och meningen 
konstitueras i forskningen mellan subjekt och objekt. Det är således inget nytt 
som läggs till i forskningen och det finns inte heller en färdig essens som 
forskaren bara kan ”ta tag i”. Vidare kan essens och fenomen inte åtskiljas, 
genom att essensen är fenomenet, och fenomenet är essensen, de är av 
varandra. Essensen visar sig som en generell figur som stiger fram mot sin 
bakgrund, det partikulära (Dahlberg, 2006c). 
 
Dahlberg et al. (2008) tydliggör vikten av metodologiskt arbete med 
förhållandet mellan figur och bakgrund. Forskaren växlar i analysarbetet med 
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att lyfta fram innebörder mot bakgrund av varandra, för att på så sätt upptäcka 
innebörder som är mer ”osynliga”. När en innebörd blir synlig måste denna 
ifrågasättas och ställas i relation till andra innebörder för att ha uppsikt över att 
det inte är en annan innebörd som ligger och lurar. Det är därför av yttersta 
vikt att inte släppa en innebörd för lätt och på så sätt bestämma innebörd för 
tidigt. Detta gäller både innebörderna och hur de relaterar till varandra, eller 
vad som kan förstås som essentiellt för fenomenet i fråga.  
 
I analysen undersöks hur innebörderna relaterar till varandra och hur detta kan 
förstås. Likheter och skillnader söks och därmed också mönster av innebörder. 
Innebörder som på något sätt hör ihop struktureras i kluster.76 Det är av stor 
vikt att klustren hålls öppna och rörliga så länge som möjligt för att inte 
begränsa fenomenets möjligheter att framträda.  
 
I stora drag kan en fenomenologisk innebördsanalys beskrivas som ett 
analysarbete i tre faser, vilka kännetecknas av att man går från en helhet till 
delar och sedan till en ny helhet. Den första fasen kan beskrivas som ett 
bekantgörande av materialet, vilket ger en första allmän förståelse. Detta 
innebär att data genomläses initialt (skrivna berättelser eller utskrifter från 
intervjuer) för att bli bekant med situationerna som beskrivs och deras 
innehåll. Den andra fasen innebär att data delas upp i mindre delar, genom att 
det söks efter meningsbärande enheter vilka markeras, och senare söks även 
innebörder av fenomenet. Innebörderna kan sedan samlas i kluster efter 
innebördernas mönster, genom likheter och skillnader. Den tredje fasen 
innebär att fenomenets innebördsstruktur kan beskrivas, vilket innebär att en 
ny helhet stigit fram. 
 
För att analysera data följdes den kvalitativa ansatsens rörelse i data mellan 
helhet, delar, och helhet, såsom den beskrivits av Dahlberg et al. (2008). I 
enlighet med ansatsens intentioner, lästes texterna tillräckligt många gånger 
för att deras innehåll skulle kännas bekant. De lästes så många gånger att jag 
skulle kunna ha återberättat dem i stora drag utan stöd av texten.77  
 
För att ytterligare bekantgöra data lyssnade jag genom de genomförda 
intervjuerna för studierna 3 och 4 för att ytterligare ”få in materialet i kroppen” 
och också för att kontrollera min egen förståelse av den transkriberade texten, 
samt överensstämmelsen mellan ljudinspelning och text. Vad gäller kontrollen 
av överensstämmelsen mellan text och ljudinspelning relaterades detta till 
behovet av genomgående reflektion över det som erfars och hur det erfars, 
vilket beskrivits som en tyglad hållning. Därefter gick arbetet vidare med ett 

                                                        
76 Antalet kluster för de empiriska analyserna har varierat mellan 16 och 20.  
77 Minnet av intervjusituationerna väcktes och denna inledande fas gav mig en känsla av de beskrivna 
situationerna, samt deras innehåll. 
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aktivt sökande av innebörder med fokus på fenomenet. De meningsbärande 
enheterna identifierades och markerades. Frågor ställdes till texten för att 
fånga fenomenet och inget annat. Därefter skrevs en preliminär innebörd ner 
vid varje meningsbärande enhet, oftast i flera ord. 
 
För att möta ansatsens syfte och metodologiska principer i relation till vad som 
tidigare beskrivits som förhållandet mellan figur och bakgrund, 
kännetecknades analysen av att en innebörd har lyfts fram som figur, mot 
bakgrund av andra innebörder. Innebörderna prövades upprepade gånger mot 
varandra och de fick omväxlande utgöra figur och bakgrund för att 
innebörderna skulle stiga fram och bli tydliga, men också för att innebörderna 
inte skulle separeras från sitt sammanhang och helheten, vilket beskrivs som 
grundläggande för analysarbetet.  
 
För att vidare tillgodose ansatsens krav på vetenskaplighet lästes alla texter på 
ovan beskrivna sätt och innebörderna prövades upprepat för att ta hänsyn till 
kravet på att inte bestämma något för tidigt och att iaktta en 
problematiserande hållning. Frågor som ställdes till texten var till exempel: 
Vilken är innebörden av detta? Är det verkligen denna innebörd eller kan det 
dölja sig någon annan innebörd? Är det denna innebörd och i så fall varför? 
Hör denna innebörd till fenomenet? Hur förstår jag denna innebörd och 
varför? 
 
Detta analyserande kunde näppeligen forceras, varför det var tidskrävande och 
utmanande för att inte släppa efter och ”bestämma för tidigt”, vilket i så fall 
kunde ha hotat forskningens validitet enligt Dahlberg och Dahlberg (2004). 
Det var av stor betydelse att utifrån en kritisk hållning gå tillbaka till 
intervjutexten för att pröva de olika innebörderna mot denna. Även senare i 
analysen användes hela texten som underlag för prövningen av innebörder, 
klusterformationer och essensbeskrivning för att validera analysförfarandet.  
 
Innebörder som liknade varandra fördes tillsammans och kluster bildades. 
Dessa kluster jämfördes med varandra avseende likheter och skillnader, på ett 
kritiskt sätt för att möjligheter skulle ges att fånga upp mer dolda innebörder 
och att inte bestämma och benämna för snabbt.  
 
Efter att klustren preliminärt hade lyfts fram fick dessa genomgå samma 
kritiska läsning med figur/bakgrundväxling, för att förstå hur de hängde ihop 
med varandra. Kluster fördes tillsammans och beskrevs på en mer abstrakt 
nivå. På så sätt framträdde nya mönster av kluster på en mer och mer 
generell/abstrakt nivå. Vissa kluster var svåra att skilja åt och omformades. 
Klustren och deras mönster prövades mot bakgrund av den ursprungliga 
helheten genom granskning mot de skrivna berättelserna eller 
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intervjuutskrifterna, för att de mönster som framträdde skulle kunna 
problematiseras. 
 
När alla kluster hade bearbetats på ovan beskrivna sätt övergick jag i analysen 
till att försöka finna fenomenets essens. För att essensen skulle kunna stiga 
fram krävdes flera genomläsningar av de kluster och mönster som hade bildats, 
för att fånga invarianta innebörder som senare kom att utgöra fenomenets 
essens.78  

 
Fenomenets essens är de invarianta innebörderna och tillsammans med 
konstituenter visar den fenomenets struktur. Konstituenterna bildas i mötet 
mellan de invarianta innebörderna och kontexten och dess variationer och 
nyanser. Konstituenterna är inga fasta kategorier, det finns en rörelse mellan 
dem, de överlappar varandra, vilket kan innebära att det förekommer 
upprepningar av innebörder i fenomenets konstituenter. 
 
Vid presentation av resultaten beskrivs inledningsvis fenomenets essentiella 
innebörder för att därefter följas av dess konstituenter. Fenomenets 
konstituenter ska förstås som aspekter av en större helhet där de essentiella 
innebörderna beskriver fenomenet på en generell nivå och konstituenterna 
utgör en mer kontextuell nivå med beskrivna nyanser och variationer. 
Tillsammans med den essentiella beskrivningen utgör konstituenterna 
fenomenets struktur. Konstituenterna är inte helt separata aspekter utan 
snarare intimt förknippade med varandra och också i viss mån överlappande. 
 
För att följa ansatsens krav på vetenskapligt förhållningssätt analyserades 
delstudie 1 till en tematisk nivå. Denna studie var tänkt som en inledande 
orientering till fenomenet. En bedömning gjordes att inte lyfta till en högre 
abstraktion då data inte var tillräckligt detaljerade, varför ingen analys av 
fenomenets essens gjordes. Risken hade vid ett sådant försök varit att tillskriva 
fenomenet egenskaper som det inte visade. De efterföljande empiriska 
studiernas analyser (studierna 2-4) beskriver fenomenets essens och struktur.  

Etisk reflektion 
Forskningen har utgått från forskningsetiska principer som beskrivs av såväl 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002; SFS 2003:460; SFS 2008:192) som 
Helsingforsdeklarationen (2004). Dessa lyfter fram forskningskrav gällande 

                                                        
78 Data för vårdare respektive patienter i studie 2 analyserades separat till klusternivå. Mönstret för 
dessa kluster visade ingen avgörande skillnad mellan vårdare och patienter, varför de i fortsättningen 
bearbetades som helhet. Klustren med sina utsagor syntetiserades och abstraherades och för att nå en 
essentiell beskrivning av fenomenet beröring så som det erfars av vårdare och patienter.  
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informanternas rätt till integritet och säkerhet i forskningssammanhang. 
Vetenskapsrådets informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekrav har beaktats genomgående. En noggrann planering och 
problematisering av studiernas genomförande har gjorts för tillämpa ett etiskt 
förhållningssätt. Alla informanter har omfattats av frivillighetsprincipen samt 
principen om informerat samtycke och har informerats om möjlighet att när 
som helst avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. Vad gäller principen 
om nytta relaterades denna till vad som litteraturen i bakgrunden visat och en 
bedömning gjordes av risker visavi nytta och nyttan vägde över ur 
vårdvetenskapligt och etisk perspektiv.79 
 
Studie 1 genomfördes enligt kraven ovan och samtliga informanter 
informerades i enlighet med Helsingforsdeklarationen, både muntligt och 
skriftligt om studien. Personer som tillfrågades om de ville medverka i studien 
var bekanta för forskaren och dessa uppmanades i sin tur att tillfråga andra 
personer om medverkan i studien. Det sågs inte som särskilt problematiskt då 
informanterna var bekanta eller bekantas bekanta. De omfattades av samma 
etiska principer som alla informanter. Dessutom fanns frågorna tillgängliga på 
det skrivna informationsbladet, vilket gav dem möjlighet att ta ställning till om 
de ville delge sina erfarenheter eller inte. Datainsamlingen skulle utgöras av 
skrivna berättelser, vilket också ytterligare innebar att informanterna kunde 
välja ”ostört” vad de ville berätta. Informerat samtycke erhölls såväl muntligt 
som skriftligt av alla informanter, enligt ovan beskrivna etiska principer. 80 
 
För genomförandet av studierna 3 och 4 erhölls godkännande av den aktuella 
klinikledningen. De regler för etikprövning som var aktuella vid denna tid 
följdes varför ingen ansökan om etikprövning till etikkommitté inlämnades.  
Information skickades till kliniken som kunde delas ut på kliniken före 
studiens genomförande. Utöver detta informerades det även i en internskrift 
för klinikens medarbetare om studiens syfte och genomförande. Därefter 
gjordes ett besök vid kliniken för att informera personalen om studien. Vid 
detta tillfälle gavs också möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. 
Patienterna informerades initialt av vårdarna på kliniken och skriftlig 
information lämnades ut för att patienterna i lugn och ro skulle kunna 
överväga ett eventuellt deltagande. De skulle ha ytterligare möjligheter att 
inför datainsamlingen få direkt information i dialog med mig. Informerat 
samtycke erhölls från alla informanter innan datainsamlingens genomförande, 
både muntligt och skriftligt.  
 

                                                        
79 Se avsnittet om problemområdet i bakgrundskapitlet. 
80 Data för studie 2 insamlades för ett tidigare projekt som sökt och fått godkännande av etikkommitté 
(var god se Carlsson 2004). 
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För studie 3 och 4 skedde datainsamlingen under samma tidsperiod. Jag bodde 
i anslutning till den aktuella kliniken för att kunna anpassa tillfällena för 
datainsamlingen efter informanternas önskemål och behov.81 Detta innebar att 
datainsamlingen kunde ske såväl dag- som kvällstid. Jag försökte vara 
tillgänglig utan att verka påträngande, vilket krävde en god kommunikation 
med vårdarna. Det var viktigt att framföra att jag hade denna hållning för att 
visa respekt för människornas integritet. Tiden utanför datainsamlingen 
tillbringades på det egna rummet eller i anslutning till kliniken för att kunna 
vara tillgänglig om förutsättningarna förändrades, så att jag antingen behövde 
komma tidigare eller senare än vad som avtalats. Min intention var att på bästa 
möjliga sätt anpassa mig till informanternas önskemål och behov. Jag vistades 
enbart på avdelningarna när intervjuerna genomfördes eller när informanterna 
efterfrågat mig. Flera patienter sökte upp mig och ville berätta om något varför 
jag lyssnade till dem.  
 
Måltiderna intogs i klinikens matsal där både personal och patienter åt, varför 
jag om möjligt inte slog mig ner vid något upptaget bord. Däremot om jag 
blev tillfrågad om att ha ”bordskamrat” inbjöds denna person att slå sig ner. 
Det sågs som angeläget att inte samtala om saker som gällde studien i ett 
sammanhang där andra kunde höra vad samtalet gällde.  
 
Flera intervjuer var mycket rörande och utlämnande och därför var det en 
tillgång att ha erfarenheter av vårdande och möten med lidande personer. 
Detta innebar i situationen att jag inte behövde tänka så mycket på hur jag 
skulle förhålla mig utan kunde vara följsam till informantens levda erfarenhet. 
Eftersom jag bodde vid kliniken erbjöd jag också alla informanter att ta 
kontakt med mig för att följa upp intervjun, vilket gjordes i flera fall. I ett fall 
med en vårdare, och i de andra fallen gällde det patienter. Patienterna gav 
uttryck för att det var skönt att få berätta för en person som verkligen ville 
lyssna till det som de hade erfarenhet av. En av informanterna, en patient, 
hade svårt att genomföra intervjun på grund av svår klåda. Informanten 
berättade att klådan brukade stilla sig om hon fick lätt beröring till exempel på 
en arm. I detta fall var det nödvändigt att väga en vårdande hållning mot en 
forskande hållning. Under intervjun strök jag patienten lätt på en underarm i 
cirkelrörelser och patienten kunde intervjuas vidare, vilket kändes naturligt.82 
 
En av patienterna var mycket svag och döende men tillfrågades ändå (av en 
vårdare) om att delta i studien, för att själv få avgöra saken. Denna patient ville 
absolut få berätta om sina erfarenheter sitt tillstånd till trots. Flera tillfällen när 
vi hade avtalat en lämplig tid visade det sig förutsättningarna inte vara bra för 

                                                        
81 Mitt rum var beläget i en byggnad som inte hade några patienter. 
82 Detta var en udda situation och jag fick pröva mig fram till vad som kunde vara till hjälp för 
patienten för att hon skulle kunna genomföra intervjun i enlighet med hennes önskemål.  
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informanten, som ofta mådde illa och kräktes, varför intervjun fick skjutas 
upp. Vid varje sådant tillfälle tillfrågades informanten ånyo om sin vilja att 
delta, varpå hon insisterade på att få berätta om sina erfarenheter. När 
intervjun väl kunde genomföras fick den ske under en kort tid då informanten 
började må illa. Det sågs som viktigt att ge denna patient möjlighet att lämna 
efter sig en berättelse om något som hon upplevde vara viktigt varför intervjun 
genomfördes trots den svåra situation som hon befann sig i. En annan 
informant hade en mycket stark oro, vilket innebar att hon hade svårt att vara 
stilla. Informanten gick fram och tillbaka på sitt rum när jag anlände på 
avtalad tid. I detta fall gjorde jag bedömningen att själv föreslå att vi skulle 
skjuta fram en eventuell intervju och att hon skulle kunna ta ny ställning 
följande dag till om hon ville delta eller ej. Följande morgon möttes vi 
matsalen och hon ville bli intervjuad samma dag. Motivet till att jag avböjde 
det första tillfället var risken för att informanten inte var i en stämning där hon 
klart kunde ta ställning till deltagandet. Emellertid fanns det också en risk att 
hon skulle känna sig exkluderad och lämnad vid ett uppskjutande av intervjun, 
varför jag berättade för henne nästa dag om mina motiv. Intervjun kunde 
genomföras och denna patient sökte upp mig flera gånger för att prata. 
 
När det gällde den konkreta datainsamlingssituationen tillfrågades först 
vårdaren om deltagande i undersökningen och som i sin tur tillfrågade 
patienter som skulle få behandling med rytmiska insmörjningar. Jag ansåg att 
patienten skulle känna sig friare att tacka nej till deltagande om vårdaren 
frågade än om jag gjorde det själv.83 Jag var noga med att de som ville ingå i 
undersökningen skulle få ingå både vad gällde patienter och vårdare varför 
antalet intervjuer blev fler än vad jag hade räknat med.  
 
När det gäller konfidentialitetsprincipen har information tagits bort som skulle 
kunna röja informanternas identitet. Jag har inte heller numrerat citaten för att 
tillgodose kravet på konfidentialitet. När det gällde data för studie 2 som var 
insamlad för ett tidigare projekt var all data avidentifierad innan den gjordes 
tillgänglig för mig. Data har förvarats på ett sådant sätt att de har varit 
otillgängliga för obehöriga. 

                                                        
83  Vårdaren tillfrågades om jag kunde få följa med och närvara vid rytmisk insmörjning av någon 
patient som hon skulle behandla under dagen eller kvällen. Många av insmörjningsbehandlingarna gavs 
just under kvällen varför det var en fördel att bo på kliniken för att lätt kunna närvara samt för att ha 
möjlighet att vila emellan intervjuerna med tillhörande behandling. Anledningen till att jag önskade 
närvara vid insmörjningen var att jag ville kunna hänvisa till denna direkt i intervjun för att sätta en 
riktning mot fenomenet på ett konkret sätt. Jag skulle också vid behov kunna ta ledning av vad jag 
uppmärksammat under insmörjningen för att på så sätt ha möjlighet att fördjupa samtalet under 
intervjun. Jag har också reflekterat över andra möjligheter som skulle öppnas med närvaron vid 
insmörjningarna vilket var att ha helheten till hjälp då jag skulle pröva innebörderna vid analysen av 
insamlad data.  
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Metodologiska reflektioner - Post scriptum  
I detta avsnitt vill jag efter forskningens genomförande diskutera och reflektera 
över val av ansats vilket följs av övergripande reflektioner i relation till validitet 
och generaliserbarhet av föreliggande resultat. 

Reflektioner över valet av ansats 
Forskningen i denna avhandling har genomgående ett livsvärldsperspektiv som 
är grundat i fenomenologisk kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. 
Livsvärldsansatsen är en tillämpning av fenomenologisk kunskapsteori och 
inte någon metod med fastställda regler för forskningens genomförande. 
Livsvärldsansatsen kan istället beskrivas som en vägledning för metodologiska 
överväganden av betydelse för hur kunskap kan utvecklas och vilken kunskap 
som kan nås. Avhandlingsarbetet har syftat till att belysa empiriska fenomen 
samt till att förstå och tillämpa den fenomenologiska filosofin och hur den kan 
stödja vårdvetenskapen och den empiriska forskningen. 
 
Valet av ansats föreföll vara lämplig då beröring visat sig vara svårfångat i 
tidigare forskning och livsvärldsansatsen ger möjlighet att studera komplexa 
fenomen i sitt sammanhang. Den valda ansatsen har skapat möjligheter att på 
ett öppet och följsamt sätt undersöka, beskriva och fördjupa förståelsen för 
fenomenet beröring i vårdsammanhang. Det hade varit möjligt att till exempel 
närma sig det studerade fenomenet utifrån en hermeneutisk livsvärldsansats, 
vilket i så fall inneburit att rådata tolkats under analysprocessen mot en teori 
eller någon annan utifrån kommande kunskapskälla. Eftersom fenomenet var 
komplext och hade visat sig som mångtydigt valde jag att inte ha en tolkande 
ansats för att kunna hålla mig relativt datanära för att inte riskera att tillskriva 
fenomenet egenskaper som det saknar. Efter att de empiriska resultaten 
syntetiserats till en generell struktur kvarstod frågor som rörde fenomenets 
mångtydighet. I detta skede fick en filosofisk belysning av fenomenet hjälpa 
till för att tydliggöra innebörder av betydelse för vårdande. Det är möjligt att 
innebörderna hade blivit tydligare tidigare om ett teoretiskt perspektiv använts 
i en hermeneutisk ansats. Dock gjordes valet att först beskriva det empiriska 
materialet utan tolkning, för att sedan fördjupa förståelsen för fenomenet 
genom en teoretisk analys så som hermeneutiken förespråkar, för att inte 
äventyra validiteten. Detta innebär att jag har både visat en beskrivning av 
fenomenet och en mer hermeneutisk förståelse. 
 
Det hade varit möjligt att bygga ut datainsamlingen med någon 
observationsstudie för att studera fenomenet. Detta hade kunnat innebära att 
andra innebörder hade visat sig än i intervju. Dock avstod jag för att 
fenomenet visat sig vara så komplext och mångtydigt. Dessutom kan 
forskarens och informanternas erfarenheter skilja sig på ett betydande sätt, 
vilket innebär en risk för att forskaren tillskriver fenomenet för mycket av sin 
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egen livsvärld i observerandet och den analys som följer på denna. Observation 
undveks för att minska riskerna att tillskriva fenomenet egenskaper som inte 
hör dit genom att det i dessa sammanhang är forskaren som språkliggör 
erfarandet. Jag fann det vara väsentligt att få informanterna att själva sätta ord 
på sina erfarenheter. Jag var närvarande vid de rytmiska insmörjningarna och 
jag hade beredskap att göra anteckningar.84 Dessa anteckningar hade senare 
kunnat användas som data eller för att förtydliga innebörderna i intervjuerna. 
Jag valde dock att inte anteckna, dels för att kunna följa insmörjningen bättre, 
dels för att inte störa patienten och vårdaren under tiden. Så här i efterhand 
kan jag inte påstå att jag kunde fånga upp något i insmörjningssituationerna 
som inte visade sig i intervjuerna. 
 
Den valda ansatsen präglas av en reflekterande hållning som är vägledande för 
hela forskningsprocessen, vilket har gjort det möjligt att efter hand ta ställning 
till hur innebörder av fenomenet kan sökas för att nå mer kunskap. Det har 
blivit tydligt för mig att forskningen inte kan följa särskilda steg om en 
öppenhet ska finnas för fenomenet. Det handlar istället om att ha en 
forskande hållning med stöd i kunskapsteori för att leda till fenomenet. 
 

Övergripande reflektioner avseende resultatets validitet och 
generaliserbarhet 
I den första studien efterstävades variation och rikliga beskrivningar av levda 
erfarenheter för att kunna generalisera resultaten. Informanterna i denna 
studie är tämligen jämt fördelade mellan könen (fem kvinnor och fyra män) 
och mellan olika vårdsammanhang, vilket kan förstås som en styrka. Data som 
utgjordes av skrivna berättelser var emellertid inte tillräckligt innebördsrika 
och detaljerade för att ta analysen till en essentiell beskrivning av fenomenet. 
Analysen genomfördes till en tematisk nivå, vilket kan anses visa en 
problematiserande hållning till forskningsprocessen. Steget till en högre 
abstraktion som en essentiell beskrivning av fenomenet innebär, hade kunnat 
vara för stort och inneburit en risk att tillskriva fenomenet innebörder som det 
inte har. När samtliga studier var genomförda kan jag se att resultatet i denna 
inledande studie bar essentiella innebörder, men det var osäkert att lyfta fram 
dessa i resultatet utifrån materialets begränsningar.  Det väsentligaste är 
följsamheten till fenomenet, varför den tematiska nivån ansågs vara adekvat. 
Resultatet visar teman som beskriver beröringens spännvidd och en 
kontrastrikedom i fenomenet blir framträdande. Detta är också något som 
visar sig i avhandlingens andra resultat, varför studien kan beskrivas ha 
bärighet, även om en medvetenhet måste finnas om begränsningar i 
generaliserbarheten. Detta för att undvika att göra misstag om vilka slutsatser 

                                                        
84 Jag var närvarande vid åtta insmörjningar.  
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som kan dras. Det var något överraskande att data visade sig vara så 
innebördsrika som de var, mot bakgrund av det ringa omfånget av skriven text. 
Detta kan förstås som att ett tydligt syfte och frågeställningar var givna, vilket 
kan beskrivas som en styrka i sammanhanget.  
 
När det gäller studie 2 som är en sekundäranalys av tidigare insamlade 
intervjuer har urvalet inte kunnat styras mer än på så sätt att materialet har 
bedömts kunna bidra till variationer för fenomenet beröring i psykiatriskt 
vårdsammanhang. Beröring hade visat sig vara betydelsefull i Carlssons studie 
(2004) om det våldsamma mötet fenomenologi, men hade inte varit i fokus för 
forskningen. Detta innebar en möjlighet att söka vidare i detta material för att 
tillvarata de innebörder som kunde finnas. Informanterna för denna studie är 
vårdare och patienter, både män och kvinnor, dock övervägande kvinnor. 
Åldrar finns inte angivna för alla informanter, vilket skulle kunna vara en 
svaghet då detta är en faktor som bör vägas in för hur resultatet kan 
generaliseras. 
 
Kvaliteten på data är avgörande för forskningsarbetet. Intervjuerna var av hög 
kvalitet, det vill säga mycket innebördsrika, vilket innebar att jag kunde 
använda alla intervjuerna för min sekundäranalys.  
 
En svårighet i denna studie var att det saknades möjlighet att ställa 
uppföljande frågor som en intervjusituation kan erbjuda för att tydliggöra 
fenomenet. Analysen var en utmaning och även tidskrävande för att kunna 
förhålla sig på ett öppet och följsamt sätt till det studerade fenomenet. 
Inledningsvis resulterade detta i en försiktighet att lyfta mot en mer abstrakt 
nivå, vilket är nödvändigt för att kunna se fenomenet och vad som konstituerar 
det. Mycket reflektion ägnades åt att problematisera de innebörder och 
strukturer som steg fram.  
 
Vad gav då denna nya analys? I detta specifika sammanhang belystes både den 
vårdande och icke-vårdande beröringen och nyanser framgår på ett tydligt sätt. 
Troligen framstår vissa nyanser tydligare här i den potentiellt våldsamma 
kontexten, än vad som vanligtvis är fallet i mera ordinärt vårdande. 
 
Studie 3 och 4 genomfördes i ett antroposofiskt vårdsammanhang, vilket inte 
har studerats tidigare avseende vårdande/omvårdnad i särskilt stor omfattning. 
Detta sammanhang kan bidra med variationer från en miljö med en uttalad 
vårdfilosofi som utgår från en helhetssyn på människan och vårdandet. Det 
skulle kunna vara betydande skillnader i hur fenomenet visar sig för vårdare, 
respektive patienter, varför data analyserades separat för dessa två grupper av 
informanter. Ett argument för att skilja studierna åt är att det skiljer i ”så som 
det erfars av patienter”, respektive ”så som det erfars av vårdare”. Dessa har 
olika utgångspunkter i vårdandet, där den ena är sjuk eller mår dåligt och 
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behöver hjälp, och den andra utför ett yrke med ambitionen att vårda. Detta 
ses tydligt i resultatet vilket hade kunnat skymma betydelsefulla innebörder för 
det övergripande resultatet och förståelsen av fenomenet. Vid en jämförelse av 
resultaten för studie 3 och 4 kan man se att aspekter av fenomenet har olika 
tyngd i de olika analyserna. I patientperspektivet blir hälsopotentialen i 
beröringen mer tydlig, och i vårdarperspektivet framträder varsamheten i 
beröringen tydligare. Detta är emellertid en kraftig förenkling, men kan ändå 
säga något om att det skulle kunna vara av betydelse att skilja perspektiven åt.  
 
Intervjuerna i studie 3 och 4 tog sin utgångspunkt i en konkret 
beröringssituation, den rytmiska insmörjningen, vilket förefaller ha varit ett 
gott val då detta gav möjlighet att rikta dialogen med informanten mot 
fenomenet. Intervjuerna visade sig vara innebördsrika trots att de med 
vårdarna i de flesta fallen omfattar ca 30 minuter intervjutid. Vid några 
tillfällen förlorades den tyglande hållningen i intervjuerna varför de övergick 
att bli mer till vardagssamtal för en stund. Dock blev jag snabbt medveten om 
detta och kunde övergå till en mer reflekterad hållning och åter bli 
fenomenorienterad. I några fall ville patienterna berätta något som inte på ett 
tydligt sätt tillhörde fenomenet men de ”tilläts” att tala vidare av respekt för 
deras svåra situation. Dessa passager användes inte i analysen. Den tillfälliga 
karaktären av vardagssamtal i intervjuerna med patienterna skulle dock kunna 
förstås som ett tillfälle för dem att vila lite från fenomenet och skapa en 
tillitsfull relation. Tilliten kan bidra till att rika innebörder kan framkomma 
senare i det mer fenomeninriktade samtalet. 
 
Det kan beskrivas som en svaghet att endast kvinnor ingår i studie 3 och 4 
avseende generaliseringsmöjligheter till män. Kan en generalisering göras till 
män? Ja, i viss mån kan detta vara möjligt men i dessa fall måste kritiska frågor 
ställas om det kan finnas innebörder som kan gälla endast för kvinnor och inte 
för män. Både kvinnor och män är människor. Emellertid är människor också 
sammanhangsbundna, vilket har betydelse för hur män och kvinnor lever och 
agerar, vilket kan färgas i hur beröring visar sig för män respektive kvinnor. 
Kan en generalisering göras till andra vårdkontexter? Ja, det är möjligt om en 
problematisering görs av likheter och skillnader mellan kontexterna för att 
bedöma i vilken grad en generalisering kan göras. 
 
Arbetet med att ta fram den generella strukturen för de empiriska resultaten 
följde de övergripande metodologiska principerna i livsvärldsansatsen för att 
beskriva fenomenets invarianta innebörder grundat på de tidigare empiriska 
studierna. Emellertid var det svårt att hitta en nivå som inte var för generell, 
det vill säga att den blev för abstrakt och egentligen inte tydliggjorde 
fenomenets struktur. Här gjordes bedömningen att lyfta fram de innebörder 
som var invarianta i de tidigare resultaten för att visa fenomenets innebörd och 
struktur. Arbetet med den generella strukturen följde de tidigare redovisade 
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växlingarna mellan figur och bakgrund mot hela materialet för att säkerställa 
att den skulle vara väl grundad i empirin. Den generella strukturen är mer 
generaliserbar då den bygger på ett stort antal variationer i olika kontexter. 
Emellertid måste variationerna och kontexterna problematiseras i relation till 
generaliserbarmöjligheterna, vilka beskrivits för varje empirisk studie. 
Eftersom strukturen visade ett komplext mönster och att vissa frågor 
fortfarande kvarstod, sågs det som en möjlighet att belysa strukturen och de 
tidigare resultaten med filosofi för att om möjligt tydliggöra aspekter av 
intresse för vårdvetenskapen och vårdandet i relation till beröring som 
fenomen.  
 
Den filosofiska belysningen som genomförts baseras på den generella 
strukturen, det vill säga att den tar sin utgångspunkt i empirin. Det är först på 
denna nivå som teori har tillförts för att belysa resultaten. Kontinental filosofi 
fick belysa de tidigare resultaten för att en ny och utvidgad förståelse skulle bli 
möjlig. Dahlberg et al. (2008) menar att detta utgör en möjlighet att nå en 
djupare förståelse av fenomenet i fråga. Jag inspirerades av innebörder från 
filosofin för att belysa resultaten för att förstå mer om beröring i relation till 
vårdandet och hur vårdarnas praktik kunde förstås bättre. Min läsning av de 
filosofiska texter som använts kan inte beskrivas som en filosofisk analys då 
detta inte faller inom min kompetens. Detta innebär att filosofin som använts 
kan visa fler och djupare innebörder för en filosof. Emellertid var målet med 
belysningen att förstå mer om beröringen och få kunskap om hur man kan 
beröra och vårda på ett hälsostödjande sätt. Belysningen som har genomförts 
visar innebörder och mönster som bidrar till en vårdvetenskaplig förståelse av 
fenomenet. 
 
När det gäller läsning av filosofiska verk utifrån frågeställningar är det en 
utmaning att förstå innebörden i filosofin som helhet för att inte lösryckt lyfta 
ut några begrepp och använda dem på ett ytligt sätt, vilket kan beskrivas som 
att bruka våld på både filosofin och empirin i detta fall.85 Det var komplicerat 
att beskriva fenomenet på grund av dess rörliga karaktär, vilket visar sig i 
beskrivningen av dess struktur då överlappningar och upprepningar 
förekommer i konstituenterna. En avvägning har gjorts mellan att underlätta 
för läsaren och att följa fenomenets rörelse. Det har också varit en utmaning 
att belysa resultaten så att de kan förstås bättre i relation till vårdande. Min 
strävan har varit att empirin ska kunna befruktas så att ny kunskap kan träda 
fram. Den filosofiska belysningen tog resultatet vidare till en djupare nivå och 
frågorna som ställdes till texterna kan anses vara besvarade. 
 

                                                        
85 Kapitlet med den filosofiska belysningen har genomgått en extern fackgranskning för att validera 
resultaten och de slutsatser som dras. 
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Vetenskapliga studier måste vara tillförlitliga, objektiva och kunna 
generaliseras (Dahlberg et al., 2008). I en livsvärldsbaserad ansats är det 
centralt att kunskapssökandet har en vetenskapsteoretisk grund med ett 
adekvat metodologiskt och systematiskt genomförande som är koherent med 
ansatsen i fråga. Kvale (1989) framhåller att resultatens validitet kan visa sig 
genom transparens i forskningsprocessen och att de epistemologiska och 
metodologiska principerna som legat till grund för genomförandet redovisas. 
Föreliggande avhandlingsarbete har ett tydligt redovisat kunskapsteoretiskt 
perspektiv och kraven på objektivitet och validitet har eftersträvats genom att 
forskningen har varit fenomeninriktad och gått till ”sakerna själva”, 
tillsammans med en genomgående reflekterande hållning. En tyglad hållning 
har eftersträvats genomgående i forskningen, vilket Dahlberg et al. (2008) 
beskriver som grundläggande för valida och generaliserbara resultat. 
Avhandlingen hade inte från början någon fastställd design, den har utvecklats 
efter hand för att vara fenomenriktad och följsam mot fenomenet. Det 
övergripande syftet för avhandlingen var att beskriva fenomenet beröring i 
vårdsammanhang. Med samma syfte söktes fenomenet i olika kontexter och ur 
olika perspektiv (patientperspektiv och vårdarperspektiv). Variation och 
rikedom av levda erfarenheter eftersträvades för att kunna generalisera 
resultaten till fler än de som studerats, vilket är ett grundläggande krav i 
livsvärldsansatsen. 
 
Kvale (1989) beskriver vikten av att följa vad som kan beskrivas som en röd 
tråd i presentationen av forskningen för att läsaren ska kunna förstå hur 
forskningsprocessen har fortskridit och vilka metodologiska överväganden som 
varit aktuella. På detta sätt ges möjligheter för läsaren att kritiskt granska 
processen för att kunna bedöma kvaliteten på forskningen. Genomgående 
används citat i de empiriska studierna, dels för att visa hur resultatet har 
abstraherats från den konkreta levda erfarenheten, dels för att göra patienterna 
och vårdarnas röster hörda. Citaten är inte numrerade med avseende på att 
tillgodose informanternas anonymitet. Det förekommer att flera citat hämtas 
från samma intervju för att detta bäst beskriver det studerade fenomenets 
innebörder och mönster. Detta kan ha att göra med att några informanter har 
lättare att uttrycka sig, men det kan också vara så att jag har haft förmåga att 
genomföra intervjun på ett bättre sätt än vid andra tillfällen.  
 
Validitet inom samhällsvetenskapen handlar om att en metod undersöker vad 
den påstår sig undersöka, menar Kvale och Brinkmann (2009). Objektivitet 
och validitet i en reflekterande livsvärldsansats innebär en öppenhet och 
följsamhet mot det studerade fenomenet, det vill säga att studien är 
fenomeninriktad (Dahlberg et al., 2008). Resultaten får inte vara snedvridna, 
vare sig oavsiktligt eller avsiktligt. Detta innebär att hela forskningsprocessen 
måste problematiseras, för att undvika misstag som kan leda till felaktiga 
slutsatser om det studerade fenomenet.  
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Kvale et al. (2009) beskriver objektivitet som en förmåga att överväga eller 
framställa fakta och information utan att låta sig påverkas av ett personligt 
tyckande. Detta kräver vad Dahlberg et al. (2008) beskriver som en tyglad 
hållning. Jag har beskrivit hur jag har försökt nå en tyglad hållning genom hela 
forskningsprocessen. Detta är något som man inte ”lär sig en gång för alla” 
och har genomgående varit en utmaning. 
 
Jag har känt mig trygg i mötet med informanterna och upplevt att vi har fått 
en god kontakt, vilket är av betydelse för hur mycket informanten vågar och 
vill dela med sig av. Jag har förstått hur nödvändigt det är med erfarenhet och 
vilja till ständig utveckling hos intervjuaren för att nå innebördsrika 
beskrivningar som är fenomenorienterade. Jag har nått innebördsrika 
beskrivningar i intervjumaterialet men om jag hade varit en mer erfaren 
intervjuare hade det troligen kunnat visa fler innebörder. Avseende 
öppenheten och följsamheten till fenomenet kan det sägas vara en utmaning 
att genomgående förhålla sig på ett reflekterande sätt till processen. Jag har 
kontinuerligt validerat analysen genom att pendla mellan del och helhet och de 
mönster som framträtt har kontinuerligt ifrågasatts för att så klart som möjligt 
hitta fenomenets innebörd och struktur. Jag har också validerat min analys och 
mitt resultat med hjälp av mina handledare och också vid seminarier. 
Handledningen har haft en enormt stor betydelse för att förhålla mig med 
både närhet och distans till det studerade fenomenet. Genom diskussioner 
med mina handledare har jag utvecklat min förmåga till en mer reflekterande 
hållning än vad jag hade vid avhandlingsarbetets början. Analysarbete som får 
ta tid och medger reflektion ger möjligheter att lyfta fram innebörder som inte 
varit tydliga från början. Tid och tålamod i analysarbetet har gett innebörderna 
möjlighet att bilda figur och bakgrund växelvis och mönster har kunnat 
framträda som slutligen möjliggör en mer essentiell beskrivning av det 
studerade fenomenet. 
 
Variation är viktig i fenomenologisk forskning för att kunna beskriva både mer 
generella innebörder men också för att kunna visa på nyanser av fenomenet. 
Det finns rika variationer avseende vårdkontext, hälsoproblematik och åldrar, 
dock är variationen avseende kön mindre än vad som skulle vara önskvärt. Det 
är övervägande kvinnor som bidragit med sina levda erfarenheter. Av totalt 
femtiofyra stycken informanter är tretton män. Detta är en svaghet i mitt 
avhandlingsarbete. I efterhand kan jag se att jag kanske borde ha ansträngt 
mig mer för att få med fler män i studierna. Jag var dock inte medveten om att 
det skulle vara så få manliga patienter när jag bokade tid för datainsamling för 
de senare studierna vid den antroposofiska kliniken. Jag blev ganska 
överraskad av detta faktum och diskuterade med mina handledare hur jag 
skulle kunna förhålla mig till detta. Jag kom fram till att det skulle vara 
problematiskt att göra fler intervjuer än de som jag redan hade genomfört och 
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om jag hade gjort fler intervjuer med män hade jag eventuellt behövt lyfta bort 
någon tidigare intervju. Jag valde att inte gå vidare med fler intervjuer.86 
 
Tillsammans med öppenhet och följsamhet till fenomenet har 
variationsrikedomen betydelse för vilka möjligheter till generaliseringar som 
kan finnas. Detta kan vara ett observandum för resultatets generaliserbarhet 
till män. Det kan sägas att det finns en större generaliserbarhet till kvinnor än 
till män. Detta innebär också att en särskild försiktighet måste iakttas för 
generalisering till män. Emellertid kan den filosofiska belysningen innebära 
större generaliseringsmöjligheter på grund av den mer ontologiska nivån. 
Läsaren måste dock, vilket också framhållits tidigare, alltid bedöma på vilka 
grunder forskningen är genomförd, för att göra generaliseringar till andra 
sammanhang. 
 
I livsvärldsorienterad forskning är inte avsikten att söka en universal sanning 
eller enkelriktade kausala samband. Forskningens tillförlitlighet och 
generaliseringsmöjligheter bör bedömas utifrån samma vetenskapsteoretiska 
grund som arbetet utgår ifrån, för att undvika vad vi i vardagligt tal kallar för 
att blanda ”äpplen med päron”. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i 
kvalitativ forskning är den klarlagda meningen som är av betydelse och inte en 
absolut sanning. Detta innebär att forskningen i första hand bedöms utifrån 
hur meningsfull den är. Utifrån detta perspektiv kan det anses att föreliggande 
resultat klargör det studerade fenomenets mening och struktur. Fenomen är 
emellertid i någon mån kontextbundna varför en universalsanning inte är 
möjlig. Det är alltid möjligt att fler och andra innebörder kan visa sig. Dock 
har fenomenets kärna en mer generell karaktär och eftersom 
avhandlingsresultatet baseras på rika variationer argumenterar jag för att 
möjligheterna att generalisera till andra områden är möjlig. För att ge 
möjlighet till granskning av validitet och objektivitet har min intention varit 
att så samvetsgrant och problematiserande som möjligt, beskriva mina 
bevekelsegrunder för avhandlingsarbetet, vilket kan ligga till grund för en 
fortsatt kritisk hållning till resultaten som alltid behöver vara närvarande. 

                                                        
86 Med tanke på att det hade varit önskvärt med fler variationer ur ett manligt perspektiv skulle det vara 
intressant och viktigt att i fortsatt forskning undersöka fenomenet beröring så som det erfars av män, i 
vårdsammanhang men också i utbildningssammanhang, till exempel i sjuksköterskeutbildningen, för 
att få ytterligare variationer av fenomenets innebörder. 
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RESULTAT 

Den första studiens resultat presenteras som teman och med citat hämtade 
från de skrivna berättelserna som studien bygger på. 
 
För de därpå följande empiriska studierna presenteras inledningsvis 
fenomenets essentiella innebörd. Därefter presenteras dess konstituenter som 
beskriver innebörder på en mer kontextuell nivå. Fenomenets variationer och 
nyanser belyses med citat från informanterna. 
 
Tecknet …//… används när text utelämnats. Tecknet… används vid pauser. 
De empiriska studiernas invarianta innebörder har syntetiserats och 
presenteras som fenomenets generella struktur. Resultatbeskrivningen avslutas 
med studie 5: en filosofisk belysning som inleds med en fenomenologisk 
bakgrund.  

Studie 1: En första och preliminär bild av fenomenet 
beröring i vårdsammanhang 
Beröringen visar sig som motsägelsefull och här finns innebörder som 
kontrasterar varandra, till exempel att den är kraftfull men också känslig. 
Beröring skapar närhet men också avstånd, den kan lindra men kan också vara 
sårande, den kan vara upprörande/upplivande men också lugnande. Resultatet 
beskrivs med hjälp av fyra teman som visar beröringens spännvidd/ 
spänningsfält: 

 
• Beröring som möjlighet men också som hotfull 
• Uppmärksammande, förankrande och välkomnande beröring 
• Den vårdande beröringens lindrande möjlighet 
• Beröringens genomträngande och överskridande karaktär sätter spår i 

kroppen 
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Beröring som möjlighet men också som hotfull 
Beröring i vårdsammanhang visar sig ha en motsägelsefull karaktär och kan 
innebära att svårhanterliga känslor väcks. Även den beröring som har varit 
avsedd att ge stöd och bekräftelse kan istället verka skrämmande. Vårdande 
sammanhang av olika karaktär och med olika närhet, ger utrymme för att 
beröringen upplevs på många olika sätt. Den kan ge utrymme för erfarenheter 
av närhet men också av kraftig rädsla som kan ta sig en mängd olika uttryck. 
Även en mycket mjuk beröring kan erfaras som skrämmande och kan röra upp 
varierande och även paradoxala känslor. Blotta tanken på beröring kan beröra 
illa och upplevas som motbjudande. Rädsla och flyktberedskap finns då i 
situationen och beröringen skapar snarare avstånd än närhet mellan 
människorna. En av informanterna berättar om en situation i psykoterapi. 
 

Jag kände mig mycket låg och jag minns omständigheterna som 
"tyst och tryckt". För att bryta (död)läget, sa terapeuten plötsligt (det 
kändes plötsligt för jag blev överrumplad): Hur skulle du känna om 
jag tog och höll din hand? Den chockvåg som gick genom hela min 
existens går knappast att beskriva. Som om allt blodflöde stannade. 
Jag slutade andas och fixerade blicken i Origo, någon helt 
annanstans än på henne eller i rummet. Efter många minuters 
tystnad samlade jag mig till att säga något avvärjande/urskuldande, 
att jag nog blev rädd för en sådan sak…//… Jag trodde inte jag 
hörde vad jag hörde! Vad säger mig denna situation om beröring? 
Att hotet om beröring kan paralysera en människa till den grad att 
minnet sitter som ett trauma i decennier efteråt. Det var avsett som 
tröst och stöd, men jag upplevde det som ett pistolskott vid örat. Ett 
otillbörligt närmande rakt in i min såriga själ… 

 
Beröringen kan vara sårande utan att vara hårdhänt. Den kan exempelvis 
upplevas som invaderande. En av informanterna beskriver det så här: 

 
När jag tänker på att bli berörd mot sin vilja är att bli kränkt, 
nedvärderad, överkörd, man förlorar lite av sin stolthet och identitet. 
Det blir på sätt och vis så att den som berör en utanpå, samtidigt 
kommer åt ens inre, vilket kan göra en människa väldigt sårbar… 

 
En annan informant berättar om en period som inlagd på en akutavdelning för 
hjärtbesvär: 

 
Jag låg på något som kanske var en akutavdelning för utredning av 
hjärtarytmi, eller liknande. Efter en eller två nätter på sal, blev jag 
väckt en morgon vid 05.50 eller så, av att en sjuksköterska i samma 
sekund stack en termometer i mitt öra. "Godmorgon, jag skall bara 
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ta tempen". Mitt minne idag är att det var mycket bryskt, men hon 
var säkert inte otrevlig i tonen eller hårdhänt. Jag blev verkligt 
överraskad av hennes tilltag att invadera min kropp medan jag sov, 
eller knappt var vaken. Jag är normalt en foglig patient, men jag 
kände en instinktiv motvilja mot just detta. Ingen smärta, bara 
integritetskränkande. Vad säger mig denna situation om beröring? 
Den säger mig att beröring, i vilken form det än må vara, måste vara 
önskad… 

 
Beröring handlar om kroppar som möts och som kan väcka känslor som 
kanske slumrat. 

 
Det väckte till liv alla de (omedvetna?) fantasier jag hade om henne 
och mig, det fick mig att återuppleva de initiativ jag varit utsatt för 
många gånger tidigare, dels från kvinnor och dels från mina 
föräldrar när det gällde att närma sig min kropp… 

 
Längtan efter beröring och närhet kan ta sig drastiska uttryck. Beröringen har 
kraft att verka helande och förlåtande. Människor kan försöka komma nära 
andra personer genom beröring som man tidigare förargat. Det förekommer 
att till exempel att patienter uppträtt på ett sätt som sårat en annan person och 
har efter detta svårt att komma nära denna. Emellertid behöver inte patienten 
ångra sina handlingar men viljan finns att komma nära genom beröring och 
beveka för att inte känna sig utanför eller för att kunna känna sig betydelsefull. 
Beröring används på så sätt för att beveka en annan människa med tveeggat 
uppsåt. En beräknande beröring hjälper inte till förståelse och förlåtelse på det 
sätt som varit avsikten. En motvilja hos den andra personen kan i stället göra 
sig gällande. I en sådan situation blir förlåtelsen inte möjlig men den andra 
personen kan försöka komma undan och signalera att man förlåtit, vilket kan 
förstås som en flyktväg från en påträngande närhet. Den förlåtelse och 
försoning som kommer tillstånd under dessa omständigheter blir en imaginär 
förlåtelse och försoning, det vill säga en förlåtelse grundad på falska premisser 
innebärande oärlighet från båda håll. Sådan beröring skapar snarare lidande än 
lindrande närhet och värme. En informant berättar om en situation då hon var 
vårdare: 

 
Det värsta var att han ofta ville ha en kram av oss kvinnlig personal. 
Det var som om han genom detta ville ha förlåtelse för något han 
gjort eller sagt en stund tidigare, för att ganska snart därefter börja 
med nya dumheter. Det var också som om han visste att vi inte 
gillade det men ville pressa oss till det, kanske för att visa sin makt. 
Det tog emot mycket att krama honom på grund av den ilska och 
rädsla jag kände inför honom, men jag stod ut, försökte få det 
överstökat så fort som möjligt, försökte känna så lite som möjligt 
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istället för att neka honom som jag egentligen ville. Jag ansåg oftast 
att han inte var värd det för att han var så falsk, bara med sina egna 
behov för ögonen, han struntade helt i hur det var och blev både för 
personalen och för andra patienter. Jag vet att mina negativa känslor 
inför honom helt berodde på hans personlighet, eftersom jag inte 
alls kände obehag inför att krama andra patienter. Det kändes då 
helt naturligt, det var en större ärlighet från deras sida och det 
kändes som att de uppskattade beröringen för det den var bland 
annat ett bevis på att de var accepterade och t.o.m. omtyckta…//... 
Det var för dem inte som en falsk förlåtelse för att sedan kunna 
manipulera vidare…//… Det är inte riktigt likt mig att vara så här 
hård mot en patient, utan jag brukar acceptera ganska mycket. Jag 
tror på grund av detta att beröring kan väcka minst lika många 
negativa känslor som positiva… 

 
Beröringen kan vara både en risk och en möjlighet som kan väcka upp känslor 
av oväntat slag.  

Uppmärksammande, förankrande och välkomnande beröring 
Beröring i vårdsammanhang har kraft att vara välgörande och kan innebära att 
människor blir uppmärksammade och känner närhet. Beröring är potentiellt 
vårdande, då den exempelvis innebär att man kan uppmärksamma och 
uppmärksammas. En patient blir uppmärksammad av vårdaren och vårdaren 
blir uppmärksammad av patienten. Denna uppmärksamhet innebär att 
personerna kan se och kanske kan förstå varandra bättre. 
 
Beröringen innebär att en människa blir mottagen av en annan på ett nära sätt 
som kan kännas värmande och tryggt. Beröringen upplevs som öppen och 
samtidigt också omslutande av en ömsint karaktär. Lugnet, avkopplingen och 
ron som beröringen kan innebära ger möjlighet att finna vila och till exempel 
att falla i sömn. En av informanterna berättar om ett barndomsminne av en 
situation med en person som tagit hand om honom och som haft stor 
betydelse i hans liv. 

 
Hon var en vis gammal dam som jag älskade och hade mycket stor 
respekt för. Hon var den första personen som jag minns riktigt 
tydligt, förutom mina föräldrar. Hon tog ofta upp mig i knäet…//… 
Jag gick fram till henne. Hon tog upp mig i famnen och jag kände 
den gamla kvinnans kropp emot min. Varmt och tryggt. Hon hade 
ett långt tjockt nattlinne på sig av flanell. Hon doftade friskt av 
lavendel. Hon kramade mig och strök mig över kinden. Hon sjöng 
sen ett gammalt skillingtryck för mig. ”Lille Hans sprang ner till 
stranden för att plocka snäckor små”… Jag lyssnade intensivt till den 
klara stämman och kröp ihop och nästan somnade…  
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Beröringen kan förstärka det vårdande om den är önskad och efterlängtad. En 
av informanterna berättar: 

 
Det är ju viktigt att själv ha nyckeln till sina känslor, men genom 
beröring, vilket jag tror ofta kan upplevas som starkare än ord, kan 
nyckeln lämnas över till den som berör en för en kort stund. Just 
detta kan ju också vara positivt i vissa fall t.ex. då en människa 
behöver släppa på kontrollen och överlämna sig i någon annans 
händer för att få hjälp… 

Den vårdande beröringens lindrande möjlighet 
Beröring är central i en vårdande relation då den bekräftar relationen och är 
stödjande. En personlig och nära vård karaktäriseras av att beröringen är ärlig 
och äkta och att den bejakar allvaret i situationen. En informant berättar om 
sina erfarenheter som vårdare och om möten med en svårt utsatt patient. 

 
I mötet med denna kvinna förekom ofta beröring, både när hon var 
glad och ledsen. När hon var glad ville hon ofta ge mig en kram för 
att hon var glad att se mig, eller glad över något annat. När hon var 
ledsen, rädd eller ångestfull behövde hon beröring i form av en lång 
kram, ofta under tystnad…//… Den känslomässiga beröringen finns 
hela tiden i den vårdrelation som är vårdande. Denna beröring 
måste vara på ”riktigt”, inte en klapp på axeln ”det ordnar sig”… 
 

En annan informant berättar hur hon försökt fånga upp en närstående i en 
kaotisk situation för att försöka lindra hennes lidande: 

 

I samma ögonblick som frun öppnar dörren säger ansvarig läkare att 
vi inte ska fortsätta med återupplivningen och fortsätter ”jag 
förklarar honom död kl. …” inför ögonen på frun. Jag står så att jag 
kan se både frun och läkaren och inser vilken chock det måste vara 
för frun. Frun blir mycket arg och börjar slå på läkaren, samtidigt 
som hon anklagar läkaren för att inte kunna sitt jobb, att ha gjort fel 
och därför dödat hennes man osv. Läkaren blir helt perplex och 
förstår ingenting. Han gör inga ansatser att försöka försvara sig mot 
fruns slag. Jag känner mig också väldigt osäker. Det är första gången 
som en patient som jag är ansvarig för dör. Jag förväntar mig att 
läkaren ska vara ”chef” och ta tag i situationen, men han står ju bara 
där! Jag går då fram till frun och lägger en hand på hennes arm. Hon 
slutar då att slå läkaren och vänder sig mot mig och skriker ”du din 
djävel som tyckte jag skulle åka hem”. Jag upplever det obehagligt 
och samtidigt blir jag på något sätt mycket kall och klar i hjärnan. 
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Jag säger till mig själv att det är viktigt med fysisk kontakt i en sådan 
här situation. Därför bestämmer jag mig för att krama frun och hålla 
om henne. Hon blir då helt lugn och börjar gråta. Själv konstaterar 
jag mycket kallt att jahaja det funkade tydligen. Sedan går frun och 
jag ut och samtalar i ett avskilt rum. Jag har fortfarande fysisk 
kontakt med henne, men nu mer på ett intuitivt sätt. Det känns bra 
att vi rör vid varandra. Någon av undersköterskorna kommer in med 
kaffe och tar över samtalet så att jag kan fortsätta jobba. Både jag 
och undersköterskan följer med kvinnan in när hon ska ta avsked av 
sin döda man. Även under denna situation har kvinnan och jag 
fysisk kontakt. Jag håller om henne. Kramar henne när hon går ut, 
även denna gång känns kontakten naturlig…  

 
Den ärliga beröringen är fundamental för gemenskap och aktning av den 
person som möts och berörs. I svåra situationer kan beröringen lindra smärta 
för personer som lider och känner sig främmande eller vilse i vad som sker. En 
av informanterna berättar: 

 
Jag tror att just den kännedom som jag hade om hennes liv och 
lidande genom livet, gjorde att beröring var en viktig och naturlig 
del i den vårdande relationen. Denna relation var speciell; visst 
hände det att jag kramade om någon patient någon gång, men inte 
särskilt ofta, det var i situationer där orden inte räckte, där 
lyssnandet inte räckte och där patienten på något sätt bad om att bli 
berörd fysiskt… 

 
Beröringen är betydelsefull och välgörande i utsatthet, då den kan visa respekt 
för den andre personen. Genom beröringens ömsesidiga kraft som en 
kroppslig dialog stärks vårdrelationen. Detta ger möjligheter att möta smärta 
och ett i det närmaste överväldigande lidande. En vårdare berättar: 
 

Jag träffade henne ofta, ringde ofta, lyssnade på henne, höll henne i 
handen och kramade om henne när vi träffades och när jag gick, 
alltid med tårar i ögonen. I denna situation kände jag att det var det 
enda som jag kunde hjälpa henne, att finnas där och vara med henne 
i lidandet. Lidandet fanns nästan i mig också, jag led med henne, 
samtidigt som jag gav henne kraft och styrka (tror jag). När sedan 
maken var död, jag tror att det var en av de första gångerna som vi 
träffades efter hans död, och jag kommer ihåg att hon mötte mig i 
dörren iklädd svarta kläder, en svart sjal över axlarna och svarta 
solglasögon. Jag såg smärtan i hennes ansikte trots att jag inte såg 
ögonen. Jag höll om henne i flera minuter under tystnad. Kanske sa 
jag ”jag har tänkt på dig” eller något sådant. ”Nu finns han inte mer” 
sa hon. Vi gick in i köket, hon tog av sig glasögonen och jag såg 
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hennes ögon, fulla av sorg. Hon grät först hejdlöst, jag höll henne i 
handen, sedan lugnade hon sig… 

Beröringens genomträngande och överskridande karaktär sätter 
spår i kroppen  
Beröringen är kraftfull då den är genomträngande och överskridande till sin 
karaktär. Obehagliga personers beröring upplevs som genomträngande och 
överskridande, vilket kan innebära en överväldigande rädsla.  
 

Det blir på sätt och vis så att den som berör en utanpå, samtidigt 
kommer åt ens inre, vilket kan göra en människa väldigt sårbar... 

 
Beröring som sker med aktning och respekt kan innebära att smärta lindras 
och att broar kan byggas mellan människor i tid och rum. Beröringens 
överskridande och genomträngande karaktär innebär att lindring kan ges och 
fås när samtal inte räcker till. Beröringen når fram på ett kraftfullt sätt och 
påtagligt sätt, den går in i människan. Beröringen sätter spår i kroppen och 
kan bäras med över tid som behagliga minnen som berör och ger 
välbefinnande. Även den smärtande och obehagliga beröringen tar plats i 
kroppen och kan göra sig påmind. Beröringen är således betydelsefull.  
 

Hon berörde mig mycket och jag tänker ofta på henne idag. Hon 
hade sparat en jumper efter maken (som är död) som hon ofta höll i. 
Hon berättade också att han fortfarande fanns hos henne, att han 
smekte hennes arm och pratade med henne då hon var ensam… 

 
Beröringens genomträngande egenskap gör att den kan vara svår att uthärda 
även om den inte är avsedd att skada. Beröringen kan också skapa känslor av 
skam eller kan innebära smärta. Beröringen kan vara så obehaglig att den 
rationaliseras bort och negligeras. Vid sådana tillfällen kan det personliga 
sättas i bakgrunden i ett (tyst) samförstånd mellan vårdaren och patienten i 
syfte att lindra lidande, vilket visas i exemplet nedan. Detta sker genom ett tyst 
avtal där de inblandade riktar in sig på ”uppgiften”, istället för att befinna sig 
på ett personligt plan. Denna beröring kan till synes vara objektifierande, men 
den är lindrande från båda håll. Det personliga sätts i bakgrunden för att 
parera eller väga av den överskridande och genomträngande kraften. En av 
informanterna berättar om ett läkarbesök på en vårdcentral för att utreda 
diffusa höftsmärtor och en eventuell prostataförstoring.  
 

Jag satt mitt emot en manlig läkare och beskrev kort mina smärtor 
och min hypotes, då han sa att han ville undersöka mig och jag fick 
uppmaningen att lägga mig på en säng och dra ner byxorna. Han 
försvann en kort stund, och jag hörde att han kom in i rummet igen 
och i nästa ögonblick stack han in ett gummihandskat finger i min 
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stjärt. Jag förstår att saken måste göras, och tänkte i det ögonblicket 
på civilisationens irrvägar - hur man i ena ögonblicket sitter och 
försöker vara en informerande, tydlig och artig patient, och i nästa 
hur en man rotar runt i ändan på en. Det mest absurda var att någon 
minut senare satt jag åter mitt emot honom och fick några råd om 
antiinflammatoriska mediciner, som om inget hade hänt. 
Förhoppningsvis hade inget hänt honom, var väl min enda tanke. 
En bisarr upplevelse, med nästan komiska övertoner… 
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Studie 2: Beröring med det våldsamma mötet i 
psykiatrisk vård som bakgrund, ur patient- och 
vårdarperspektiv 
Beröring är ett fenomen som bidrar till vårdande möten mellan vårdare och 
patienter. Den som blir berörd, berör samtidigt den andre. Genom beröring 
uppmärksammas den andre, och tack vare ömsesidigheten blir även den som 
berör uppmärksammad. När beröring sker i samklang mellan vårdare och 
patient ger den välbefinnande. 
 
Beröring är ett mångfasetterat fenomen med flera uttryckssätt, och det 
engagerar alla sinnen. Det kan ske genom kroppskontakt; man kan exempelvis 
nudda vid, stryka, smeka, krama, hålla i eller slå. Även syn, hörsel, lukt och 
smak engageras i beröring, som också kan ske genom tal, såväl uttalat som 
outtalat till exempel i form av gester.  
 
Samtidigt som beröringen kan vara gränssättande är den gränslös. I beröring 
finns krafter som innebär både möjligheter och hot relaterade till människors 
välbefinnande. Kraften kan härröras till närheten mellan kropparna men också 
till att det finns något oväntat och oberäkneligt i beröring, som överskrider 
kroppar, tid och rum. Samspelet mellan de två människorna är mer än de två 
människorna i berörande samspel, eftersom det inbegriper och inbegrips av sitt 
sammanhang. Beröringen kan leda till vårdande, men kan också leda bort från 
det vårdande genom att den kan hindra eller förstöra tilliten i vårdrelationen. 
Således kan beröring vara såväl vårdande som icke-vårdande. 
 
Fenomenet beskrivs med hjälp av konstituenterna: 

• Beröring i ömsesidig respekt och gemenskap 
• Beröring som mångfasetterad och överskridande 
• Beröring som hot mot välbefinnande 

Beröring i ömsesidig respekt och gemenskap  
Människor når varandra i beröring, som väcker gensvar. Gensvaret kan vara 
betydelsebärande och innebära exempelvis upplevelser av närhet, tillit, 
trygghet, lugn, minskad rädsla, eller medkänsla. Beröringen har potential att 
förstärka en vårdande gemenskap som kännetecknas av ömsesidighet och 
öppenhet, och kan innebära att vårdandet får ytterligare näring. Följsamhet 
och inväntande är karakteristiska för den berörande och vårdande beröringen. 
 
Beröring uppmärksammar och genom att beröra någon förmedlas ”du finns 
och jag ser dig.” Både vårdare och patienter blir således berörda och känner 
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välbefinnande av att bli sedda, bli lyssnade till och bli tagna på allvar. Den 
ömsesidiga beröringen är grundläggande för en vårdande, trygg och 
hälsobefrämjande relation.  
 
Beröringens innebörd som ömsesidighet och vårdande gemenskap blir särskilt 
tydlig i den aktuella studien som har sin grund i våldsamma vårdsituationer. 
En vårdare berättar att hon tagit en patients händer och hur det hade en 
avsevärd betydelse för situationen, att han lugnade sig fort. Samtidigt som hon 
höll hans händer talade hon lugnande med honom och de hade en intensiv 
ögonkontakt. I ömsesidigheten upplevde hon att patienten såg att hon var 
rädd och ville lugna henne. De såg varandra och tillsammans blev de lugnade, 
situationen blev lugnare. Det var deras gemenskap och närhet som var bärande 
för att ett välbefinnande kunde utvecklas. 
 
Beröring kan ge en sådan intensiv närhet att det som övrigt händer i rummet 
inte uppmärksammas. I beröring är människor så nära varandra att det inte går 
att urskilja vem som berör vem. Beröring ges inte, den finns i en berörande 
samvaro. En vårdare beskriver: 
 

Han pratade med mej… just detta att du behöver inte vara rädd och 
sa han till mej… så antagligen kan jag ha sett rädd ut, fast 
omedvetet. Jag hade ögonkontakten med honom där och som jag 
upplevde mest, men samtidigt så upplevde jag bara oss två...//... en 
gemensamhet på nåt sätt…//… det var något vi fick någon relation i 
några sekunder minuter handlade om den här korta relationen men 
det detta mötet…//… jag tvekade inte heller…//... det var nog bara 
en känsla jag hade...//… jag upplevde bara oss två vi var nästan ja jag 
hade tagit bort dom andra människorna ett tag för det dom bara 
stod där ändå för dom gjorde liksom ingenting...//... Jag är inte 
riktigt säker på vad som hände så där bakom utan jag kände mej så 
nära... 

 
Öppenheten för den andre har betydelse för beröringen och kan gestaltas som 
att man inbjuder till närhet och att bli berörd av denna. En vårdare beskriver 
en patient som hon upplevde som ensam, rädd och övergiven och att denne 
behövde veta att det fanns någon som kunde hjälpa när det var besvärligt  
…Då kan man ju inte stå ett par meter ifrån och ropa ’Kalle lugna ner dig nu’ utan 
man måste komma nära så att man kan hjälpa… Hon beskriver hur han till slut 
lugnade sig och tog hennes hand varpå de gick iväg tillsammans, bort från den 
hotfulla situationen. Vårdaren kände att de hade en närande gemenskap: 
 

Det är vi… det var Kalle och jag där, nu åh nu vi skall hjälpas åt 
med detta på nått vis… det tror jag är A och O...//...att han 
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självmant tog min hand istället då och tydde sig till mej sen syntes 
det på hans kroppshållning och ansiktsuttryck… 

 
Öppenheten och följsamheten till den andre är väsentlig, och hållningen 
måste vara ”ärligt menad” för att beröringen skall vara vårdande. 
 
Resultatet visar otaliga exempel på hur patienter och vårdare kommunicerar 
följsamt, med eller utan ord. Vårdare beskriver hur de ”kroppsspråkar”, 
exempelvis när de inte säkert vet vad som skall ske härnäst då de känner av att 
patienten behöver deras hjälp; de försöker hitta olika sätt att förhålla sig för att 
svara mot patientens behov.  
 

Jag vet att jag försökte säga så lite som möjligt… att i möjligaste 
mån nicka bara eller med ögonen ge honom beskedet att jag 
lyssnade på honom. För jag upplevde mest att det var det han krävde 
från min sida, ha bekräftelse på att jag lyssnade på vad han sa…//… 
jag vet inte men som jag sa innan att jag uppfattade det som att det 
var någon ventil hos honom som behövde pysa ut och i och med att 
jag lyssnade och inte reagerade så nämnvärt så räckte det för att han 
så att säga skulle samla ihop sej själv… 

 
Den otrygghet som vårdare kan känna i våldsamma möten visar sig vara 
mindre om de känner patienterna sedan tidigare eller om de på annat sätt kan 
förstå ”var de har varandra”. När vårdare känner att det finns en 
kommunikation med patienten minskar deras rädsla, de vågar möta 
patienterna öppet och följsamt, och våldet kan undvikas. På så sätt ökar också 
möjligheterna för ett gott vårdande. 
 
Det är dock inte bara våld som kan vara hotfullt, även närhet kan kännas 
hotfull. Vårdarna berättar om sina erfarenheter av hur väsentligt det är att vara 
uppmärksam på hur patienterna svarar an på försöken att närma sig Det är 
väsentligt att respektera att en försiktighet krävs för att kunna komma riktigt 
nära. Patienter beskriver hur de blivit berörda och känt välbefinnande av att 
vårdare närmat sig försiktigt: 
 

Jag sa till henne det att ”hade det vart en kille så hade jag slått ner 
dig nu”, sa jag… jag kommer inte ihåg så noga vad hon sa…//...ja 
lite småprovocerande så där men hon var ju snäll och tog tag i mig 
och sa att nu går vi in och pratar och så...//...hon stod nära mig och 
så tog hon mig på axeln och sa nu går vi in och pratar. Ja och så gick 
vi in på rummet och så snackade vi och det kändes jättebra… 

 
När vårdare vill och vet hur de kan komma nära, kan patienterna bli delaktiga i 
en vårdande gemenskap.  
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Beröring kan beskrivas som en vårdhandling och som visas vara något mer än 
det rent fysiska och tekniska utförandet. Det är det som är mer som är det 
bärande i berörandet. Beröring kan således inte utföras ”på kommando” eller 
”tekniskt”. En följsam och tillåten beröring kan innebära läkning för en ”sårad” 
människa på flera plan. En vårdare beskriver en situation med en patient som 
varit våldsam och som vid tidigare tillfällen inte tillåtit någon att röra vid 
honom, trots blödande skador på sina armar. Vid den aktuella situationen 
frågade vårdaren om hon fick lägga om såren och patienten sträckte då 
självmant fram sina armar för att få hjälp av just henne. Vårdaren fick 
patientens förtroende att komma nära: 

 
Ja jag vet inte, men någonstans så tillät han och han tyckte att det 
kändes bra och han sa det och han tackade sen efteråt då som jag 
lagt om, och det var ingen annan än jag som fick lägga om då heller, 
läkaren hade erbjudit sig också efter vi hade pratat då. Men det hade 
han bestämt sig för att det var ingen annan än jag som fick göra 
detta på honom… och jag får… 

 
Genom att vårdaren fick komma nära och lägga om en skada blev det mera än 
en ansande och berörande vårdhandling och båda fick något som var av 
betydelse för dem. 
 
En annan vårdare beskriver en liknande situation när en kvinna med skador 
som behövde ses om blev inlagd på avdelningen. Vårdaren kände sig rädd då 
hon kände till att patienten avskydde kvinnor i allmänhet och att hon också 
kunde bli våldsam. Dock kände vårdaren någon form av tillit varmed hon 
närmade sig patienten för att kunna hjälpa henne med såren, vilket krävde att 
hon fick komma henne nära och röra vid henne. Hon kände sig berörd av att 
hon tilläts att komma nära: 

 
Hon slutade att hota mej och sen att hon lugnade sig. Att hon 
slutade att hota mej och inte slog emot mej längre, och dels detta är 
ju ett accepterande att jag fick lov att tvätta hennes sår. Till saken 
hör också, jag vet inte om jag fått med det där, men till saken hör att 
den här kvinnan avskydde kvinnor om man säger så. Hon blev sen 
placerad på en avdelning med bara män. Det gick alltså inte kvinna-
kvinna så att där. Om någon gång så tycker jag det var ett 
accepterande att jag faktiskt fick lov att röra vid henne ändå, fast jag 
var kvinna...//…det var tillåtet det här jag fick göra till slut och att 
hon inte skulle göra någonting, just då i alla fall... 

 
Det ovan beskrivna hur beröring avgränsar de båda berörande människorna i 
en gemenskap. Beröring kan också mer påtagligt begränsa det potentiella 
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våldet. Vårdare som berör och berörs av patienter försöker upprätthålla dessa 
patienters värdighet genom att sätta gränser för dem, vilket väcker ett gensvar 
hos patienterna. Exempelvis försöker vårdare skydda patienter genom att 
resolut hålla fast dem för att hindra dem från att göra fortsatt skada. Patienter 
berörs av att vårdare sätter gränser utan att vara hårdhänta. Även en mer 
hårdhänt gränssättning kan upplevas som vårdande om den inkluderar 
ärlighet, respekt och värme. Patienter som hålls fast kan uppleva att de är 
skyddade och sedda, och kan därigenom känna mänsklig värme. Vårdare kan 
väcka patienternas gensvar i den berörande gränssättningen som innebär att 
ömsesidighet och respekt blir tydliga emellan dem. En patient berättar hur en 
vårdare tog tag i honom och tryckte upp honom mot en vägg för att hindra 
hans framfart. Patientens första reaktion var att slå tillbaka genom att sparka 
vårdaren i skrevet men hindrade sig. Situationen tog en annan vändning när 
patienten såg vårdarens ansikte: 
 

Sen så såg jag på hans ansikte (vårdarens) det var liksom… det 
verkade som att han tyckte om mig. Han var inte det minsta rädd 
eller någonting sånt utan bara sa XX, andas lugnt...//...då kände jag 
att jag tyckte väldigt mycket om honom också...//...Jag fick sån 
djävla respekt för honom… speciellt då när jag sa att nu har jag mitt 
knä i ditt skrev …jag kan trycka till då liksom så det gör 
skitont...//...sen så obemärkt så flyttade han på benen då...//…han 
var liksom, lugn och hade kärleksfulla ögon… det var otroligt 
desarmerande...//...Han vill inte mig nåt illa, han tycker om mig... 

 
Ett liknande exempel på beröring som väcker gensvar och som upplevs som 
ärligt, förstående och rent från baktankar, ges av en annan patient som 
beskriver en situation när en vårdare tagit tag i honom. Intervjuaren frågar om 
det alltid är bra att vårdare tar i honom. Patienten tydliggör att beröringen 
känns bra om det finns en uppriktighet och öppenhet för honom som 
människa, och som innebär att han kan öppna sig i närheten till vårdaren.  
 

Då märker man att det är lite värme och äkthet...//...ja att man 
märker att hon menar allvar, att hon bryr sig om en och att det inte 
är falska spel…//...det är inte falskt spel liksom, inställsamhet och 
bara för att jag ska sköta mig och inte få utbrott och så...//...Det är 
rent och ärligt… man märker att det.. ja det är äkta… jag kan inte 
förklara det. Hon menar det hon säger och bryr sig om en...//...ja att 
hon respekterar. ( Intervjuaren frågar: Respekterar dig?) Ja, att hon 
kan förstå att jag har fel och brister och att sätta sig in i det. Också 
att jag har svagheter och så där inte bara att det ska va så lätt… 
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Beröring som mångfasetterad och överskridande 
Beröring är ett mångfasetterat fenomen med stora vårdande möjligheter, men 
det finns också en risk för utsatthet och sårbarhet. En beröring kan göra stort 
intryck och bidra till välbefinnande, men den kan också skada genom att till 
exempel skapa oro, distans eller smärta. Beröring kan ge närhet men beröring 
kan också innebära en distansering, även om så inte varit avsikten hos den som 
tar initiativ till beröringen.  
 
Resultatet visar att beröring i sin mångfasettering kan vara motsägelsefull och 
oberäknelig. Avsikten i beröringen är således väsentlig men inte avgörande för 
hur den upplevs. För att veta hur man kan närma sig för att nå en annan 
människa måste alla möjliga sinnen användas för att söka ledning då 
människor berörs av mer än det som sägs eller görs. Människor visar med 
kroppen (hållningen) att de lyssnar. De lyssnar också till och blir berörda av 
det som inte sägs, det outtalade. En vårdare beskriver: 
 

Vad är det som känns då, för att du ser alltså en person som du inte 
har träffat innan, galen här ute på jouren som du öppnar och går och 
möter och så känner du att det här barkar åt skogen, du ser att han 
ser galen ut svart i ögonen... Känner, hör, ja det är säkert alla sinnen, 
tror jag... 

 
Även om olika uttryckssätt används måste både vårdare och patienter försöka 
uttrycka sig entydigt för att de inte skall bli missuppfattade. Det som sägs kan 
upplevas som djupt rörande eller som hårt och sårande. Särskilt komplex blir 
frågan om beröring beroende på att beröring som fenomen överskrider 
kroppar, tid och rum. Även det osagda, outtalade kan beröra, och ibland illa. 
En liten, av många ouppmärksammad rörelse, kan av en viss person i en viss 
situation ha avgörande betydelse. Patienter och vårdare kan känna sig både väl 
och illa berörda av varandras blickar. De kan känna sig sedda, bekräftade, men 
också bevakade, utsatta och ibland sårade. En vårdare beskriver en situation 
där hon mött en svår blick: 
 

Ögonen är mörka men… det är jättesvårt att svara på men ser att 
man inte har den känslomässiga kontakten med den här 
människan...//…visst kan jag möta hans blick men dels så kände jag 
att ehhh det var farligt att göra det att det var jag kan jämföra det 
med om man möter en aggressiv hund att du gärna viker undan med 
blicken... Jag kände att det inte skulle behövas så mycket för att han 
skulle bli fysiskt våldsam och att han på något vis nästan sökte lite 
grann en konfrontation, att han krävde ett svar, det var väl det att 
han inte gick vidare utan tystnade och tittade intensivt på mej... 
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Blickar berör och väcker gensvar som kan kännetecknas av såväl närhet som 
distans. Det är således väsentligt att vara tydlig mot patienterna så att de inte 
missuppfattar vårdares avsikt med att försöka nå dem, att komma nära. En 
vårdare beskriver detta: 
 

Man ser på kroppsspråket och sättet och vara…//…han lugnade sig 
i själva kroppsspråket och ögonen blev något mildare, såg inte så 
hatiska ut. Det liksom dämpades eller det va precis som att det rann 
av honom den här ilskan när han kom in på rummet det var liksom 
han fick förklarat vad som gällde då...//...Man måste ju ändå visa ett 
förtroende för patienten om att vara ärlig mot patienten man kan 
inte stå och ljuga och säga något man ej kan hålla sedan det 
genomskådar en patient ganska så snart som är sjuk… Det finns 
ingen som läser av kroppsspråk och sättet bättre än en patient som 
är sjuk. De ser med en gång om man ljuger… 

 
Avsikten med beröringen är viktig, men är inte alltid avgörande för hur 
gensvaret gestaltas. Eftersom det är svårt att i förväg veta hur beröringen erfars 
och om den upplevs som ett välbefinnande behövs en öppenhet inför den 
andre finnas i situationen. En försiktighet och ett inväntande är alltså 
nödvändigt.  
 
Beröring som fenomen är överskridande också på så vis att minnen av tidigare 
beröring i andra sammanhang kan påverka hur en beröring med avsikten av 
vara vårdande uppfattas som dess motsats. Denna innebörd framträder tydligt 
i resultatet som belyser våldsamma situationer. Därför måste vårdare vara 
särskilt uppmärksamma och följsamma för hur närmandet och beröringen tas 
emot. Ett försiktigt närmande innebär att öppenheten för den andre kan 
beröra på ett alldeles särskilt betydande sätt för gensvaret. En tidigare beröring 
mellan människor kan vara bärande i en ny situation där känsel och känsla 
existerar i en samtidighet. 

 
Man får inte söka för mycket ögonkontakt heller men att man ändå 
känner att man har kontakt med varandra, sen är det ju upp till 
patienten lite grann hur mycket ögonkontakt… men lite grann att 
känner man att vi har någon form av relation i alla fall… han kände 
ju mej sen gammalt han visste vem jag var och då känns det bättre 
på något vis om man ja om man känner att man får kontakt med 
varandra...//…Ja på nåt vis så känns det nog, det är ju inget som 
man lär sig på nåt vis men man får känna med alla sinnen man 
har...//…Ja ryggmärgen, men man får nog tänka lite grann också för 
det är ju inte bara av sig självt utan nja men att man måste känna… 
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Det som hörs och ses kan alltså kännas; man kan bli berörd av olika sinnen. 
Blickar kan beröra, samtidigt som att inte bli sedd också kan beröra. Patienter 
kan känna sig illa berörda av vårdares uttryckslösa och kalla ansikten som inte 
svarar an mot deras behov av närhet och förståelse. En patient beskriver hur 
han blivit illa berörd av en vårdares uttryckslösa ansikte …Så var det liksom 
dom där blanka nollställda ansiktena igen då… Patienten tillfrågas av 
intervjuaren hur det kändes att mötas av ett sådant ansikte. Patienten beskriver 
hur han blir föremål för en blick där han inte känner sig sedd utan snarare illa 
berörd. Samma patient berättar att han särskilt minns en vårdare som han 
tyckte var en hemsk person då han, som patienten upplevde det, var helt 
likgiltig inför patienten även när patienten var arg och skällde på honom: 

 
Han [vårdaren] var sådär helt liksom nollställd, ganska lågmäld och 
log aldrig ...//...han reagerade på det vanliga sättet, som de tydligen 
lär ut på Vårdskolan, eller någonting… 

Beröring som hot mot välbefinnande 
Beröringens kraft kan innebära både välbefinnande och lidande. Beröring som 
inte är tillräckligt följsam för den som blir berörd kan rent av utgöra ett hinder 
för vårdande och välbefinnande. Människor försöker värja sig mot beröring 
som tränger sig på och som upplevs som hotande. I sådan beröring vidrör 
människor varandra utan att nå varandras mänsklighet. Exempelvis kan 
patienter känna att vårdare tränger sig på utan att lämna tillräckligt med 
utrymme. Patienter försöker värja sig mot sådan beröring genom att försöka 
befria sig ifrån den påträngande närheten.  
 
Beröring med intentionen att skapa närhet kan i stället skapa distans. Vårdare 
beskriver situationer där de försökt att nå patienter genom att röra vid dem, 
men hur de upplever att de kommit patienterna för nära och snarare skapat 
distans. 

 
Det var nog att jag gick för nära, och då ville jag inte gå för nära 
igen...//… Ja, men samtidigt så försökte jag på något sätt. Jag kände 
mig lite tvungen och göra någonting…  

 
Att utöva våld kan vara ett sätt för patienter att få utlopp för och visa sitt 
lidande. En vårdare beskriver en sådan situation när en patient går till 
angrepp. Hon reflekterar över situationen och menar att patienten försökte 
förmedla sitt lidande och att han egentligen sökte kontakt, i behov av trygghet. 
Hon berättar: 
 

Han sökte nog en trygghet ja… någon form av kontakt för att 
förmedla sitt illabefinnande…//…han kunde ju faktiskt bara 
kommit in och gått till fysiskt angrepp direkt men det var nåt annat 
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han sökte fast han var oerhört provocerande och hotfull...//...för han 
var ju rädd när han kom det var ju ändå en rädsla han förmedlade till 
mej i det han sa...//...hela tiden så återkommer det här att jag jämför 
honom men en arg hund en ilsken hund som en hund det enda 
sättet en hund har att visa sin rädsla på är genom och bli aggressiv 
när hunden känner sig trängd så blir den aggressiv den är rädd... 

 
Ett annat exempel visar hur en vårdare upplever att patienten blir våldsam i sin 
otrygghet: 
 

Han fick för sig då att han måste slå någon, sen ja jag vet inte om 
han var nöjd sen eller det har hänt faktiskt många gånger, han har 
slängt saker också som jag har inte sett när jag har vart där, han har 
inte slängt när jag har vart där...//...jag tror att han känner sig 
nånstans en slags trygghet, när jag är här då... (Intervjuaren frågar: 
Han känner trygghet?)...Ja det måste vara nånting sånt, att han vill, 
att han kunde lugna ner sig när jag kommer då och sitter och pratar 
med honom...//...han tyckte att han mådde så dåligt det vet jag att 
han mådde dåligt men att just att förklara om igen att så gör man 
inte om man mår dåligt man kan, man har ingen rättighet att slå 
någon, bara därför att man mår dåligt...//…vi pratade, pratade lite 
sen vardagliga saker också efter detta då att, att han fick bort dom 
tankarna... 

 
Resultatet visar också hur patienter kan känna sig kränkta och förnedrade 
genom att bli nonchalerade och inte sedda i sin sårbarhet och därmed bli 
övergivna av vårdare. Emellertid kan försök att nå fram till vårdare genom hot 
och våld få konsekvenser för patienterna som beskrivs i följande exempel: En 
patient som varit våldsam och tidigare varit fasthållen för att begränsas, kände 
sig ignorerad när han blev lagd i bälte. Patienten upplevde det som kränkande, 
men samtidigt som skönt att bli begränsad i sin aggression. Kroppskontakten 
var möjligtvis ett sätt att både begränsa och att bekräfta lidandet. Han beskrev 
ett behov av att få tala och känna sig sedd och han menade att det våldsamma 
hade kunnat undvikas om vårdarna mött honom i ett samtal. Han berättar om 
sina blandade känslor i situationen:  
 

Sen då liksom hade de trassel med det där bältet då liksom när de 
höll mig, kommit ut och pratat med mig… så hade ju inte det här 
hänt, så att det var ju att det tyckte jag ju var liksom. (Intervjuaren 
frågar: Var det nån som svarade dig då?) Patienten: Nej men det 
som hände sen det tyckte jag var rätt intressant för att det är ju 
tydligen så att man får inte ligga i bälte där själv då utan det skall 
vara personal där och då var det två personal som satte sig vid 
fotändan på min säng och precis som dom började bla, bla, bla, dom 
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började prata med varann. Jag sa att här ligger jag liksom och mår 
skitdåligt, har ni inte tänkt på att det kanske vore bra och prata med 
mig, Jovisst och så pratade de med varann då, fruktansvärt 
nonchalant var det, men samtidigt var det rätt skönt att ligga i bälte 
också på ett sätt, jag hade velat ligga där längre men efter 35 
minuter kom doktorn upp och släppte upp mig... 

 
Vårdare kan känna patienters närhet och beröring som påträngande och kan 
därför avstå från att hjälpa patienter. En vårdare berättar om en sådan 
situation när hon och en arbetskamrat kom överens om att inte gå in till en 
patient, med konsekvensen att patienten övergavs.  

 
Ja sen så… ja det händer ju inget annat min närmsta arbetskompis 
kommer och jag sa det till henne, herre gud han är så arg där inne 
och jag vågar inte gå in där. (Intervjuaren säger: Nej.) Och jag vet 
att hon sa att men gud vad ska vi, men jag sa att vi skiter i det, han 
får väl sova med kläderna på (Intervjuaren säger: Ja.) och det fick 
han... 

 
Beröring som upplevs som alltför hotande eller obehaglig kan göra att 
människor vill fly bort från den. Både att avstå från att beröra och att beröra 
kan vara riskabelt. En vårdare beskriver en situation med en patient i en 
ambulans. Patienten har svåra skador och blöder rikligt från sår och är i behov 
av ytterligare förband för att minska blodförlusten och risken att förblöda. 
Vårdaren upplever sig mycket trängd och rädd och bestämmer sig för att inte 
röra vid patienten trots den risk det innebär för patientens liv.  
 

Djävlar, sa han om du så bara så mycket som tar i mig, din 
fan...(talar med mycket hög och stark röst)...//... Ja, det första jag 
kände direkt så var det ju det att jag skiter i detta, de får väl säga 
nånting spydigt om dom vill på sjukhuset men jag får skita i detta, 
tänkte jag det var det första, min första tanke, jag rör honom inte, vi 
har 20 minuter resa, 25, kanske en halvtimme i sämsta fall, det får 
bli väl tänkte jag, det är 30 minuter... han får ligga där han får 
blöda...//...Jag har kompisar som kan fixa detta, sa han, och så titta 
och så spände han ögonen i mig, dom här djävla svarta ögonen...//... 
Fan ta dig om du så mycket som bara petar på mig, din djävul... då 
hämtar fan hem dig... och så höll han på med, och, och ja, körde 
fingret nästan upp i näsan på mig och Din djävul...//...Ja, han 
spänner ögonen i mig vet du precis som två pilar... 

 
När vårdares integritet och existens hotas kan de hantera detta på olika sätt. 
Om de känner sig ”illa berörda” kan det visa sig som ilska, rädsla eller skuld. 
Detta kan hanteras genom att försöka hålla sig lugn, men det kan också 
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innebära att de bestraffar patienter som kommit dem för nära. Vårdarnas egen 
rädsla eller sårade känslor tar på så vis överhand och patientens behov kommer 
i skymundan. För att skydda sig från patienters, exempelvis ilska, försöker 
vårdare skärma av sig genom att ignorera dem. En vårdare beskriver en 
situation när hon känner sig mycket illa berörd av en patients närmande och 
blick. Hon beskriver hur hon försöker få distans och skydd.  
 

Det är klart att man blir ju rädd när nån kommer och hoppar, eller 
ställer sig så nära, men vad jag menar var att man inte fick den här 
(drar in djupt) att man kände det här klarar jag inte av och att man 
blir riktigt rädd menar jag nu va, jag blev riktigt rädd när han bara 
hoppade in i köket och ställde sig så, det är klart att man backar 
tillbaka och liksom känner att hjärtat börjar slå lite extra...//…Jag 
känner att jag inte hanterar det men nånstans så kände jag att jag 
hanterade ändå situationen även om han var uppjagad, svart i 
blicken och väldigt så där åhh, väldigt oberäknelig, så kände jag ju 
att jag hanterade situationen...//...jag fick bordet emellan, jag kände 
liksom att jag ändå, eh, pratade lugnt och sansat han stod ändå kvar 
där stod, den andra personalen fanns där så den släppte så att jag 
hade ingen rädsla så efter den här första rädslan utan det liksom, det 
hade jag inte… 

 
Närhet och beröring kan skapa distans när den sker på ett formellt eller 
instrumentellt sätt. En vårdare beskriver en sådan situation när hon kommit 
hem till en ny patient och ville ta honom i hand när hon hälsade på honom. 
Hon upplevde att patienten kände sig tvungen att ta hennes hand och berättar: 
 

Han ville inte först men han kunde som inte med annat…//…men 
jag sträckte ju fram min hand och då var det precis som att han 
kunde inte med annat än att hälsa då när jag stod där med min 
hand...//…Jag har tänkt sen när jag lärt känna honom lite bättre att 
det kanske inte var så bra metod med honom… 

 
Den tvingande beröringen objektifierar den andre. Vårdares behov står i 
centrum för de handlingar som ska utföras och de tränger sig på patienter som 
förväntas underordna sig, vilket innebär en maktutövning. Patienters behov av 
integritet får stå tillbaka för ”uppgiften som ska utföras”, vilket innebär att de 
inte existerar som personer. De blir snarare hanterade som objekt och 
reducerade, som i exemplet nedan, till några ben som behöver få massage.  
 

När jag är envis, när jag får ett nejsvar… då försöker man ju vidare 
… men du vet ju att det är bra för dig… och ta av dig dom här och 
få masserat lite, du vet att det är skönt… och så får man ju ett nej 
igen...//...då försöker man ju igen med att prata om någonting 
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annat, väder eller mat eller ungefär så...//...Ja jag återkom väl till 
benen då och var envis som jag beskriver, att jag måste ju ta av 
dom… strumporna det vet du ju åh, det är ju för din skull det här, 
jag vet inte hur många gånger det är ju så svårt det här… hur envis 
jag var eller, vad som orsakade den här...//...blixten som det blev, det 
blev ju fullkomligt en blixt för mig när hon...ja jag tror till och med 
att hon tog tag i mig så här va, och stirrade mig i ögonen…//…jag 
var envis och ville ha henne att göra något som hon inte vill… 

 
Den objektifierande beröringen kan svårligen förstås som vårdande då den 
utesluter och utesluts av det genuint mänskliga. 
 
I flera exempel förekommer våld som resultat av en ovälkommen och inte 
tillräckligt följsam beröring. En vårdare beskriver en erfarenhet av en patient 
som hon i efterhand har förstått känt sig fångad och illa berörd av att vårdaren 
kommit för nära. Patienten skyddade sig genom att slå ut med armarna och 
träffade vårdaren med ett rejält slag i ansiktet. Vårdaren beskriver hur hon 
känner sig skyldig.  
 

När jag har sagt den där meningen så känner jag bara hur mitt 
huvud far bakåt och hur ont det gör i bakhuvudet...//... Ja jag känner 
det att om jag inte hade varit så nära han så att han hade känt sig, 
han måste ju på något sätt ha känt sig hotad eftersom han slog till 
mig så någon känsla måste han ju ha fått...//...Hade jag uppträtt på 
ett annat sätt kanske så att han inte hade känt sig hotad så hade det 
ju aldrig hänt detta...//…jag har tänkt på det efteråt det är precis 
som det jag tror misshandlade kvinnor känner sig, att dom känner 
skuld... 

 
Ett annat exempel som visar hur närheten kan vara för påträngande är när en 
vårdare ska hjälpa en patient till sängs. Hon upplever att patienten inte gärna 
vill att hon tar i honom. Efteråt förstår hon att hon inte närmat sig honom på 
ett stillsamt sätt, och att hon inte gett honom den tid och det utrymme som 
han behövde för att förbereda sig på att bli vidrörd. 

 
Jag lärde mig ju det hur man skulle göra att man måste prata med 
han liksom, visa, eh, prata en stund annars gick det alltså inte. 
(Intervjuaren säger: Nej, vad du mer försiktig?) Vårdaren: Ja det var 
jag säkert också, det tror jag att jag var… 

 
Ytterligare en vårdare beskriver hur överrumplad hon blivit och hur omedveten 
hon varit om att hon tvingade sig på och berörde en patient, dvs. att hon 
utsatte patienten för en kränkande handling. Patienten svarade med våld. 
Vårdaren beskriver hur hon kände sig illa berörd av situationen eftersom hon 
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trängt sig på patienten för att utföra en uppgift. Känslan av obehag hade hon 
med sig inför och in i nästa möte och beskrev hur hon brottades med denna 
känsla. 
 

Nu måste du (säger vårdaren till sig själv) gå in och vara lugn och 
tänka på att det var ju den gången, idag är det en annan gång, hon 
kommer ju säkert inte ihåg det här, att det var du som var orsaken 
att hon blev så arg och vansinnig i ögonen, man får ju försöka… 
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Studie 3: Beröring med rytmiska insmörjningar i 
antroposofisk vård som bakgrund, ur 
patientperspektiv 
Beröring i form av rytmiska insmörjningar kan göra patienterna närvarande 
och förankrade i ett sammanhang. Det visas hur beröring gör patienterna 
sedda och accepterade och hur den bekräftar dem. Beröringen ger dem en 
plats och bidrar till att ett vårdande utrymme skapas, där patienten kan bli 
mottagliga för vårdande. 
 
Beröring har en mångfasetterad karaktär som innebär att den kan uttryckas på 
en mängd olika sätt, både synliga och osynliga, och kan också upplevas starkt 
skiftande. Beröring uppmärksammar och rör vid patienternas sinnen, så att 
dessa kommer i rörelse. Beröring griper tag i patienterna, rör vid och rör om, 
samtidigt som den stabiliserar, den ger möjlighet till rytm och balans i 
situationen.  
 
Beröringen är till sin natur mellanmänsklig och överskrider den berörande 
situationen, det vill säga den innebär mer än den synliga kroppskontakten. 
Beröring i form av rytmiska insmörjningar har en ro- och kraftgivande 
potential. Detta kan innebära ett lindrat lidande och att välbefinnande skapas, 
även på längre sikt. Såväl insikten i lidandet, som välbefinnandet, kan öka. 
Patienterna får genom beröringen möjlighet att komma närmare sin sorg och 
smärta. Genom den vårdande kontakten som beröring ger, kan patienterna 
möta sig själva. 
 
Beröring skapar möjligheter för både aktivitet och stillhet. Beröringen har 
också en potential att ”öppna upp” och liksom ”väcka” patienternas kroppar, 
från att ha varit ”fastlåsta”, ”stumma” och ”spända”. När patienterna öppnar 
sig, både för sig själva och för omvärlden, blir de mer öppna för vad de 
behöver. Möjligheter för både stillhet och aktivitet kan tas tillvara på ett för 
patienten gott sätt. 
 
Beröring har kraft att såväl lindra patienternas lidande och skänka glädje och 
djup samhörighet, som kraft att skrämma och orsaka eller förvärra lidande. För 
att den vårdande potentialen skall kunna tillvaratas måste den som ger 
beröring vara närvarande. Vårdaren måste också vara öppen och följsam till 
patienten som behöver bjudas in till en respektfull form av beröring.  
 
Beröring som är objektifierande och distanserande kan hindra den vårdande 
potentialen från att utvecklas. Ett mellanmänskligt utrymme behövs där 
beröringen kan verka och där det rörliga samspelet kan utvecklas.  
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Fenomenet beskrivs med hjälp av konstituenterna: 

• Beröring förankrar och ger sammanhang 
• Beröring som samspel 
• Beröring som ger välbefinnande och lindrar lidande  
• Förutsättningar för att beröring ska upplevas som vårdande 

Beröring som förankrar och ger sammanhang 
Beröring är ett kraftfullt uttryck mellan människor och den bereder 
patienterna plats, förankrar dem och ger dem sammanhang. Beröringens 
ömsesidighet eller samvaro innebär att människor delar den med varandra. 
Den blir till något mer än en ytlig kroppskontakt. Beröringen innebär att 
patienterna ges möjlighet att ses i sitt lidande och känna ett välbefinnande. 
Patienterna känner sig betydelsefulla genom den omsorg som visas dem på 
detta sätt. De får utrymme för sin person och de får ta plats. En patient 
beskriver hur hon upplever beröringen som att hon får något …Man blir så 
oerhört rörd (mm) och man är inte ensam längre, fast man är ensam, så har man 
många omkring sig och man mår så bra och allting (mm) det är så fantastiskt att 
få…man vill ha…Beröring och närhet kan få patienterna att komma närmare 
både sig själva och vårdarna, vilket kan väcka starka känslor. En patient som är 
känslig för beröring upplever samtidigt att hon behöver närhet och omsorg, 
och hon beskriver hur beröringen har haft betydelse för henne.  

 
För jag har, har haft jätte jättesvårt med att ta emot beröring och att 
ta emot omvårdnad överhuvudtaget…//… Så efter att hon hade 
smörjt in mig så…först sa jag till henne så här, för jag tar inte alltid 
mig själv på allvar. Så att jag kan bli så där ibland att jag lägger mig 
på ett lite ytligt plan, för att jag inte riktigt liksom vågar uttrycka det 
som är djupare. Så när jag sa till henne åh nu blev mina fötter 
jätteglada. Det var inte sant riktigt det. Jag kände från mina fötter 
att de sa (tyst) eh ja tack för att de hade längtat efter (suckar) att ta 
emot kärlek. Och det vågade jag inte säga till henne, men jag ska 
göra det nu. (Sedan är patienten tyst med tårar i ögonen.) 

 
Patienterna upplever beröring och den närhet den ger som ett ursprungligt 
behov med en grundande betydelse för människor. En av patienterna beskriver 
med eftertryck om hur betydelsefull beröringen i form av rytmiska 
insmörjningar varit för henne …Hon vårdaren  får en liksom att gro och rötter 
och ja man blir grundad i sig själv…Patienterna upplever att beröring är något 
nödvändigt och grundläggande i livet. En patient beskriver det som att 
Människan behöver det… Det är som att man behöver kärlek, ömhet och det är 
samma med beröring och vi får för lite av det...  
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Beröring är också ett ursprung till glädje och människor har behov av den när 
de har drabbats av förvirring och glömska. Genom sin förankrande karaktär 
kan beröring mellan människor lindra upplevd ensamhet. En patient har 
starka minnen från när hon själv har arbetat som vårdare och att beröringen 
varit betydelsefull och förankrande. Hon arbetade med äldre personer som 
hade demens och beskriver följande: 
 

Det fanns ju ingenting att göra tyckte jag först tills jag kom på sedan 
att det fanns det ju. Jag satt nere i dagrummet med ett par gamla 
tanter i soffan och trött var jag så jag lutade mig mot den ena tanten 
och hon började att pilla mig i håret så här och en satt och strök mig 
på benet och sedan tog hon mig i handen. Och sedan kom det 
någon annan och sa; Åh, de ser helt lyckliga ut. Och en av de här var 
en sådan som ytterst sällan satt still. Hon satt still i två minuter 
högst och sedan for hon runt på avdelningen. Sedan fick man trycka 
ner henne i en stol igen. Hon satt där i soffan med mig i säkert en 
halvtimma… 

 
Den förankrande beröringen kan ge konturerna till vad som kan förstås som 
ett mellanmänskligt vårdande utrymme, en grund för att uppleva hälsa. 
Samtidigt som beröringen kan vara avgränsande så att kroppsgränserna känns 
tydligare så öppnar den också upp patienternas kroppar och sinnen och kan 
upplevas som frigörande. Det är av stor vikt att beröringen kan balanseras så 
att den motsvarar patientens behov. Patienterna upplever att de kan behöva 
gränser i tillvaron. En handfast beröring innebär en omsorg som är 
gränssättande. En patient som är skör och har svårt att själv sätta gränser för 
vad hon orkar, beskriver detta så här. 
 

Det är ju ett jättestort omhändertagande som ju går igenom i allt 
och det blev väldigt tydligt här nu när jag blev dålig…//… De 
kommer och puttar en i säng. Det är ett riktigt omhändertagande 
som inte bara är lite jolmigt, utan det är ett riktigt 
omhändertagande… 

 
Beröring sluter, omsluter och samlar ihop och ger en form och ett skydd som 
patienterna behöver för sitt välbefinnandes skull. De kommer mer in i sig 
själva och kan avgränsa sig från något som stör deras välbefinnande. 
Avgränsandet upplevs som samlande. Beröring kan också innebära att 
patienterna mer kan gå in i sig själva och uppleva avskildhet och vila. Detta 
innebär att patienterna kan möta och vara med sig själva i ett sammanhang 
med en annan människa. Beröringen har betydelse för att ge både tillvaron och 
den egna kroppen och personen konturer. En av patienterna beskriver sina 
upplevelser…Det är så samlande. Man blir ihopsamlad. Och jag jämför att man 
bakar något, man formar något…Och när man formar något får man ihop 
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någonting… Beröringen kallar patienten tillbaka till sig själv, också till en 
bestämd plats, i en många gånger rörig, främmande och sårbar tillvaro som 
hör samman med sjukdom och vårdande. 

Beröring som samspel 
Ett berörande samspel är något som framträder som väsentligt i patienternas 
upplevelser av beröring. Ovan har det beskrivits hur patienten genom 
beröringen får en plats och att denna plats är förknippad med en förankring 
till en annan person. För att ytterligare belysa hur denna person blir viktig för 
hur patienten upplever beröring, behöver samspelet lyftas fram. 
 
Patienten blir uppfångad genom beröring och kommer i kontakt med en 
annan person och ett sammanhang som blir påtagligt. Man skulle också kunna 
förstå samspelet som en samlande och enande kontakt. Beröring ger möjlighet 
till att möta en annan människa, nära och på allvar, då den berör längtan efter 
samhörighet. Att exempelvis få skydd i en famn upplevs som att någon vill ta 
ansvar, men det är också ett sätt att genom den andre möta sig själv på allvar.  
 
Beröringen beskrivs som en behaglig kontakt för patienterna och detta 
samspel kan förstås som att patienten och vårdaren kommer i rytm med 
varandra. 
 

Det var något fantasiskt för att det fick mig från att inte kunnat 
andas till att bli ett instrument för henne att få mig att andas…//… 
då upplevde jag den här insmörjningen som något fantastiskt… 

 

Kropparna kommer i kontakt med varandra och samtalar utan ord. Genom 
beröring av sådan karaktär känner sig patienterna accepterade som individer 
och beröringen kan därmed vara vårdande på djupet. Beröring är mer än en 
ytlig kroppskontakt genom sin genomträngande och överskridande verkan. 
 
Patienterna upplever att beröring förmedlar ett engagemang och att vårdande 
beröring är öppen för det personliga. Beröring i dessa situationer är glädjande 
och upplevs som ett delat engagemang. Beröring kan förmedla värme mellan 
människor och upplevs som en värdefull och värmande gåva. Dess karaktär 
upplevs som en värmande gemenskap, ett mellanmänskligt samspel. Genom 
den samspelande beröringen är patienten och vårdaren tillsammans där 
vårdaren får plats i patientens värld och vice versa. Det blir således möjligt att 
komma ifrån fastlåsta positioner in i ett genuint möte. 
 

Man kan vårda på många olika sätt men med den här väldigt äkta 
beröringen, det gör att man får en sån… det är kontakten med en 
annan… 
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Genom beröringens samspelande karaktär finns en möjlighet för båda att ge 
och få något som är betydelsefullt. En av patienterna säger: 
 

Jag tror att det ger en harmoni till den som utför det… Och också få 
chansen att förmedla en kärlek för som kanske inte bara är deras 
egen utan en större som kommer in i den som är kärleksfull... 

Beröring som ger välbefinnande och lindrar lidande 
Patienterna beskriver sina upplevelser av välbefinnande i samband med 
beröring på många olika sätt. Beröringens potential till välbefinnande framstår 
som rik. Välbefinnandet tycks förknippat med den ovan beskrivna 
samspelande och rörliga kontakten. Patienterna känner sig sedda när rörelsen 
mellan dem och vårdaren är som ett öppet flöde och de är i något slags rytm 
med varandra. Välbefinnandet och lindringen för en lidande person är knuten 
till det som tidigare beskrevs som kontakt och kan förstås som en stabilisering 
för patienten själv och i relation till andra. Den lindrande beröringen är i 
balans med patientens behov och har en lugnande och samtidigt väckande 
innebörd. Beröringen kan vara en stillande vårdande gest, som genom de 
känslor som väcks, kan upprätta en stark förbindelse mellan patient och 
vårdare. 
 

Det var något som direkt gick in i min själ, i mig, och jag kände den 
där oerhörda beröringen… Det är en skön känsla, man blir stabil av 
den här touchen… 

 
En vårdande gest, som beröring från en annan människa, gör att patienterna 
blir berörda och känner sig rörda. Beröringen upplevs vara stabiliserande och 
ökar välbefinnandet för patienterna och bidrar till möjlighet för dem att förstå 
sin sorg och glädje. 
 
För att lindra lidande kan patienterna behöva närma sig sitt innersta och 
komma i kontakt med sig själva. Beröringen kan innebära att patienterna 
möter/hittar sig själva. Mötet med andra och sig själv, som beröringen 
innebär, är dock inte okomplicerat. Patienterna kan ha svårt att närma sig 
kärnan i sitt lidande då det är smärtsamt för dem. Beröring kan hjälpa 
patienterna att öppna upp för svåra känslor, men också samla krafter och våga 
närma sig det som känns svårt och smärtsamt. En patient har en svår och 
livshotande sjukdom som har inneburit mycket smärta och vånda. Hon är 
sårbar och känner sig ensam. För att klara av sin tillvaro så försöker hon hålla 
ihop sig för att inte tappa taget om tillvaron. Hon beskriver hur hon har 
upplevt beröring.  
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När man inte mår så bra så (hostar till) så försöker man hålla ihop. 
(Mm) Då blir man gärna lite skrämd och så och då att bli berörd 
kan ju också då lösa väldigt mycket…//… Det är skönt och det, vad 
ska jag säga, Det är ju välgörande och det är ju därför man får det. 
Men det är ju också lösande, för det du går och bär på och så. (Mm) 
Och det, det är väl meningen också att man ska konfrontera sig med 
det man har … 

 
Beröringens välgörande egenskap kan innebära att patienterna kan komma 
närmare sin sorg och smärta då beröringen väcker och rör på dem djupet. 
 

Det går inte att sätta för sig… ja och det är ju beröring och inte bara 
den beröringen som vi pratade om sist, att man blir berörd… det är 
ju mycket mer, det är ju helheten va… det är ju hela tiden att man 
blir berörs…//…Beröringen gör ju allt för att beröring är ju inte 
bara att ta på. Beröringen är ju själslig, man blir ju berörd… 

 
En annan patient uttrycker det som att… Där kommer det ju så tydligt att 
beröringen berör på väldigt djupa plan va…//…Hur det har väckt så mycket av 
sorg och allt möjligt…Beröringen kan således väcka upp känslor även av svår 
karaktär som sorg. Emellertid kan detta vara en möjlighet att komma vidare i 
hälsoprocesserna och läkandet. 
 
Den beröring som ger välbefinnande innebär att patienterna känner sig 
välkomna och en patient beskriver detta som… Man blir välkomnad som ett 
barn. Det här att man blir vaggad, vyssjad och omhändertagen… Beröringen som 
patienterna får kan vara mer eller mindre praktiskt orienterad till exempel som 
hjälp med påklädning. Det kan också vara en insmörjning, en omfamning eller 
att bli hållen i handen. Vad som är gemensamt för att beröring ska upplevas 
som välgörande är att den beaktar hela personen, hela människan. 
 
Beröringen kan också upplevas som stillande och rogivande vid svår klåda. En 
patient beskriver en vardag som är präglad av klåda och i samband med denna 
en oro som är mycket tröttande. 
 

Speciellt en sköterska här, det räcker att hon lägger sin varma hand 
på mitt knä så slutar det att klia. Det är väl så att all min energi går 
till mitt knä och all min energi går till att fokusera knäet till den 
beröringspunkten. Och då blir ju liksom hela jag lugn och då släpper 
ju klådan… 

 
Beröringen väcker välbefinnande och oro kan stillas. En patient berättar om 
hur hon erfar att hon blir hjälpt av rytmiska beninsmörjningar och hur hon blir 
av med sin upplevda stress: 
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För det första så slappnar man ju av helt och hållet, när det är som 
det ska vara. Och så att man smörjer ju från benen och neråt, och så 
här, och så slutar de ju med fötterna och tårna. Att de liksom, de 
drar ut den där stressen genom tårna. (skrattar)…//… Ja och varför 
det vet jag inte, men så känns det för mig i alla fall…det åker ut 
alltihopa… 

 
Beröringen kan också hjälpa patienterna att få vila och komma till sömns. En 
patient som har svårt att komma ner i varv på kvällen och som sover väldigt 
oroligt berättar. 
 

Det får mig att slappna av jättemycket. Och i kväll, eller i natt 
menar jag, då kunde jag inte somna och då smörjde hon in mina ben 
också. Och då kände jag bara hur jag slappnade av och så somnade 
jag faktiskt efter det… 

 
Beröringen har en starkt vårdande potential och till exempel beskriver 
patienter hur de behöver mindre mängd läkemedel som följd av beröringen.  
 

Man slappnar av otroligt mycket…//… men framför allt den här 
äkta beröringen, den går ut i hela kroppen, man blir alltså…man 
behöver inte ta lugnande tabletter…Man blir lugn. Man behöver 
inte ta värktabletter man blir ändå helad när man har ont av det 
där… 

 
Beröringens rogivande potential är förbunden med beröringens förankrande 
och stabiliserande verkan i rörelsen inom och mellan människor. 
 
Beröringen tycks också vara energigivande till sin karaktär. Beröringen 
aktiverar och sätter i gång något i patienten. En patient beskriver det som 
…att man sätter mer igång genomströmningen i kroppen och så… Beröringen 
väcker patienternas sinnen och har på så sätt en frigörande potential. En av 
patienterna beskriver:  
 

Och så börjar hon gnida så där på bröstet (visar med händerna och 
andas samtidigt) och då känner jag den där doften och då känner jag 
att jag berörs så där (nästan viskar fram orden). Åh, jag andas ju, åh 
vad skönt. Ah, aah, jag finns med…  

 
Beröringen kan upplevas som vitaliserande genom känslan av rörelse som 
uppstår och som manar till reflektion över möjligheter. 
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Jag känner att det bit för bit blir liv i hela min fot och jag känner att 
jag kunde göra precis vad som helst med mina tår. Jag kan 
gymnastisera med dem, jag kan göra allting. Jag känner att - Gud 
min fot innehåller allt det här…//… och jag känner att det är riktigt 
spännande det här med fötter…//… Jag känner att jag har en 
möjlighet som jag inte själv har upptäckt förrän nu…  

 
Den aktiverande rörelsen kommer handgripligen patienterna tillgodo till 
exempel vid tarmproblem. Flera av patienterna beskriver att deras 
tarmfunktion balanserats genom att man strykit magen på ett rytmiskt sätt 
som varit välgörande. 
 

Jag bad ju henne också för att jag skulle få för just det här med 
magen. Det hjälpte tarmen att komma igång…//…alltså det är ju 
bara en gåva att få ta emot… 

 
Beröringen ger patienterna möjlighet att koppla bort tankarna på omvärlden. 
 

Det är ju avslappnande. Det är ungefär som, eh, så, så om jag jämför 
med massage så fluktuerar medvetandet till att vara med och till att 
nästan somna in och komma tillbaka…//… Jag bara låter tankarna 
svepa ungefär som när man mediterar. Man bara låter tankarna 
komma och gå. För man blir så behagligt trött så man kan låta det 
bara…//… Ja alltså det kan man låta komma och gå… 

 
Patienter som har skadade kroppar kan ha svårt att känna eller känna igen sina 
kroppar. Beröring kan hjälpa dem att känna av sina kroppar och sina gränser. 
En patient med nedsatt känsel beskriver hur hon behöver en mer påtaglig 
beröring för att den ska upplevas välgörande. 
 

Och nu har jag ju nervpåverkan i mina ben och då behövs det ju att 
man känner det lite mer så än att det är på ytan för då annars känner 
jag inte...//…Jag har strålskada i bäckenet och så det är sprickor i 
bäckenet…//…Och även i korsryggen så då sitter antagligen några 
nerver i kläm här då. Det har blivit lite bättre men jag har 
domningar i benen och i fötterna och det sticker lite… 
(Intervjuaren frågar: Nu är jag lite nyfiken för att förstå vilka 
problem som följer med detta, för att förstå detta, och hur 
beröringen kommer in här?) Alltså jag känner även en lätt beröring, 
men det är behagligare om man tar lite hårdare... 

 
Genom denna form av beröring kan således patienterna komma att uppleva 
sina kroppar på ett annorlunda sätt. Det som varit svårt och främmande kan 
omformas till en positiv upplevelse. En patient berättar att hon känner sig så 
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kall för det mesta och hur hon har svårt att ta emot hjälp från andra. I 
beröringen får hon hjälp med att öka värmen och också uppleva denna som en 
gåva som hon kan öppna upp för och ta emot, vilket hon upplever som en 
efterlängtad förändring hos sig själv. 
 

De jobbar likadant men jag kände mig mycket varm från henne. Så 
när jag kände mig varm, väldigt varm kan man säga. Min kropp var 
helt annorlunda än vad den brukar vara. Så innan det så har jag 
bestämt lite för mig själv att jag får ta så mycket som det går…//… 
Så när ni stängde dörren så hade jag det så bra och jag var så nöjd. 
Mina tårar de bara, ja det var glädjetårar. På sistone har jag lärt mig 
att gråta. Det kunde jag inte för två år sedan. Men nu, det finns för 
glädje, det finns för sorg, men jag hade så mycket glädje och så 
mycket värme omkring mig att jag var så nöjd med det…//… Hon 
(vårdaren åsyftas) kände något speciellt, någon jättevärme i kroppen. 
Jag brukar inte ha det. Jag är iskall och fryser hela tiden och har 
iskalla fötter men i dag var allt annorlunda…//… Att ge värme till 
andra. Men hon sa att hon vet inte, hon försöker att göra allt gott 
och så bra som möjligt…//… Men hon kände någonting annat från 
mig också så jag vet inte om jag lärde mig att ta upp värme från 
andra och behålla den. Att den dag äntligen kom efter tre eller fyra 
år. Jag är tredje gången här på kliniken. Så det kom att jag lärde mig 
och jag försökte, men jag var tveksam att ta emot hjälp från andra. 
Det har varit väldigt svårt för mig, fortfarande håller jag på att lära 
mig väldigt mycket. Fortfarande har jag svårt att trycka på rätt 
knapp. Men jag märkte att min kropp reagerade, så jag försökte 
lyssna vad den ville säga mig… 

 
Beröringen har en öppnande potential och för patienter som känt sig spända 
och haft en känsla av att vara fastlåsta i kroppen och tillvaron innebär den 
öppnande beröringen en möjlighet att hitta en mer nyanserad hållning. 
 

Jag har ju varit väldigt avstängd, så jag har inte kunnat känna det då. 
Jag har stängt av mig i situationen…//… avslappningen släpper de 
känslorna som fanns, som fanns då, som jag inte orkade känna då, 
som jag hade låst fast här inne… 

 
Beröringen löser upp spänningar, utgör en omfamning och kan förankra 
patienterna när de upptäcker att de är på väg att tappa greppet om tillvaron. 
Patienterna upplever även att beröringen kan lösa dem från ensamhet och 
avskildhet. Detta lindrar lidande och förankrar personen i ett betydelsefullt 
sammanhang som är nödvändigt för deras välbefinnande. En patient gör en 
liknelse med djurvärlden vad gäller behov av beröring och välbefinnande.  
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Alltså om man tittar på djurfilmer, apor, lejon, ja alltså alla djur är ju 
liksom nära varandra vid några tillfällen om dagen för att känna att 
de andra är där… 

 
Rytmen i beröringen är en mellanmänsklig rörelse som ger patienterna 
möjlighet till vila och avslappning genom att rörelsen ger utrymme för en 
balans som också den är rörlig. Patienterna har kommit ur den balanserande 
rörelsen i livet och på något sätt hindrats i sin tillvaro. Beröringens 
överskridande karaktär väcker patienternas kroppar att slappna av. 
 

De bestämmer inte, de lirkar och bara känner efter på något sätt… 
Det är ett väldigt fint samspel det är det, det blir det…  

 
På så vis blir patienterna förankrade och stabiliserade på ett rörligt sätt. Detta 
innebär att rörligheten i beröringen ger möjligheter för både vila och aktivitet. 
Ro och oro balanseras på ett för patienten gott sätt. Den rörande rytmiska 
beröringen öppnar för möjligheter att komma in i en naturligare livsrytm där 
man tydligare kan uppleva att det finns en tillvaro som inte behöver präglas av 
smärta. En patient beskriver det så här: 
 

Jag känner det som en sällsynt… ja det är som vatten som åker upp 
och ner… Du vet så där väldigt lätt…//… En brisvind så där…//… 
det bara lättar alltihop och det känns som mina armar blivit något av 
vatten som sköljer upp och ner. Inget är fixerat längre och till slut 
märker jag att jag lösts upp på något sätt…//… Och sedan kan jag 
rinna tillbaka och så är jag där med hela kroppen och är liksom 
med… 

 
Beröringen innebär för patienterna att de kan lämna över sig i en annan 
människas händer.  Detta kan innebära en vila och ett andrum för att kunna 
hämta mer kraft som kan hjälpa dem. Patienterna har genom denna beröring 
möjlighet att öppna upp sina mer slutna rum och att möta sig själva och på så 
vis få en tydligare egen kontur i relation till andra personer. 
 

Det jag fick i går det var, det blev en kärlek här uppe som öppnade 
upp bilder så. (suckar) Och jag kommer inte ihåg men jag började 
säkert gråta då också…  

 
Patienter som brottas med upplevelser av att deras kroppar och tillvaro är i 
upplösning kan hjälpas genom medmänsklig beröring. De kan ha svårigheter 
att hitta sig själva och sin väg i livet, då de drabbats av lidande av olika slag. 
Vid upplevd sårbarhet och skörhet i svåra situationer gör beröring att 
patienterna känner sig skyddade och omhuldade på flera plan. Patienterna 
upplever ett omhändertagande och en förstärkning av den lilla kraft som 

 113 



fortfarande finns kvar. Beröringen innebär en motkraft mot den hotande 
upplösningen, och kan därmed lindra patientens lidande. 
 

Det är ju liksom det som man längtar efter när man är svag. Bara att 
någon håller armen om axeln. Förstår du?  För att det är lite det där 
att man tappar fotfästet och man bara står och vinglar. Och att man 
lite liksom tar hand om det…  

 
En annan patient beskriver beröringens avgränsande och omhöljande egenskap 
som verkar som en buffert mot omvärlden och ger det skydd som behövs för 
att uppleva välbefinnande.  
 

Varje morgon när jag smörjer in mig efter duschen tänker jag på det 
vi talade om och skyddet jag ger mig själv i insmörjningen som blir 
en extra hud i omslutningen av mitt inre… 

 

Sårbarheten och det ansvar som tynger vid sjukdom kan lättas genom 
beröring, vilket uttrycks av en patient som att … Man behöver ett 
hölje…//… att är man väldigt skör så behöver man hjälp att få det här 
skyddet… En annan patient berättar om hur hon känner sig 
omhändertagen.  
 

Nu tänker jag på det här med benen när jag får på benen…//… men 
det får en att må bra om man säger så att man bryr sig och de bakar 
in en. Man bakar in så här och för att värma mig…//… och så bara 
det här att slappna av och inte behöva göra någonting och en tar 
hand om en och så där… 

 
Patienterna kan genom att beröra sig själva komma närmare sig själva och sin 
kropp. När beröring saknas försöker patienterna måna om sig själva genom att 
smörja in sig och ta hand om sig själva , vilket kan förstås som ett försök till 
självbekräftande och att förtydliga sig själv som en betydelsefull person. Att 
vidröra sig själv kan ge självkänsla och upprätta en tilltro till den egna 
förmågan och därmed bidra till utveckling av den egna personen. På så vis har 
beröringen en självupprättande potential.  
 

Och jag lärde mig efter massagen här tror jag att man kan ta hand 
om sig själv…//…det kräver ju lite energi det gör det, det gör ju det 
inte när man bara får…och just att man kan göra det. Det är ju 
väldigt viktigt det är ju grunden… Ja för mig är ju grunden att ta 
hand om mig själv och det har jag ju försökt att lära mig i hela mitt 
liv, på olika sätt, för att det har behövts… 
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Patienter kan även uppleva beröring som en skyddande belöning. Om 
patienterna har svårt att acceptera sig själva är det också svårt för dem att röra 
vid sig själva, d.v.s. att själva belöna sig. … Det var något stort… Så mycket får 
jag inte hand om mig själv men jag ska försöka… 
 
Beröring kan lindra känslor av ensamhet och utsatthet och även lindra lidande 
för sköra och utsatta människor. För en döende patient kan beröringen vara 
lindrande och ge stöd att lämna livet genom att den förankrar i gemenskap. 
Genom sådan beröring kan den döende patienten som saknar hopp om 
fortsatt liv få hjälp vid upplevd hopplöshet. Det behöver inte alltid vara en 
speciell person som berör. Patienten kan uppskatta all närhet i sin utsatta 
situation eftersom den existentiella ensamheten lindras. En patient som är 
svårt sjuk och sängliggande berättar:  
 

Ja, jag är ju så trött så jag somnar ju och jag ligger som i en… dvala 
emellanåt… och sedan är det ju det att jag har ju ingen återvändo. 
Jag kan inte bli botad…//… Det är väl det när man ligger väldigt 
mycket ensam och så kommer det någon som bryr sig och tar hand 
om en och… Ja den här mänskliga kontakten tror jag är väldigt 
viktig. Det tror jag…//… De har givit den behandling som de kan 
ge mig och sedan är det ju inte mer att göra… 
(Intervjuaren frågar: Men de kan hjälpa dig med hur du har det här 
och nu?) Principiellt ja, till en viss grad… (Intervjuaren frågar: Vad 
är det som saknas?) Saknas, det är inget direkt som saknas. Det är ju 
bara det att jag har ju inget framtidshopp. Och det är så väldigt svårt 
när man inte har det…//… De är så snälla och de är så gulliga så det 
jag tror helt säkert i alla fall så att det blir en behaglig avslutning på 
livet… (Intervjuaren frågar: I går så var jag ju med när du fick din 
insmörjning och jag undrar hur är det för dig när du får de här 
insmörjningarna?) Det är det bästa på hela dagen…//…Det var så 
överraskande detta och jag blev så glad och uppfattar det som en 
stor, stor hjälp… 

Förutsättningar för att beröring ska upplevas som vårdande 
Beröring som ger välbefinnande och lindring karaktäriseras av en mängd olika 
faktorer. I beröring kan patienterna visa om de vill och kan ta emot närhet. 
Närvaro och följsamhet i ett samspel är grundläggande för att beröringen ska 
upplevas vara välgörande. Saknas dessa faktorer, varken vill eller kan 
patienterna åtnjuta den hjälp som är avsedd med beröringen. Således måste 
det finnas en öppen inbjudan om beröringen ska innebära vårdande förankring 
och sammanhang.  
 
Beröring som är välkomnande och uppmärksammande till sin karaktär har 
betydelse för ökat välbefinnande och kan bekräfta patienten som person. 
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Öppenheten för personen upplevs som omhändertagande och patienterna 
känner att omsorg visas dem. Denna välkomnande beröring upplevs som en 
uppriktig kärlekshandling. En genuinitet finns närvarande i kontakten som 
beröringen innebär.  
 
Om beröringen får ta tid och plats, upplevs den som välkomnande och om 
patienterna känner sig sedda, gynnar det att hälsoprocesser kommer till stånd. 
Patienterna måste alltså känna att de får uppmärksamhet och utrymme. En 
patient beskriver… De har all tid i världen, de skulle kunna stå där i flera timmar, 
känns det som… En annan patient beskriver: … hon hade en större närvaro och 
då blir beröringen närmare. Det känns mer i kroppen och det kändes mer kärleksfullt 
i förhållande till den fysiska kroppen… 
 
Vårdande beröring kräver en följsamhet för patienternas behov. Beröringen 
som uppmärksammar och är känslig för vad patienten vill och kan, är av 
betydelse för att den ska upplevas som god. Om beröringen ges med personlig 
närvaro och fingertoppskänsla har den potential att lugna oroliga patienter. En 
patient berättar om ett tillfälle när hon fick en insmörjning av ryggen som gav 
välbefinnande. 
 

… och tar i så där ordentligt och hon visade mig och hela min rygg 
kändes av de där linjerna… Det är inga som tränger sig på mig… 
Utan berör mig på ett så flygande sätt utan det kunde nästan vara 
ogjort… Och ändå så är det någon som är där och då blir man så 
oerhört glad… 

 
För att den vårdande beröringen ska kännas som meningsfull och verksam 
behövs en öppenhet för varandra. Patienterna upplever denna öppenhet som 
en ömsesidig beröring som är överraskande välgörande med en läkande kraft.  
 
När patienterna upplever beröringen som påträngande och tvingande hindras 
beröringens stabiliserande egenskaper. Istället stöts patienterna bort från en 
möjlig gemenskap och riskerar att skjutas bort från och ur ett vårdande 
sammanhang som de så väl behöver. För att svara an mot patienternas behov 
krävs att beröringen är inbjudande och inte endast utförs som en teknik. 
Okänslig, oengagerad och opersonlig beröring orsakar besvikelse hos 
patienterna och skapar inte utrymme för det vårdande och läkande; snarare 
avstånd än närhet och välbefinnande. En patient berättar om ett tillfälle då 
hon såg fram emot att få rytmisk beninsmörjning, men att hon blev mycket 
besviken på grund av vårdarens icke-närvarande hållning. Patienten kände sig 
reducerad och objektifierad och som om hon var en möbel berättar hon: 
 

För att det här med att det har ju himla stor betydelse egentligen 
hur engagerad den personen är som utför beröringen… Jag var med 
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om det här om kvällen att det var mer så där som att om jag ska vara 
elak så kan jag säga. Så där nu kan jag duka ut och torka av bordet 
och sådär, nu går jag. Ja, jag hade lika gärna kunnat vara utan det. 
(skrattar till)… 

 
Emellertid kan beröring, om den är person- och situationsanpassad, upplevas 
som välgörande. Personer berör med olika uttryck och intryck, vilket innebär 
att beröring färgas av personen som berör. En av patienterna beskriver det så 
här: 
 

Det känns som mina fötter, när hon berör dem, att det är som att de 
är ihåliga och som om de vore gjorda av dun eller något, 
papper…//…Och det var inte alls som jag känner mina fötter och 
den känslan är behaglig. Det är verkligen behagligt 
avslappnande…//…den där känslan som jag beskriver att jag att jag 
får att ja… Det där att de är tunga och svullna det försvinner totalt 
efter hennes beröring. Och det som jag fick, det var inte samma 
känsla med den andra flickan… 

 
En annan patient beskriver det så här: 
 

Man känner ju en väldig skillnad också när man får de här 
insmörjningarna på magen att det är väldigt olika vilken sköterska 
det är. Men om man kan känna mer av kärlek i deras fingrar medan 
andra sköterskor är mer praktiska och mer mekanisk insmörjning 
och där känner man ju väldig skillnad. Men om man kan känna mer 
av kärlek i deras fingrar medan andra sköterskor är mer praktiska 
och mer mekanisk insmörjning och där känner man ju väldig 
skillnad… 

 
Patienterna upplever beröring som obehaglig med vissa personer, vid en del 
tillfällen och sammanhang. Avsikten med beröringen är betydelsefull men inte 
avgörande för hur den upplevs. Således kan beröring väcka obehag även om 
avsikten varit en annan.  
 

Det kan vara så att vissa människor känner man obehag med… Att 
det är någonting som liksom inte känns bra… Så tror jag att om 
man väljer att ta emot det som den människan ändå vill ge så finns 
det någonting liksom som man kan mötas med andra människor 
med… Med andra människor med någonting som man ta emot. 

 
Patienterna kan uppleva vårdares prat vid beröring som störande och de 
känner sig inte viktiga. En patient uttrycker en besvikelse: 
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Så som det var härom kvällen det var att det, det kändes som att det 
inte var något engagemang från den tjejen…//…vi pratade om andra 
grejer hela tiden medan hon höll på…//…Jaha, är det redan klart…  

 
Samtal kan störa beröringens verkan genom att känslor distanseras, vilket 
utgör ett hinder för att samla sig som hel person. Likaså kan användande av 
handskar utgöra ett hinder och innebära avstånd. En patient berättar om 
tidigare erfarenheter i vården: 
 

Men de kunde inte förklara varför…//…De ville ha handskar på sig. 
De ville inte komma åt den här människan…//…På med handskar, 
på med handskar i alla lägen (skrattar)…  

 
Patienterna har i andra vårdsammanhang upplevt att vårdare varit rädda att 
komma dem nära, både bildligt och bokstavligt, vilket minskat deras tillit till 
dessa vårdare. 
 

Det handlar mycket om rädsla hos den som vårdar naturligtvis. Och 
sedan får vi ju skydda oss. (Intervjuaren frågar: Skydda?) Ja, för att 
inte komma för nära. (Intervjuaren frågar: Vad kan hända då?) Man 
kanske blir berörd…  

 
Beröringens kraft kan skrämma och orsaka eller förvärra lidande. För att en 
hälsoprocess ska komma tillstånd behöver patienternas upplevelser fångas då 
beröringen väcker minnen som kan kännas tunga att möta. Det alltså väcker 
upp… såna…(suckar)… Jag får bilder av händelser jag inte kunnat processa när de 
hänt…  
 
Den inbjudande beröringen förstås som förankrande och ger utrymme för ett 
genuint vårdande, till skillnad från den objektifierande beröringen som rör 
upp, stör och är hindrande i vårdrelationer. Den objektifierande beröringen 
saknar det nödvändiga mellanmänskliga utrymmet och det rörliga samspelet 
och skapar snarare avstånd än närhet, tillit och gemenskap. En patient berättar 
om ett tillfälle för många år sedan där beröringen blev till en skräckupplevelse 
och inte alls svarade an mot hennes behov. 
 

Det gjorde ont. Ta inte så hårt. Det gör illa, usch. Och han förstod 
ändå inte riktigt och det där blev en skräck för mig. (Intervjuaren 
frågar: Du blev rädd?) Han plockade sönder hela mitt skelett för jag 
är ju så tunn. Han borde ju förstått att inte lägga ner sådan kraft… 
Det var ju så där smärtsamt… 

 
Beröringen måste anpassas till patienten och dennes aktuella hälsotillstånd. 
För mycket och för kraftig beröring kan vara för tröttande då beröringen rör 
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vid och rör upp och även om den är välgörande kan patienten behöva vila från 
berörningen.  
 

Det är behagligare med helkropps (insmörjning) men jag tror inte 
att man skulle orka med det varje dag…//… man behöver ju också 
vila emellan sådana behandlingar…  
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Studie 4: Beröring med rytmiska insmörjningar i 
antroposofisk vård som bakgrund, ur 
vårdarperspektiv 
Genom beröringen kan det uppstå ett flerdimensionellt möte som innebär en 
kraftfullt vårdande möjlighet. Beröring rör upp, den väcker och rör om, 
samtidigt som den kan ge stillhet och ro. Beröring söker svar hos patienterna. 
Vårdarna måste känna av och reflektera över det som möts i beröringen, och ta 
ledning också av sina övriga sinnen för att möta patienten med aktning. I 
beröringens vårdande potential finns en öppenhet inför det individuella för att 
möta patienternas behov av omsorg och läkande. 
 
Det kan vara svårt att nå patienterna genom beröring. Beröring kan vara alltför 
kraftfull för somliga patienter som har behov att, av olika skäl, skydda sig från 
andras närhet. Vårdarna måste överväga att avstå att komma patienterna för 
nära genom att vidröra dem. Beröringen problematiseras i närmandet av 
patienterna då beröringen är en så stark vårdhandling som kommer nära deras 
sårbarhet. Samtidigt finns vetskapen att beröring kan erbjuda välbefinnande 
och vila i en sårbar situation och alltså måste vårdhandlingen utformas så att 
den kan tas emot av patienterna. De måste därför vara varsamma så att 
beröringen når sitt syfte och för att inte göra patienterna illa. Berörande 
varsamhet är central i samspelet för att vårdaren ska hitta och känna av 
patientens sårbarhet, då beröringen annars riskerar att vara icke-vårdande och 
skadlig. 
 
Beröring är ett möte med patienternas existens. I det berörande mötet med 
patienterna uppmärksammas vårdarna av patienterna och de måste på något 
sätt bli inbjudna av patienterna att komma dem nära. Vårdarna måste också 
vara fokuserade, förankrade i situationen och närvarande i sig själva för att 
beröringen ska vara vårdande och i balans med patientens behov. Om dessa 
villkor är uppfyllda kan beröringen bidra till att en förankrande vårdande 
relation uppstår.  
 
Även om beröringen är avsedd att erbjuda patienterna välbefinnande, kan den 
också vara givande för vårdarna. Beröringen bidrar till en avspänd vårdande 
atmosfär. Beröringen visar sig innebära en tacksamhet över att få patienternas 
förtroende och över att få komma dem nära i mötet.  
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Fenomenet beskrivs med hjälp av konstituenterna: 
• Berörande varsamhet  
• Beröring som ett vårdande samspel  
• Beröringens vårdande potential 
• Beröring med risk att leda bort från det vårdande  

Berörande varsamhet  
I den berörande varsamheten finns förtroende som svarar an mot djupt 
mänskliga behov. Respekt och vördnad inför patienterna hjälper vårdarna att 
röra dem med varsamhet. Genom berörande varsamhet vill vårdarna knyta an 
till patienterna för att förstå hur de kan hjälpas till välbefinnande. Vårdarnas 
varsamhet kan vara avgörande för om vårdarnas närhet accepteras.  
 

Här berör du hela människan… och genom det här sättet vi berör 
människor på, det är ju också respekt och vördnad. Alltså man tar ju 
väldigt försiktigt. Ja alltså man vet ju alltså att man har en skör 
varelse i sina händer… 

 
I beröringen söker vårdarna svar från patienterna och för att få deras tillit. En 
följsamhet eftersträvas då det är patientens upplevelser som sätts i centrum. 
Varsamheten har betydelse för att förstå patienterna och skapa ett vårdande 
samspel. Beröring i form av rytmiska insmörjningar är en lätt och varsam 
beröring och en vårdare jämför detta med hur man berör försiktigt och liknar 
detta vid att inte gå igenom ytspänningen på en vattenyta. 
 
Beröringen förstås som sammanhangsberoende och vårdarna försöker därför 
ordna så att rummet är lugnt, behagligt och välkomnande som en grogrund för 
välbefinnande. En vårdare beskriver hur närmandet av patienten börjar redan 
innan det att patienten och hon ser varandra.  
 

Det är väldigt viktigt att man just skapar en atmosfär. En lugn och 
ro-atmosfär och det är därför jag tänder ett ljus och värmer upp 
sängen innan. Eh, förbereder patienten överhuvudtaget för att på ett 
optimalt sätt kunna ta emot den här, gesten. Vi vädrar till exempel 
rummet…  

 
Vårdarna upplever mjukheten i beröringen som välgörande och tillitsskapande 
där beröringen inbjuder till en vårdande relation med möjligheter att skapa en 
nära relation med patienterna. Varsamhet innebär respekt och vördnad inför 
patienterna och hjälper vårdarna att röra vid patienterna på ett sätt som kan 
verka vårdande och läkande. Vårdarna vill visa patienterna kärlek genom 
beröringen … då kan man slappna av då kan man sjunka ner i någonting, att vila 
i en annan människa det är något fantastiskt… 
 

 121 



Varsamhet kräver närvaro och en öppenhet och följsamhet inför patientens alla 
uttryck för att patienterna ska ha en valmöjlighet att avstå, även om de tidigare 
blivit inbjudna av patienten att närma sig på detta sätt.  
 
Beröringens komplexitet och olika karaktär manar vårdarna till reflektion. De 
problematiserar sitt närmande av patienterna då beröring som vårdhandling är 
av så potent karaktär och berör patienternas sårbarhet. Detta innebär att 
vårdarna strävar efter en ständigt avvägd beröring som går varsamt fram.  
 

Att komma så nära en människa man inte känner. Det är oerhört 
stort att de tillåter en och, och jag fortfarande känner att jag, jag blir 
rörd av det, det blir jag. Ja det är stort så det ger mig mycket på det 
sättet att någon är villig att motta en sådan nära kontakt. Så då vill 
jag att det ska vara mycket respektfullt. Det hela ger. Jag tycker att 
det ger även när någon patient inte mottar, då ska man hitta ett sätt. 
Hur ska jag göra då? Det ger också för man jobbar med sig själv hela 
tiden. Det är inte något statiskt. Jag måste ha, jag måste ha gjort det 
tusen gånger och ändå jag kan känna…//… och varje gång varje ny 
människa det kan vara olika från en kväll till en annan. Och från 
början de är här, till slutet, och att följa det… det ger väldigt 
mycket… 

 
Varsamhet är väsentlig när vårdarna upplever att sårbara patienter har byggt 
upp något av en ”mur” runt sig som skydd. De förstår att patienterna har 
behov av att inte släppa någon nära. Denna mur förstås som ett skydd, men 
också som ett hinder för patienterna, för att komma ut ur sin utsatthet och ta 
emot den hjälp som vårdarna kan erbjuda. Vårdarna försöker närma sig 
patienterna försiktigt för att locka dem att ”våga sig ut” och låta sig beröras, då 
detta skulle kunna hjälpa dem på sikt i livet. När patienterna vågar släppa dem 
nära ger detta ett tryggt sammanhang som annars kan saknas. 

 

Man kanske måste få tid att bygga upp lite tillit. Lära känna folket 
här, hela atmosfären, för att våga, släppa… det roliga är att det 
händer oftast…  

 
Denna rörlighet kan innebära en öppning men också en risk att patienterna far 
illa om vårdarna forcerar. Således behöver beröringen vara varsam och i balans 
med vad patienten för tillfället klarar av. Vårdarna upplever varsam beröring 
som kärleksfull, god och genuin vård och att den bekräftar patienterna så som 
de är. Den berörande varsamheten ses som kraftfullt välgörande i relation till 
så mycket annat som är hårt och kallt i vården, såsom smärtsamma 
undersökningar, operationer och även hårda opersonliga vårdare. En vårdare 
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beskriver hur viktigt det är att vara varsam och möta patienterna med en mjuk 
beröring. 
 

Man blir bemött på ett väldigt mjukt sätt. Jag tänker ofta det. En 
människa som är jättesjuk, vad är det hon har fått vara med om? 
Bara hårda bemötanden för hela kroppen. Det är blodtryck, det är 
blodprov, röntgen det är kallt allt det här. Eller kirurgknivar. Men 
kanske i bästa fall någon som tar handen och sitter bredvid. Och då 
blir det en mjuk mänsklig kontakt. Mycket av vården är hård men 
den kan vara mjuk, i talet och man bemöter en människa, vänligt. 
Sen det är mycket med kroppen, det är värk, det är lidande… 
Huvudvärk och värk i kroppen och det är värk och då har man tagit 
mediciner eller sjukgymnastik man gör själv, det kan vara massage 
och den kan vara hård. Jag tycker svensk massage är ganska hård. 
Det är ganska mycket som är hårt för människan och sedan att, att 
bli bemött med något som är väldigt mjukt, som inte kräver 
någonting som ja helst ska de inte göra någonting bara ta emot… 

 
En varsam beröring kan lindra lidande. 

Beröring som ett vårdande samspel  
Beröringens vårdande samspel är intimt förknippat med den tidigare beskrivna 
varsamheten. Beröringen förstås som en samspelande samvaro som präglas av 
en ömsesidighet där patienten tillåter vårdaren att komma nära. Vårdarna blir 
rörda av att få patienternas förtroende och upplever att de når kvalitet i 
relationen.  
 

Det blir ett möte också med en annan människa, ett icke-verbalt och 
det kan ju också bli. Jag känner ju, jag känner att jag får en annan 
relation till patienter som jag liksom har hand om och smörjer in, än 
som jag liksom inte berör. För det blir ju något i mötet när man får 
beröra en annan människa och ibland när jag gör 
helkroppsinsmörjning. Man är ju väldigt utlämnad och blottad som 
patient så jag kan känna åh du, du erbjuder mig din fot, eller liksom, 
din bröstkorg. Det kan vara något vördnadsfullt och det känns ju 
liksom i en själv… att man får… Att en annan människa vill, vågar 
och kan lämna ut sig till mig… 

 
Vårdarna upplever beröringen som ett genuint möte med patienten och att 
kropparna samtalar utan ord, vilket innebär en genuin närvaro. Beröringen 
talar för sig själv och den är ett sätt att kommunicera och visa att man som 
vårdare vill väl.  
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Det är det som är vårdande. Jag kan gå in till en patient och är jag 
inte där och inte känslan i handen… Du kan ju ta på en människa 
på så många olika sätt och du känner ju med en gång om det finns 
engagemang. Du känner när jag är där. Och också att förmedla till 
patienten så att förmedla lugn och kan ta emot det här…//…Att 
släppa allt annat, totalt att släppa allt, och engagemang och att vilja 
ge någonting. Det här är ju ingenting man kan gå in och 
låtsas…//…det tror jag är det viktigaste att vi som jobbar här inte 
bara går in och gör något mekaniskt. Det tror jag är jätteviktigt. 
Och det är därför det ger en själv något… 

 
En annan vårdare berättar: 
 

En sån där liten klapp, ett handslag, en liten kram eller någonting 
som visar att – Ja, jag finns här för dig… Det behövs inte så särskilt 
mycket men alla människor har ju ett enormt behov av att bli 
berörda, både att bli sedda, hörda och bli berörda. Jätteviktigt, bara 
att finnas där… 

 
Beröringen innebär en möjlighet för vårdarna att inbjuda patienter till ett möte 
som kan hjälpa patienterna att i en sårbar situation hitta fotfäste. Vårdarna 
erfar att patienterna behöver ges utrymme, trygghet, tillit och få vara i 
centrum.  
 

Jag tror inte egentligen att det är tiden utan det är andra kvaliteter, 
andra, att ja många tycker det bara att bli berörd det och jag har haft 
många patienter som det var jättelänge sedan de blev berörda 
överhuvudtaget, av någon annan människa… och åh de suckar åh 
man bara känner åh de njuter och man känner det här var länge 
sedan och att de törstar efter beröring och då tror inte jag att det 
spelar någon roll med tiden utan att någon ger, ger mig (åsyftar 
patienten). Att jag får, att någon får, och jag är den som tar emot. 
För det är ju många inte heller så vana vid…  

 

Vårdarna upplever att denna bekräftande beröring fokuserar patienten på ett 
kärleksfullt sätt och att den förankrar i situationen här och nu. I beröringen 
ges således uppmärksamhet och vårdarna upplever det som ett berörande 
samspel som innebär att de får lära känna patienterna bättre. En vårdare 
beskriver: 
 

Det känns lika spännande varje gång då jag lyfter på handduken och 
åh vem har vi här? Vem har vi här? Vem är det som är här under? 
Det blir ju så där magiskt det blir som ett samtal som en 
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kommunikation utan ord och det var just det här som jag upplevde 
med de här lätta insmörjningarna… Hej, hallå, här är jag! Vem är 
du? Var är du någonstans? Vem är du? Emedan den klassiska 
massagen som trycker och arbetar mer så muskulärt för att lösa 
spänningar. Det här är mer att väcka fram någonting… Det är helt 
fantastiskt tycker jag… 

 
När beröringen är följsam och flödande finns ett mänskligt samspel. 
Patientens uttryck är alltid överordnat och viktigare än det tekniska 
genomförandet.  
 

Att först och främst få in en rytm så att det blir flödande. Inte 
hackigt, förstår du? Man försöker göra det som en helhet, eh, och 
det kan ju inte bli annat än vackert till slut. Och man försöker göra 
det, det är som musik. (Intervjuaren frågar hur rytmen uppstår.) Hur 
rytmen uppstår? Det är lustigt att du säger det för jag lade också 
märke till det. Varför jag gick in mer när jag tog vaderna. Då märkte 
jag att jag tog med mig hela kroppen liksom, det brukar jag 
egentligen inte göra. (Intervjuaren frågar: Nej, så vad var det som 
hände?) Ja, vad var det som hände? Det, vad var det som hände ja… 
Det var som jag kände intuitiv att jag behövde just på den 
kroppsdelen… ta i lite extra. Inte så att jag lade mera kraft men jag 
lade mer intention i det jag gjorde… 

 
Vårdarna är vakna för patienterna och hur de svarar på beröringen… som man 
kommer i kontakt med när man rör vid kroppen och de i sin tur bestämmer hur fort 
det här ska gå… Den rytmiska insmörjningen är en metod, men metodens 
utförande är inte överordnat patientens svar och sker i ett samspel som 
fokuserar patienternas behov. 
 

Men att det är något som gör att de inte vågar släppa in det och 
därför är det så viktigt vilken intention vårdaren eller den som 
smörjer in, visar.  Att den ska vara kärleksfull, tillåtande och att man 
själv, att man själv ställer sig lite åt sidan… Och bara den gesten kan 
ibland vara för mycket och då har det inte egentligen så stor 
betydelse om man smörjer efter konstens alla regler. Det allra 
viktigaste vill jag nog påstå är intentionen, man gör det med… 

 
Beröringen handlar om att hitta fram till varandra, där vårdaren har ansvar för 
att möjliggöra detta, vilket kan upplevas som en utmaning. Vårdarna upplever 
rytmen i beninsmörjningarna som rogivande för patienterna, men även för 
dem själva, när de hittar patientens kropp och rytm i ett flödande sampel.  
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Jag, jag får inte riktigt fram det där flödet. Det där harmoniska som 
man vill att det ska vara. Det får man inte fram…//… det är så 
tydligt, det går inte att ta miste på. Stelheten och hela mönster som 
de kan visa, det är ju väldigt från person till person, men det är 
något som man känner och som man lär sig också att känna igen 
med den erfarenhet man får, efter hand. Det är det som är så 
underbart här att man kan ju fortsätta att utveckla det (funderar) i all 
oändlighet, tycker jag nästan… 

 
För att mötet i beröringen ska vara genuint innebär det att patienten på något 
sätt måste bjuda in vårdaren till att komma nära. När beröringen kommit i 
samklang mellan personerna nås en balans och vårdaren ges möjlighet att 
komma i samklang med kroppens rytm.  
 
Beröringen kan ge vårdarna möjlighet att skapa en bild av patienterna och 
även möjlighet att känna osynliga aspekter. En vårdare beskriver en sådan 
situation, ett möte med en patient som är mycket mager och tillsynes bräcklig. 
 

Det är bara skelett med hud på…//…åh gud henne vågar jag inte gå 
in till. Men hon har fått mig att lära mig att se bortom det fysiska. 
Att tänka bortom det och se och hennes personlighet har berört mig 
så att jag har kunnat se bortom det och se hennes fantastiska 
personlighet i stället… Att bara våga ta i den här kroppen som bara 
är skelett och lite hud… 

 

Varje patient känns annorlunda och samma patient kan kännas olika vid varje 
tillfälle. Vårdarna undersöker, uppmärksammar och känner av patienten 
varsamt. Beröringen är för dem en sökande beröring, där kroppen kan kännas, 
vilket kan hjälpa patienterna att känna kroppens kontur och gräns. Samtidigt 
får vårdaren en uppfattning om patientens gränser.  
 
Beröringen framstår som både fråga och svar och genom denna samverkan kan 
vårdaren få medel att svara an mot patientens behov. Beröringen är till 
exempel värdefull för att vårdarna ska kunna upptäcka spänningar. Vårdarna 
erfar att beröringen innebär ett annat sätt att uppleva sin kropp och som ett 
bejakande av kroppen genom en annan människa. Vidare beskriver vårdarna 
hur beröringen också hjälper dem att upptäcka patienternas kroppar och om 
de är spända, avslappnade, om de känns kalla, varma eller om de till exempel 
har torr hud och så vidare. Detta innebär att beröringen kan uppmärksamma 
aspekter i den kroppsliga dialogen som ett samtal inte kan göra på samma sätt.  
Om patienterna visar tecken på obehag manas vårdarna till reflektion över 
situationen. Genom att vara öppen för hela patienten, fånga upp signaler och 
kommunikation med hela kroppen och med flera sinnen i samverkan, kan de 
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bedöma patientens belägenhet och vårdrelationens bärighet. Vårdarna försöker 
hitta fram till patientens behov för att komma vidare i hälsoprocesserna. 
 

Så att de kan känna sig trygga att de kan möta sig själva för det är 
mycket vad det handlar om…//…i stället för att komma till det där 
mötet med sig själv, för det kanske, kanske finns känslor där som är 
lite obehagliga och ta i, och det är det som vi uppmuntrar här att 
vara i det här och ta in det…  

 
Vårdarna erfar vid vissa tillfällen att beröringen kommer ur rytm eller att den 
inte hittas. Patienten kan kännas spänd och ge mångtydiga signaler. Vårdaren 
behöver då oftast bli mer självfokuserad för att hitta till patienten.  
 
Beröringens samspel innebär att vårdaren genom sin närvaro kan bidra till att 
patienterna kan möta sig själva. Även vårdaren möter sig själv och sin egen 
sårbarhet i beröring med patienten.  
 

Och det är ju just det här att mötas, jag tror ju väldigt mycket på 
möten mellan människor och att vara så mycket i sig själv så nära sig 
själv och vara i den sårbarheten. Och möta en människa som också 
är nära sig själv och tillsammans eller om jag kan vara den som 
skapar det här rummet som gör att den här personen kan komma 
nära sig själv. Och få ett möte med sig själv och jag får ett möte med 
mig själv och samtidigt så blir det ett gemensamt möte. Det är så 
stort… 

 
Vårdande beröring är ett mångdimensionellt möte. 

Beröringens vårdande potential  
Beröringens vårdande potential innebär att den kan vara vitaliserande och 
läkande. Genom beröringen kan vårdarna hjälpa patienterna att finna till 
exempel ro och avspänning, och beröringens balanserande egenskaper kan 
bidra till välbefinnande. Beröringen kan väcka och öppna upp stumma 
kroppar, och få igång en rörelse mot hälsa.  
 
Beröring upplevs som en kraftfullt vårdande möjlighet som erbjuder 
patienterna en känsla av välbefinnande. Beröringen kan även ha samlande 
egenskaper som kan bidra till balans och ett skydd vid sårbarhet. Vårdarna 
upplever att detta kan hjälpa patienterna, som en gränssättning, nödvändig för 
att de ska hitta sig själva. Vårdarna kan således genom beröring hjälpa 
patienterna att ta plats och känna sig som en mer levande människa. 
 

Det är bara någon som finns där och tillåter ett varande och tillåter 
vad som än finns där att komma fram. Det är liksom inte att man 
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ska gräva fram någonting… Och det tror jag är jätteviktigt att få 
bekräftelse i, att vad det än är så är det okej och det är tillåtet att få 
finnas och det är tillåtet att få vara, och till och med kanske kunna 
komma fram…//…Det är på något sätt att vi finns till, att vi 
existerar… 

 
Vårdarna vill genom det förtroende som ges dem, ge patienterna utrymme för 
att tillåta sig bli omhändertagna. Beröringen upplevs som en vårdande gåva 
som kan ge något åt båda. 
 

Men jag får ju ge den här, jag får ju ge någonting till den här 
patienten som har kanske smärtor, som kanske har oro och olika 
andra saker. Och då kan jag göra någonting.  Och det är alltid så 
fantastisk, att som människa kunna göra någonting för en annan. 
Att ge någon någonting. Och då kan jag göra det med mina händer. 
Och sedan så ger det ju mig själv beröring också. Jag blir ju berörd i 
mina händer så att det, det ger ju mig också för samtidigt som jag 
berör så blir jag också berörd…  

 
Vårdarna upplever att beröringen bidrar till lugn och avspänning, både för 
dem själva och för patienterna. En vårdare beskriver detta… jag själv blir lugn. 
Det är ett utbyte det är ett fantastiskt utbyte är det… En annan beskriver det så 
här:  
 

Det är väldigt skönt när man har sprungit omkring hela dagen och 
sprungit här i korridoren att man kan stänga dörren till ett rum, att 
komma in och att möta en människa. Att känna doften av oljan och 
handdukarna och allt som hör till och att komma in i den här lugna 
stämningen. Och att utföra beröringen det är, är ju alltid en ynnerst 
att få ta på en människa och att ha möjlighet att ge någonting till 
den… 

 
Vårdarna uppskattar att få ge rytmiska insmörjningar och genom att stänga av 
allt annat kan de själva uppleva ett lugn. En vårdare beskriver:  
 

Sen tror jag att den här rörelsen som befrämjar lugnet. Det är ju 
ungefär som en våg. Man tar i lite och slappnar av, tar i lite och 
slappnar av, tar i lite och slappnar av. Och just den rytmen är lite… 
sövande… 

 
En annan vårdare berättar om hur hon själv varit mottagare av rytmisk 
insmörjning och hur detta upplevdes som en vilsam närvaro.  
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När den är klar har man kommit i ett annat medvetandetillstånd. 
Man är i en annan vibration, man hör sin andning och vet att man 
ligger där, men man bryr sig inte om någonting. För man befinner 
sig i ett tillstånd av välbefinnande och detta har åstadkommits 
genom kärleksfull beröring och rytm, så enkelt… 

 
Beröring i form av rytmiska insmörjningar kan ge trygghet för patienterna då 
det metodiska arbetssättet gör att patienterna ”vet gången”. Följsamheten är 
dock alltid överordnad det metodiska genomförandet. En vårdare beskriver: 
 

Som hon hade den här insmörjningen och nu visste hon vad som 
skulle komma och att hon skulle kunna komma att slappna av och 
så… så kollade jag bara av att hon såg avslappnad ut… Att hon var 
hon var i sin värld, eller att hon kunde ta till sig och gå in i sig 
själv… 

 
Beröringen ses som väsentlig för läkning och för lindring av patienternas 
smärta, oro och rädsla. Vårdarna upplever att beröring kan hjälpa till ro inför 
natten. Förmåga att ”lindra med sina händer” ger vårdarna en känsla av 
självtillit. 
 

Det blir en fin övergång, från dagen in i natten och att, ja det är en 
förberedelse för god sömn. Och så vet man ju det att bara ta i 
människor sätter i gång hormoner, så jag tycker det, att skapa 
lugn… Nej, jag känner att jag blir själv lugn av att ge en insmörjning 
och jag känner att det är jag som skapar det, jag som terapeut… Jag 
tror att det är viktigt att signalerar med hela sitt väsen när man 
kommer in att man signalerar lugn och ro… 

 
Beröringen kan förstås som en rörelse inom och mellan människor som kan 
vara balanserande. Vårdarna känner en styrka att ha möjlighet genom beröring 
att hjälpa patienterna i sårbara situationer. En vårdare beskriver hur hon med 
rytmisk insmörjning kunde hjälpa en patient som drabbats av kramp i 
luftvägarna.  
 

Helt lugnt så ställde jag mig på den högra sidan och så tog jag 
hennes hand och sedan började med armen och så gjorde jag 
insmörjning och det tog, det tog bara några sekunder och så kände 
jag ju att hon började lugna ner sig. Efter några minuter så somnade 
hon, så den andra sidan, hon var inte alls, hon kommer inte ihåg. Så 
hon sov i två och en halv timma och jag dokumenterade exakt vad 
jag hade gjort för jag tänkte. Och jag talade ju om för personalen för 
jag gick ju hem sedan när mitt pass var slut. Så att de kunde prata 
med henne för hon kanske hade frågor och hon var så förvånad hon 
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hade aldrig klarat ut en sådan här grej utan mediciner när hon har 
fått kramptillstånd. Så hon var jättelycklig och förvånad. 
(Intervjuaren frågar: Förvånade det dig?) Eh, ja det gjorde det. Så 
när jag gick in och gjorde det så var det så självklart.  Det, jag tänkte 
ingenting då jag bara gjorde det. Jag svarade ja på hennes fråga och 
bara gick in och gjorde det och jag kände bara total närvaro inget 
annat. Men sen efteråt när jag har funderat på det där så, otroligt, ja 
det var. Ja att hon ja hon måste ha känt sig helt trygg. Att det 
kommer in en person som inte är rädd, för hon var ju fruktansvärt 
rädd i den här situationen. Så hon måste ha känt total trygghet, så 
att det, vilken tillit vilken är och jag (skrattar) känner så här åhh. Så 
att jag tackade henne men för att jag fick… 

 
Beröringens har en balanserande potential både som öppnande och samlande i 
en ständig rörelse. Vårdarna upplever att patienterna kan hjälpas till närvaro i 
situationen, känna lugn och nå en större harmoni. 
 

Man samlar sig mer och kommer in i mitten och den här patienten 
har inga sömnbesvär utan hon, hon är inte, hon är bara inte i nuet. 
Hon planerar hela tiden en grej medan hon gör en annan sak… 

 
För att beröringen ska bidra till balans och harmoni för patienterna måste 
vårdarna hitta balans mellan sig och patienterna. 
 

Inte liksom för mycket i mig och inte för mycket i människan, och 
inte för mycket avstånd heller. Utan att kunna förhålla sig och vara i 
sig i sitt eget varande och att det strömmar genom mig också och att 
jag inte står stel då blir det ju stopp här… Och närvarande här och 
nu, det är jätteviktigt och att jag är i min andning och inte spänner 
mig själv… Jag känner ju, vi har ju liksom våra händer på dem och 
de känner hela vår närvaro är där så de känner ju direkt om man är 
stressad… 

 
Beröringen förstås som stillande när den löser upp spänningar. Beröringen kan 
innebära att patienten hjälps till att samla ihop sig och därmed känna sig mer 
hel.  
 

Jag kände hur huden så där riktigt knottrades… Det uppfattade jag 
som att hon riktigt släppte in… Alltså, för mig så känns det helt 
okej vilket läge det än är… För att det tar tid… att släppa tillit 
inifrån, så att jag försöker vara neutral och låta individen vara där 
den är… det är ju glädjande självklart att kunna känna att hon har 
landat mer…  
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Vårdarna erfar att beröringen är en hjälp att känna och sätta gränser. Detta 
innebär att möjligheter för att erfara en kroppslig helhet kan komma till stånd. 
Vårdarna beskriver detta på olika sätt och en av dem berättar hur hon försöker 
hjälpa patienterna. 
 

Med hela handen och inte bara med fingerspetsarna… och sedan 
stryka ner så de förnimmer också fötterna.  Den där avslutningen… 
Väldigt viktig för att grunda och komma på plats, du kan tänka dig 
om du bara slutar så och far ut. (Intervjuaren frågar: Far ut?) Men så 
slutar du (gest som visar hur man stryker uppifrån och ner på 
fotsulan). Och här är det, här är du, här är jag, här finns jag… 
Kommer ner, har en kropp, här slutar jag… 

 

Beröringen ger form och en gräns som möjliggör för patienterna att fylla i 
och/eller fylla ut sig själva och således ta form och mer plats, vilket kan vara 
nödvändigt för läkande. Läkandet relateras på så sätt också till de innebörder 
som beskrevs ovan som ett vårdande samspel. En berättar om hur patienten i 
den rytmiska insmörjningen får möjlighet att ta plats och fylla på med sig 
själva förankrade till vårdaren.  

 

Jag tror att det väsentliga är att den kraften inte kommer bara från 
mig. Det som jag ger, jag ger inte bara. Då skulle jag inte kunna 
jobba (skrattar) tror jag. Och därför den här rörelsen är mycket 
viktig eftersom det inte är jag som gör hela vägen, så här och så här. 
Jag lämnar, i vändningen så lämnar jag, då är det patienten som tar 
över så att säga, läkandekraften… Då kommer den här rörelsen… 
Då får du chansen, här det, det är du.  Men därför är vi, du kommer 
in i det här. Patienten den tar vid, läkandekraften har chans att 
komma i det här…//…Ja att hitta eller någonting, något själv… jag 
tar inte över patientens läkandekraft… 

 
Beröringen lösgör samtidigt som den värmer. När vårdarna är tillsammans 
med patienterna i beröringen kan de själva uppleva välbehag. 
 

Jag tycker om att ge insmörjningar eh det är… Jag vet inte. Jag har 
haft någon patient och de kan säga att det känns som vatten det 
känns som musik att… Det känns som vågrörelser…//… jag brukar 
ofta tänka att det är som någon musik, någon rörelse alltså man 
sätter igång och så blir det en rörelse, ett stycke, en melodi, en 
upprepning, något rytmiskt… 
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Vårdarna beskriver hur beröringen kan vara intensivt väckande. Ett exempel är 
hur beröringen kan väcka gråt hos patienten där djupt liggande känslor släpps 
fram, vilket kan innebära välbefinnande.   
 

Hon var mera samlad den här gången, nu kom gråten. Gråten kom 
ju då efter insmörjningen… för att nu kom det ju lite att det kom 
tårar…//… jag tolkade det mer som så där att hon släpper taget 
nu… Men hon är beredd att liksom ta steget och lita på och liksom 
hon vill släppa. Hon vill kunna överlämna sig liksom. Så jag tolkar 
den det som positivt att den gråten kom att det är mer en sådan där 
lättnadens gråt. Så att någonting släppte… 

 
Genom att beröringen öppnar upp för känslor, öppnar den samtidigt upp för 
möjligheter till välbefinnanden både för patienterna och för vårdarna. Beröring 
i form av rytmiska insmörjningar med dess rörelse och flöde ger kraft i 
vårdandet, och kan erfaras såväl njutbar, behaglig som aktiverande. Vårdarna 
erfar att denna beröring vitaliserar och väcker inneboende krafter hos 
patienterna. En vårdare berättar om sina erfarenheter av en patient som hade 
svårt med sin andning.  

 
Hon sitter ju väldigt ihopkrupen, det är väldigt spänt och hon är 
väldigt spänd, hela hon är väldigt spänd och det är tungt och hon 
kommer inte liksom ur det här och det är väldigt mycket 
psykologiskt också. Med det här att det är så negativt, det är så 
hemskt, det är så tungt och det är jättejobbigt. Eh, hon sa det här till 
mig en gång ’Tack vare att du gör det här kan jag komma i kontakt 
med min ilska och utmana det här slemmet och hosta upp det’. Så 
att det var ju där jag började märka att det här funkade ju verkligen... 
Det har blivit mer och mer så där och det sa jag ju inte i början ’att 
du vet ju att det är så här och det går ju över’… 

 
Vårdarna upplever hur beröring ger kraft till vårdrelationen och stärker banden 
mellan vårdare och patient. Det känns tryggt för vårdarna att kunna bidra till 
patienternas välbefinnande utan att talandet är i fokus. En av vårdarna 
berättar: 
 

Det är tillfredställande då man har givit något som är skönt och 
sedan har varit närvarande utan ord med en patient. Ofta förändrar 
det kontakten vårdare - mottagare…//… man möts på ett annat 
plan. Det kan vara en patient som jag inte har träffat så 
mycket…//… Och det är en otroligt fin ingångsport till ett möte. 
Ofta kommer man närmare efter det… Ja man möts på ett icke-
verbalt plan och visst man pratar lite men man möts på ett icke-
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verbalt plan. Och på något sätt så kommer man närmare den 
människan också, patienten…  

 
Genom att beröringen är genomgripande kan den också vara tröttande, vilket 
vårdarna behöver ta hänsyn till.  
 

Det blir för mycket, för kroppen tål inte mer beröring än en timmes 
massage. Det är mer än vad kroppen orkar med. När man masserar 
kroppen, masserar man bindväven och musklerna, och det berör 
själen och man måste liksom få ta det till sig och det tar en hel dag 
att ta allt det här till sig och att kroppen kommer i balans efter den 
här behandlingen så därför får hon bara de dagar då hon inte får 
massage och det gäller alla patienter… 

 
Vårdarna beskriver situationer när de erfarit att patienter har haft svårt för att 
bli berörda. Detta väcker reflektioner hos vårdarna om hur de kan närma sig så 
att beröringen kan hjälpa patienten. De beskriver i förväg för patienten om vad 
de vill erbjuda och varför. Därefter kan de börja lite försiktigt och ta en ”liten 
del” av kroppen i taget och det kan vara till exempel underbenen och fötterna. 
De närmar sig så varsamt de förmår för att erbjuda patienten möjligheter att 
uppleva beröring som något behagligt. En vårdare beskriver hur hon kan 
försöka närma sig patienter som önskar beröring men som har svårt att ta 
emot den. 
 

Nu ska jag ta det väldigt försiktigt och jag börjar … Känns det bra 
för dig, är det okej att vi prövar? Och känns det inte bra så säg till, så 
kan vi avbryta när som helst…//…ett mål kan ju vara att försöka 
hela det som är trasigt. Och ett sätt är att visa att beröring kan vara 
någonting fint och härligt och kärleksfullt och att man kan 
förknippa det med beröring och så att de verkligen kan få uppleva 
det också… 

 
Beröring är något betydelsefullt som vårdaren kan ge till den som tar emot 
den. Vårdarna vill ge en varm och vårdande beröring som öppnar upp 
möjligheter för sårbara patienter och som kan lindra deras lidande. 
 

Ja väcker det mänskliga och väcker det varma mänskliga för att ofta 
äldre människor, vi har en äldre här. Den första kvällen hon fick det 
hon åkte till himlen sa hon. Ja, hon åkte nästan ur, ja det har jag 
hört ibland också. Det är som oj. Hon har bensår och har haft det i 
fem års tid och gått till sjukvården och det blir bara 
såromläggningar. Det är bara såromläggningar. Och en äldre 
människa kanske inte har haft någon fysisk kontakt med någon 
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människa på många år… Utan det har bara inneburit smärta. Ja och 
det blir ju väldigt, väldigt starkt, av en mjuk rörelse… 

 
Beröringens vårdande potential utgörs av det skydd som patienten kan ges, 
dels relaterar detta till att de får (ta) plats, uppmärksamhet, skydd och dels till 
den vårdande omsorg som förmedlas. Vårdarna omhuldar och sveper in 
patienterna i en mjuk och respektfull ”vårdande mantel”. 
 

Jag tycker att allt känns viktigt. Vad man gör innan, vad man gör 
efter, och den där vårdande gesten och avslutning med täcket. De 
känner av, de behöver inte se, de känner av det här, man tar hand 
om… //… Man ger en person ett hölje man kan säga att en del 
personer saknar hölje. Dom kanske är hudlösa dom kanske är lite 
skyddslösa från att sätta gränser… 

 
Beröringen erfars också som välgörande på sikt för patienterna då beröringen 
ses som helande och kärleksfull och som kan innebära ett läkande möte… när 
dessa murar bryts ner ja och då händer det underbara saker. Då börjar människan 
leka… En vårdare tillfrågades om vad hon upplevde som det vårdande i 
beröring: 
 

Ja det som spontant kommer upp i mig när…när den hjälper en 
människa att…att befria sig ifrån dessa…murar som man ofta har 
byggt omkring sig för att skydda sig. Och man lättar, hjälper till att 
lätta det så att de själva kan komma fram… Det är det som jag tror 
den kan hjälpa till med. En människa som är sjuk har ju oftast byggt 
barriärer omkring sig för att hålla den ondskan hon upplever ifrån 
sig, det är en, en skyddsmekanism kan man kalla det för…//… 
genom den kärleksfulla gesten försöker man bryta ner en bit av den 
här muren och kommer åt den här själva…//… de har byggt den 
förstås i den uppfattningen om att den ska skydda dem… min 
uppfattning är i alla fall att den muren också kan dölja mycket… 
Kan dölja själva orsaken till varför det är som det är…Vi utvecklar ju 
sjukdomar på grund av någonting… Och när vi inte vill se detta 
någonting då bygger vi upp något som så småningom kan yttra sig i 
form av en sjukdom… vi vill ju lösa upp detta och där är beröringen 
väldigt stor hjälp, eller kan vara en väldigt stor hjälp. Människan 
sitter oftast fast i det mönstret och det enda sättet egentligen är att 
på ett respektfullt, mycket respektfullt och tålmodigt och kärleksfullt 
sätt hjälpa denna människa att komma igenom det igen…//… Och 
det måste hon göra i sin egen takt och i sin egen, på sina egna 
villkor. Och därför är det så viktigt att man lyssnar in patienten. Är 
hon redo för det här? Eller är det här kanske lite för mycket för 
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henne? Då måste man anpassa sig. En insmörjning kan vara för 
mycket… Då får man vänta med det… 

 
Vårdande beröring har kraft både att riva ner och bygga upp. 

Beröring med risk att leda bort från det vårdande  
Denna konstituent är intimt förknippad med den tidigare beskrivna 
varsamheten. Här handlar det om att balansera beröringen så att den inte leder 
bort från det vårdande.  
 
Vårdarna försöker i beröring samspela med patienternas komplexitet med 
läkande som mål, men ibland kan det vara svårt att nå detta mål. De beskriver 
hur viktigt det är att hitta patientens rytm för att kunna bidra till deras 
hälsoprocesser. Beröringens beskrivs som ”mer verksam” vid tystnad då 
patienterna ges möjlighet att ”gå mer in i sig själva” och slå sig till ro i en inre 
närvaro. Detta är dock inte alltid möjligt. En vårdare beskriver balansgången 
mellan det vårdande och det som kan vara svårt i möte med patienter som inte 
finner ro: 
 

Man är i gång om patienten inte rör sig längre och man tittar på 
ansiktet och musklerna är avslappnade och en del har också ett 
leende på läpparna, men det är inte ofta, men de är i alla fall stilla 
och de har ett fridfullt ansikte. De har ett fridfullt uttryck i ansiktet. 
Och man känner att när man tar upp foten, att den är tung… 
Motsatsen är att de pratar… Man får inte tyst på dem, de blir tysta 
men de börjar prata igen… Man blir själv rubbad i sin rytm och att 
de rycker eller sparkar med benen eller att de rör sig med armar eller 
huvudet eller stönar, eller någonting annat… Då märker man att 
patienten är spänd och inte kan ta emot och inte är närvarande i 
värsta fall, inte öppnar sig… 

 
Vårdarna beskriver hur de måste hitta en balans mellan sig och patienterna. 
Detta för att beröringen inte ska upplevas som påträngande och skrämmande i 
stället för som hjälpande. . En vårdare beskriver hon i beröringen kan känna av 
patienternas oro och när hon når en gräns.  
 

Sen liksom känner jag den här oron och den jättestarka ångesten… 
Då är det inte obehagligt, men det är ju på ett annat sätt, att smörja 
in. Och också om en patient tycker att det är obehagligt men inte 
kan eller vågar säga det och egentligen inte vill ha insmörjning men 
inte kan säga det…//… fast de har inte kunnat eller velat säga då... 
Det blir, det känns som en outtalad gräns och jag känner att oj det 
här känns inte bra att göra insmörjning. Det kan man känna… 
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Beröringen innebär att våga vara sårbar, men vårdarna upplever att patienterna 
kan ha svårt att ta emot beröring i sin sårbarhet… vi har väl haft väldigt 
ångestladdade personer som bara har kanske tålt en liten insmörjning… En vårdare 
beskriver att det är viktigt att låta patienterna förbereda sig så att de vågar låta 
sig beröras och för att de ska kunna uppleva beröringen som en positiv 
erfarenhet. 
 

Ja att släppa och ta emot det. I bland är det nästan som en ritual att 
de ska tvätta fötterna så. Du kan väl inte ta mina fötter så. Det är 
ganska känsligt med fötter…//… De kan känna att de är smutsiga, 
formen på fötter, de kan känna de luktar. Det kan vara väldigt 
känsligt… 

 
Vårdarna erfar att det finns en risk att beröring leder bort från det vårdande i 
närmandet av sårbara patienter. Vårdarna känner behov av att få reflektera och 
diskutera hur de inte ska hamna fel. Beröring som upplevs som obehaglig av 
patienterna manar också vårdarna till reflektion över patienternas tidigare 
erfarenheter och hur de bäst ska möta patienterna för att bidra till deras 
välbefinnande. 
 

Ibland kan man prata med patienten om det, eller att vi kan ta upp 
det i personalgruppen sedan när vi har rapport. Att det där kändes 
inte bra och vad kan det bero på, kan vi göra på ett annat sätt? Det 
finns människor som har varit med om så traumatiska saker så att de 
har svårt för beröring…//… jag har jobbat med patienter där jag har 
fått tala om att nu kommer jag att ta på ditt ben och nu kommer jag 
att ta på din arm… 

 
Vårdarna kan vid vissa tillfällen känna obehag när de ska röra vid patienter. De 
försöker då att bearbeta sina känslor för att möta patienterna på bästa sätt för 
att inte påverka dem menligt.  En vårdare beskriver en situation med en 
patient som har en annorlunda hud och hur hon upplever det som svårt att ta i 
patienten, men hur hon försöker hantera situationen genom omsorgsfulla 
tankar. 
 

Ja, det kan vara så att när man kommer i kontakt med fötterna att 
man… först är det benen och upp till knäet och det kan gå ganska 
bra… men sen kommer man till fötterna och det är det är någonting 
med fötterna som berör en illa. Det kan vara vassa kanter, hårda 
fötter, knölar som och liknande saker som gör att man kväljs av den 
här känslan…//… man tänker positiva tankar och försöker att göra 
det så bra som möjligt ändå. Jag har aldrig behövt sluta men jag har 
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varit glad när det har varit över för jag har nästan mått illa (skrattar 
lite). Man lär sig så mycket om kärlek här, så man liksom tänker 
kärleksfullt om människan. För det kunde också ha varit jag som låg 
där som hade sådana fötter eller deformationer. Så jag försöker att 
känna samma kärlek för den människan som för vilken annan som 
helst… 

 
Vårdarna erfar att det är väsentligt att försöka hjälpa patienter som har 
svårigheter med att låta sig beröras och en vårdare uttrycker det som att… 
framför allt är det viktigt att de vågar bli berörda. Att våga låta någon ta i dem… 
En annan uttrycker att… det motstånd som någon känner är egentligen ett tecken 
på att hon verkligen är i stort behov av det… En tredje berättar om sina 
erfarenheter av svårigheter med beröring i möte med patienterna. 
 

Det händer ju då och då. Och framför allt med människor som inte 
är redo att kunna ta emot detta ännu, som en gåva. De har svårt att 
släppa in sådan intimitet tror jag. (Intervjuaren frågar: Hur kan det 
ta sig till uttryck?) Man märker det i och med att de är spända, man 
märker det på ögonrörelserna, de försöker blunda men det går inte, 
det kommer inte inifrån. De försöker att stänga sig. Och sedan så 
kan de inte ligga stilla, de kan inte koppla av. Man märker en 
rastlöshet, en, något slags motvilja…  

 
Trots försök är det inte alltid som vårdarnas lyckas. Beröringen kan i vissa 
situationer till och med väcka motstånd och ilska hos patienterna, vilket 
vårdarna erfar kan handla om att de kommit för nära. De beskriver hur de 
försöker hantera ilskan som möter dem och hur de behöver vara öppna för att 
ta emot det som kommer ut på ett sätt som kan hjälpa patienterna. En av 
vårdarna berättar:  

 
Det var en patient som var otroligt spänd och personalen pratade det 
var en svår patient och det var lite så där att den tog emot 
insmörjning och man kom för nära… Ja för mig kändes det helt 
okej, jag kände det positivt…//… man får ju vara öppen och det 
kommer ju ut, men oftast kommer det inte ut och kommer det ut 
klarar dom det inte, och oftast så kommer det ju inte ut… 

 
Vårdarna har erfarenhet av att beröring kan väcka smärtsamma minnen hos 
patienter. Samtidigt förstår vårdarna beröring som en möjlighet för utveckling 
och riktning mot hälsa och välbefinnande, vilket gör att vårdarna ändå med 
försiktigt provar sig fram för att nå patienten, trots sårbarheten.  
 

Vad som kan göra det svårt att ta emot, det kan vara till exempel om 
man har patienter som har blivit utsatta för övergrepp… Dom har 
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det svårt med beröring helt enkelt… Då gör man, då får man göra så 
att man. För det första måste man vara väldigt lyhörd och liksom 
verkligen känna in… 

 
Vårdarna kan också med försiktighet vänja patienterna vid beröring. Beröring 
som upplevs hotfull riskerar dock att patienten sluter sig än mer och att den 
vårdande relationen tar skada. Beröringskänsligheten kan vara mycket uttalad 
till exempel hos personer som varit utsatta för övergrepp. 
 

Vi har ju haft incestproblematik med kvinnor, kvinnor med 
incestproblematik och där är det ju inte alltid så enkelt då. Så det 
har varierat i de fallen hur mycket insmörjning man har kunnat ge. 
Mm men det är ändå så att på något sätt de har kunnat. På något 
sätt och bara kanske fötterna då att man börjar med och sedan 
försöker man där lite sådär på underbenen. Så där man kan prova sig 
fram lite… 

 
För att på sikt kunna beröra dessa patienter kan vårdarna erbjuda beröring i 
form av fotbad där de erbjuder patienten hjälp att torka fötterna. Vårdarna 
upplever att sådan beröring kan hjälpa sårbara patienter att få positiva 
upplevelser av beröring.  
 

Stel förstås, en otålighet kan man nästan känna då. Som om de 
önskar att det redan var överstökat. Förstår du? (Intervjuaren frågar: 
Hm, hur förhåller man sig till detta efteråt? Pratar man om det 
när…?) Ja det gör man framför allt om det är uttalat. Om det är 
första gången och om det inte är så farligt då får man nästan räkna 
med det. Det tar ju en tid att vänja sig vid en sådan behandling som 
är rätt ovanlig fortfarande. Så man måste ge patienten en chans att 
kunna ta emot det här genom att ta en, två gånger. Och sedan så 
släpper det. Men är det riktigt uttalat, så finns det en uttalad 
motvilja, då har det hänt att vi, slutar med det. Då är patienten inte 
mottaglig för detta, då ska hon inte hålla på med det. Det kan ju 
handla om fotbad. Man kanske ska börja med fotbad och försöka 
lösa upp någonting så att man senare, efter en vecka kan gå över till 
helinsmörjning eller fot- och underben, men fot- och underben 
brukar inte vara problem… 

 
Beröring kan vara tveksam som vårdhandling, dels vid starka reaktioner från 
patienterna, och dels när patienter använder beröringen som ”medicin” och 
byter ut ett beroende eller fastlåsning mot ett annat, vilket inte ger hälsa utan 
endast en tillfällig avvärjning mot smärta. En av vårdarna berättar: 
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Det var tal om beröring då vi har haft en patient med mycket stark 
ångestproblematik och incest både mellan, från faderns sida och 
övergrepp mellan syskon och när ångesten var som starkast så ville 
hon gärna ha en fysisk, vara fysiskt väldigt nära. Och där fick hon 
väl och jag upplevde någon gång så där aha, ja det är klart att man 
kan komma över sin ångest genom att vara nära och så blir man kvar 
i den här problematiken va. Den här va, det väckte någon, någon 
liten obehagskänsla hos mig…//…Alltså jag kände, jag tror att det 
var okej i själva situationen men jag blev medveten om hur lätt det är 
att det går över till att bli ett missbruk…//…Ja, ja alltså det som jag 
tror väckte mig, i mig var egentligen. Jaha just det här att man kan 
använda sig av beröring för att dämpa sin ångest…//… det var 
någon aha-upplevelse hos mig så då också gör att när jag väl är 
medveten om det så krävs det också en varsamhet hos mig… 

 
Beröringen måste alltså förstås mot patientens bakgrund för att inte riskera att 
leda bort från det vårdande och i stället bli icke-vårdande och rent av skadlig. 
 

Det var en utlösande faktor och det har varit så svårt att förstå, också 
det här med incest mellan syskon. Det här, helt plötsligt gick det 
upp. Mm att verkligen beröring har så, så, så många kvaliteter…//… 
Sen är det ju man får ju ha lite spelrum där också för att balansera 
för att alla kanske inte är riktigt där, att de kanske inte klarar av 
det… 

 
Eftersom vårdarna upplever att patienterna har varierande tolerans för 
beröring och att denna kan väcka rädsla hos patienterna måste det finnas 
öppenhet och en valmöjlighet. Patienternas delaktighet är väsentlig för att inte 
kränka. Vårdarna upplever att patienterna i stället kan stötas bort från den 
vårdande relationen om beröringen inte finns i ett öppet samspel. 
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Generell struktur för fenomenet beröring 
Den generella strukturen för fenomenet beröring är en beskrivning av 
fenomenets invarianta innebörder och struktur baserat på resultaten från de 
tidigare genomförda studiernas essentiella innebörder.  
 
Beröring är ett kraftfullt existentiellt fenomen som sammanflätar två personer i 
en enhet. Den som berör blir också själv berörd. Den som blir berörd berör 
samtidigt den andre. På så sätt tillhör beröringen vare sig den ena eller andra 
personen och kan heller aldrig vara enkelriktad; den blir till i mötet mellan de 
två individerna och rör sig mellan dem. Detta samspelande möte kan förstås 
som en ömsesidighet i en enhet, som också inbegriper det sammanhang där 
beröringen sker. I detta mellankroppsliga rum kan ett meningsfullt 
sammanhang upprättas, vilket utgör ett vårdande utrymme där en individ kan 
ges möjlighet till läkande. Beröring är en vårdande kraftkälla med existentiella 
dimensioner. 
 
Beröringen kan förstås som en vårdande kroppslig dialog. En person i behov 
av vård får härigenom en möjlighet att erfara sig ”hel”: hur hela individen, med 
sin hela kropp finns till, och där känsel och känsla interagerar. Talande och 
lyssnande kroppar möts i ett givande och mottagande, som engagerar 
kroppens olika sinnen, vilka stöder samklang och samförstånd i en vårdande 
följsamhet.  
 
En följsam beröring har kraft att upprätta eller stärka en vårdrelation där 
människor möts. I denna finns det utrymme för ”det egna nakna jaget”, som 
inte censurerar och inte censureras. Följsamheten blir framträdande då den 
sker i vad som kan beskrivas som en rytmisk rörelse mellan de inbegripna 
personerna och ger plats för en patient att finna sin egen rörelse mot 
välbefinnande. Beröring har en potential för sådan rörelse, närande kraft och 
kreativitet som behövs för att individen ska orka i en utsatt ohälsosituation och 
inte fastna i lidande. 
 
Beröringens vårdande potential är mångfasetterad. En individ kan därigenom 
bli tydlig och bekräftad med ett värde, och kan bättre förstå sig själv och andra. 
Rörelsen i den kroppsliga dialogen innebär att människorna kan hitta en mer 
balanserad grund i tillvaron. Detta innebär att beröring har en potential att 
lindra existentiellt lidande, till exempel ensamhet. Spänningar kan upplösas i 
beröring samtidigt som den kan ge form till kroppen och den vårdande 
relationen; en mellankroppslig gräns blir betydelsefull genom att den kan 
urskilja den egna personen från den andra, och samtidigt erbjuda närhet. 
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Beröring kan således samtidigt vara både överbryggande och avskiljande, vilket 
kan vara till hjälp i vårdandet. Genom smärtlindring, lugn och vila som 
springer ur beröring kan människor komma närmare sin sorg och smärta. En 
vårdande beröring skyler inte över för att ge ett falskt välbefinnande eller vad 
som kan förstås som en ytlig tröst. 
 
Människor berör och berörs av mer än vad som kan ses. Beröring förekommer 
inte endast vid hudkontakt utan inbegriper kroppens sinnen som helhet, vilket 
innebär att exempelvis en blick eller ett uttalat ord kan beröra lika väl som en 
hand. Hela kropparna samspråkar. Beröringens överskridande egenskaper 
innebär också att kropparna minns, vilket gör sig gällande i en vårdande 
situation. Beröring har kraft att nå utanför den synliga kroppen och det 
aktuella sammanhanget, och kan på så sätt vara både oberäknelig och 
motsägelsefull. Kroppsliga minnen och spår av beröring kan göras till föremål 
för en mer reflekterad tanke och känsla, som kan hjälpa individen att bearbeta 
den smärta och rädsla eller annat lidande som måste bearbetas för att det skall 
vara möjligt att komma vidare i en hälsoprocess. 
 
Beröring är genomträngande och genomgripande, oavsett om den är mjuk 
eller av en hårdare karaktär och den måste därför förhållas till människors 
sårbarhet. Beröring sätter människornas sinnen i rörelse på gott och ont. 
Beröringens kraft kan beskrivas innebära både välbefinnande och lidande, 
beroende av i vilket sammanhang den finns och vilka människor som berörs. 
 
Människor försöker värja sig mot beröring som tränger sig på, som är hotfull. 
Då personerna vidrör varandra utan att egentligen hitta varandra (nå varandras 
mänsklighet), blir beröringen menlig både för patienterna och för vårdarna. 
Detta förhållande pekar på risken med beröring som inte är tillräckligt följsam 
eller är direkt taktlös, och som på så sätt snarare utgör ett hinder för egentligt 
vårdande och välbefinnande. Sådan beröring kan rent av utgöra ett existentiellt 
hot genom att den förskjuter patienterna ut ur en vårdande gemenskap. 
Beröring i olika former kan således aldrig vara ”en metod” om den ska vara 
vårdande. Den visar sig vara mycket mer än en mekanisk och statisk handling 
eller en be-hand-ling; den är sinnenas, handens och kroppens avtryck i en 
gemensam värld. Den är förankrande i situationen och världen, på gott och 
ont, då den inte kan undflys. Huden kan inte blunda. 
 
Beröring som är objektifierande kan förstås som hindrande eller förstörande 
för vårdrelationen och välbefinnande, då den saknar det nödvändiga 
mellanmänskliga utrymmet. Den skapar snarare avstånd och främlingskap än 
närhet, tillit och gemenskap. Om beröringens potential för vårdande skall 
kunna utnyttjas och hotet om icke-vårdande skall kunna avvärjas, måste 
beröringens intentionalitet avvägas mot människors sårbarhet. 
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Studie 5: En filosofisk belysning 
Fenomenologiska vetenskapsteoretiska innebörder har tidigare beskrivits i 
kapitlet om ansats och metod för att belysa frågor som har med forskningens 
genomförande att göra. Den tidigare beskrivna livsvärldsteorin och 
intentionalitetsteorin87 byggs nedan på med innebörder av betydelse för att 
förstå fenomenet beröring bättre, relaterat till vårdandet, i en inledande 
fenomenologisk bakgrund. Därefter följer den egentliga belysningen där 
empirins generella struktur får möta filosofin i en belysning av det empiriska 
resultatet. 

Levd kropp  
Föreliggande avhandlings empiriska resultat visar att det inte går att förstå 
fenomenet beröring och dess innebörder med ett dualistiskt angreppssätt. Här 
framgår också att det även generellt sett i vårdandet är problematiskt att förstå 
människan utifrån en dualistisk indelning, eller som ett objekt där personen 
inte ses, där mening och sammanhang tappats bort. En människa är varken ett 
objekt, en sammansättning av delar eller en sammanfogning av kropp och själ, 
vilket kommer att tydliggöras i följande avsnitt.  
 
Fenomenologiskt inriktade filosofer, som t.ex. Husserl och Merleau-Ponty, 
uttrycker kritik till alla former av dualismer i förståelsen av människan. I 
Phenomenology of Perception (2002) lämnar Merleau-Pontys objekt-subjekt- 
dikotomin för att istället lyfta fram kroppen som ”levd”, det vill säga som 
något mer än bara en kropp av materia och med en själ som har sin plats 
någonstans i denna materiella kropp. Merleau-Ponty beskriver den levda 
kroppen som ett subjekt, som är intentionalt riktad mot världen. Den levda 
kroppen är således meningsskapande samtidigt som den bär på mening. 
Kroppen skildras vidare som full av känslor, minnen, tankar, reflektioner 
etcetera, vilka är tätt sammanflätade och alltid i relation till omgivningen. Alla 
aspekter av existensen sammanflätas i den levda kroppen, vilket innebär att 
kropp och själ inte går att särskilja. Inte heller tanke och känsla går att 
särskilja. Där det finns kropp finns det själ, och vice versa. Där det finns tanke 
finns det känsla, och vice versa. Merleau-Ponty (1968) beskriver den levda 
kroppen som en helhet som erfar och erfars, och med sinnen som samarbetar 
intimt med varandra och i ett utbyte med omgivningen. Kroppen är med 
andra ord varats utgångspunkt.  

 
Människan beskrivs av Merleau-Ponty som förankrad i världen genom sin 
kropp, som bebor tid och rum, och genom kroppen får hon sitt perspektiv “ To 
be a body, is to be tied to a certain world, as we have seen; our body is not primarily 

                                                        
87 Se kapitlet Vetenskaplig ansats och metod. 
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in space: it is of it” (Merleau-Ponty, 2002, s. 171). Det är med den levda 
kroppen som utgångspunkt som människan har tillgång till, förstår och 
kommunicerar med sin värld. Världen presenterar sig för en levd kropp och 
därmed också för en kropps möjligheter och begränsningar. 
 
Om vi för över denna kunskap till vårdande, innebär det att en människa 
måste förstås som en hel människa, inte som (endast) en uppsättning celler 
eller som ett mätvärde. Även kroppens biologi förstås i den levda kroppens 
sammanhang det vill säga som innebärande mening i tid och rum. Enligt 
Merleau-Ponty är det inte meningsfullt att försöka reducera människan till en 
kategori eller som en funktion. Människan är en levd kropp som ingår i ett 
större sammanhang som har betydelse för människans erfarenhet av sig själv, 
andra och världen (Ibid.).  
 
Den levda kroppen ingår i det som tidigare beskrivits som en naturlig 
inställning88. I den naturliga inställningen ger sig kroppen vanligtvis inte till 
känna för individen på ett uppenbart sätt; den är där på ett oproblematiserat 
sätt. Vi reflekterar inte över kroppen i denna naturliga inställning, utan den 
bara finns, liksom att vi vanligtvis inte tänker på att vi tänker (Merleau-Ponty, 
2002). I denna grundläggande hållning upplevs kroppen som en helhet. 
Emellertid är det inte svårt att ”bryta” den naturliga inställningen. Om det till 
exempel kliar på benet och man böjer sig ner för att inspektera och klia sig, 
kanske man upptäcker att man fått flera stora myggbett på ankeln. Då träder 
kroppen som helhet i bakgrunden och fotens ankel blir den klart framträdande 
figuren mot vilken all uppmärksamhet riktas för en stund. På liknande sätt kan 
någon annan del av kroppen upplevas vara problematisk eller ”bråkig” och 
kräva uppmärksamhet. 
 
Samtidigt som den levda kroppen innebär tillgång till världen, kan den 
begränsa tillgången till världen. Detta är vad som sker vid sjukdom och annan 
ohälsa. När människor drabbas av sjukdom eller ohälsa förändras den levda 
kroppen och också tillgången till en värld, och det dagliga livet kan förändras 
på ett genomgripande sätt. I vården möts patienter som rubbats i den 
”vardagliga lunken”. Det kan till exempel göra ont någonstans, det kan vara 
svårt att röra sig som vanligt och göra det som man ”brukar göra”. Ohälsa kan 
innebära att den naturliga helhetsupplevelsen av kroppen går förlorad och att 
en kroppsdel kan värka, att en känsla är störande, eller att hela kroppen känns 
konstig. Kroppen befinner sig inte längre i bakgrunden på det 
oproblematiserande ”vanliga” sättet, utan har trätt i förgrunden. Det är 
fortfarande den levda kroppen som helhet som erfar och känner, men vissa 
aspekter av helheten har blivit mer påtagliga. Då en eller flera delar eller 

                                                        
88 Se kapitlet om ansats och metod. 
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aspekter av kroppen på detta sätt skiljs ut kan kroppen komma att erfaras som 
främmande, och personen kan distansera sig från det ovanliga, det smärtande 
och främmande, samtidigt som det är påtagligt närvarande. Lidande och 
smärta är ett levt lidande; kroppen är ett subjekt som lider, en människa i sitt 
levda sammanhang som lider. 
 
När ohälsan ger sig till känna kan det beskrivas som att den levda kroppen 
pockar på uppmärksamhet, vilket tvingar den sjuka individen att reflektera 
över sin situation och sitt hälsotillstånd. Med utgångspunkt i den levda 
kroppen kan Merleau-Ponty (2002) hjälpa oss att förstå att när människor 
lever sin ohälsa ”följer inte kroppen med” på samma oproblematiska sätt som i 
vanliga fall. Den sjuka och lidande människan behöver hitta nya vägar att 
förstå kroppen och relationen till världen, vilket kan vara en stor och rent av en 
överväldigande utmaning.89  

Mellankroppslighet 
Det är genom den levda kroppen som människan har tillgång till en värld och 
andra människor. Människan beskrivs av flera existensfilosofer vara född in i 
ett sammanhang med andra människor, som hon samverkar med och är 
beroende av.90 En människas relation till andra människor beskrivs av 
Merleau-Ponty (2002) som en mellankroppslighet, vilket innebär att denna 
relation måste förstås som grundläggande kroppslig. Genom kroppen bebor 
människan rummet och tiden, och ingår i en mellanmänsklig helhet. 
Kroppsligheten kan på detta sätt beskrivas som ett grundläggande ontologiskt 
villkor, som både ger människan tillgång till en värld och andra människor och 
utsätter människan för världen och andra människor. Kroppen är öppningen 
till världen och möjligheten till kommunikation med andra människor, vilket 
både innebär vad som kan beskrivas som en handlingsförmåga och en 
sårbarhet. Genom mellankroppsligheten sker kommunikationen och 
utforskandet av världen och andra människor i ett sammanhang. Men det är 
även denna kroppslighet som ger människan en tillgång till sitt inre. 
Känslorna är inget som kan beskrivas som enbart inre cellulära processer, som 
är oavhängiga ett yttre sammanhang; de blir till i mötet med världen och andra 
människor och kan därför inte beskrivas som en separat kategori. 
 

                                                        
89 Merleau-Ponty (2002) ger ett flertal exempel på hur människor lever sin ohälsa och hur detta 
förändrar deras existentiella situation. Det ges också exempel på hur människan har förmåga att leva 
med en förändrad tillgång till livet. Phenomenology of Perception kan rekommenderas för fördjupande 
läsning. Även Gadamer (1996) The Enigma of Health. Stanford, Toombs (1993) The meaning of 
illness- A phenomenological account of the different perspectives of physician and patient samt 
Dahlberg och Segesten (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis visar på denna mer komplexa 
förståelse för människan som drabbas av ohälsa men också för vad hälsa kan innebära.  
90 Se t.ex. Heidegger (1981/1927).  
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Den grundläggande kroppsligheten innebär att människor möts utifrån sina 
egna horisonter med existensens alla aspekter sammanflätade.  Alla aspekter av 
den levda kroppens helhet91 samverkar och har betydelse för människans 
förmåga att kommunicera och att orientera sig i världen. 
Mellankroppsligheten och den kommunikation som denna innebär, kan ske 
mer eller mindre explicit, till exempel genom talat språk eller vad som kan 
beskriva som icke-verbalt språk som beröring, gester, kroppshållning, 
spänning eller avslappning av muskler etcetera. Dessa mellankroppslighetens 
aspekter ger människan möjlighet att utforska både andra människor och sig 
själv. Detta kan illustreras av hur en vårdare kan beröra en annan människa 
samtidigt som hon/han också har möjlighet att lyssna på, smaka på92, lukta på, 
tala med denna person för att få kunskap om den personen, samtidigt som 
mötet med den andra personen dessutom ger vårdaren kunskap om sig själv 
och relationen dem emellan. Detta gäller även mötet med tingen som kan 
undersökas på liknande sätt, vilket blir mycket tydligt i hur små barn 
undersöker tillvaron. Den mellankroppsliga kommunikationen sker alltså på 
kroppens alla möjliga sätt för att förstå andra, sig själv och världen. 
 
Eftersom uttrycken i det mellankroppsliga mötet kan vara mer eller mindre 
tydliga kan det vara svårt att förstå den andre, men oavsett hur mycket som 
förstås har situationen alltid en mening. Merleau-Ponty framhåller att det 
talade språket ger människan möjligheter att komplettera sin förståelse utöver 
andra kroppsliga uttryck, men att det inte nödvändigtvis har företräde framför 
annan kommunikation. Möten mellan människor förstås som möten mellan 
livsvärldar, där kommunikationen strömmar på såväl explicita verbala nivåer 
som på outtalade och mer eller mindre omedvetna nivåer. För att kunna 
utveckla ett gott vårdande är det väsentligt att förstå att varje patient 
kommunicerar som levd kropp och därför med mer än det som sägs i ord, 
vilket kan leda till missuppfattningar eller exempelvis övertolkningar av 
”beteenden”. I möten mellan livsvärldar kan människors levda kroppar visa 
mer än vad avsikten är att faktiskt säga, vilket kan vara både ett problem och 
en tillgång. Människan kan till exempel känna sig avslöjad och tycka det är 
pinsamt när kroppen har ”sagt för mycket”, vid sidan av det talade språket. 
Emellertid kan det också innebära att människan som levd kropp i en positiv 
mening kan förmedla mer än vad hon förmår säga med det talade språket. 
Detta kan utgöra en tillgång och ett supplement till det talade ordet och det 
som den andra vill uttrycka, men har svårt för att finna ord för. Trots sina 
skilda uttrycksmöjligheter är det inte möjligt att förstå alla aspekter av en 

                                                        
91 Aspekterna kan förstås som alla sinnen, alla relationer till andra människor, samt till världen och 
naturen. 
92 Det är knappast förekommande att vårdare smakar på patienter. Emellertid kunde det i äldre tider 
förekomma att vårdare slickade eller att smakade på till exempel urin som ett led i att försöka förstå vad 
som felade patienten. 
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människa, och något förblir alltid dolt.  Mellanmänsklig kommunikation kan 
förstås som en outtömlig möjlighet till att förstå mer (Merleau-Ponty, 

932002) . 

enom få möjlighet att 
rstå sitt lidande, eller att förstå en annan människa.  

t av världen 
uppgå i den” (Merleau-Ponty, 2004, s. 35). 

r centralt i vårdande i 
llmänhet och för förståelsen av beröring i synnerhet. 

a. Husserl 
dliggör också begränsningar i förståelsen av den andra personen.  

 

                                                       

 
Med ovannämnda som utgångspunkt kan den levda kroppens alla sinnen 
beskrivas som samspelande för att människan ska kunna handla och orientera 
sig i rummet, tiden och i livet. Genom att kroppen är riktad mot världen och 
förstås som orienterande och kännande, kan människan undersöka 
omgivningen, till exempel genom beröring, och därig
fö
 
Beröring som fenomen kan förstås som ett formerande av ett mellankroppsligt 
fält som är fyllt av mening. I detta fenomenala fält är det erfarandet av den 
egna kroppen som ger tillgång till en annans kropp. Detta skulle kunna förstås 
som att det är genom att jag upplever mig som ett jag, som jag kan uppleva 
den andra som en annan, genom mitt jag.94 ”Därmed blir det också möjligt att 
fatta den andre som levande kropp, då vi nästan rör vid hans erfarenhe
utan att någonsin kunna 

Paarung - parandet 
Ovan nämns kommunikationen mellan människor som en 
mellankroppslighet. I ett tidigare kapitel har de fenomenologiska teorierna om 
intentionaliteten och livsvärlden beskrivits för att visa hur kunskap och 
förståelse blir till.95 I detta avsnitt är avsikten att ytterligare belysa hur 
människor förstår varandra och sig själva, vilket ä
a
 
Man kan fråga sig hur det alls är möjligt att förstå en annan människa och till 
exempel en annan människas lidande. Och om det är möjligt att alls förstå en 
annan människa, hur går i så fall den förståelsen till? Den andra människan 
visar sig enligt ovan som en kropp, men hur kommer det sig att denna kropp 
erfars som en annan människa? Jag har sökt svar på dessa frågor genom att läsa 
Husserls (1992) text Cartesianska meditationer där han beskriver hur en 
människa kan erfara en annan kropp som en annan människa, en person, samt 
hur det är möjligt för en människa att förstå en annan människ
ty

 
93 Merleau-Ponty (2002) beskriver också att människan inte heller kan restlöst förstå sig själv, utan 
även där områden som man inte så lätt kommer åt, vilket bl.a. är en av grundtankarna för den 
psykoterapeutiska verksamheten. 
94 Kan jämföras med Husserls paarung. 
95 Se kapitlet om vetenskaplig ansats och metod. 
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Med hjälp av begreppet ’paarung’, dvs. parandet96, och ”parandets” universella 
association, beskriver Husserl möjligheten att förstå den andra människan som 
en annan människa och inte som något annat, till exempel ett ting (Husserl, 
1992, s.18). I parandet erfar jag den andra människan som annan genom att 
jag associerar den andra kroppen till mig själv. Mycket förenklat kan man säga 
att jag erfar att den andra kroppen liknar min, den har armar, ben, talar, rör 
sig, andas etcetera, kort sagt, mycket är likt mig själv. Genom att den egna 
kroppen alltid är närvarande på ett levande sätt, och på ett sätt som redan är 
känt, kan den andra kroppen erfaras som en annan levande kropp som 
samtidig och närvarande med mig (Husserl, 1992). Det finns ett talspråk som 
lyder ”som jag känner mig själv, känner jag andra”, vilket kan vara ett 
vardagligt sätt att beskriva hur man förstår andra. Det är också genom att jag 
är i någon mån är främmande för mig själv, liksom för andra, som öppnar upp 
för en erfarenhet av andra människor, som både främmande och lika mig själv. 
 
Innebörden av ”parandet” beskriver hur människor förstår att det finns andra 
människor, i en gemensam värld. Dessa andra förstås ur det egna perspektiv 
som den levda kroppen innebär. Vad som nu är väsentligt att tydliggöra är att 
den andra människan inte kan presentera sig fullt ut, till skillnad från det hus 
som tidigare beskrivits97, genom att hon presenterar sig på ett mer eller 
mindre indirekt sätt. Människor har dolda eller svårtillgängliga sidor och 
aspekter, och känslolivet skulle kunna beskrivas som en sådan. Dessa ”inre 
horisonter” kan göras tillgängliga genom samtal och annan kommunikation 
(till exempel beröring). Dock måste dessa innebörder vara åtkomliga för 
kommunikation, vilket inte alltid är fallet. Som tidigare beskrivits är all 
mening kontextuell och oändlig, vilket även stämmer för förståelsen mellan 
människor (Merleau-Ponty, 1991). Därför måste det alltid, i varje situation av 
mellanmänskligt sampel, finnas en tveksamhet, osäkerhet, och en medvetenhet 
om att det alltid kan finnas något mer och annat än det som visar sig. 
Mellanmänsklig mening kan aldrig uttömmas (är aldrig entydig), vilket 
innebär att den andra personen aldrig kan förstås fullt ut och det är inte heller 
möjligt att för 98stå sig själv helt och hållet.  

                                                       

 
I föreliggande avhandling är det av central betydelse att det bara är den egna 
kroppen som kan kännas inifrån. Ingen annan vet hur jag upplever beröring. 
Jag kan aldrig fullt ut inta en annans människas position och perspektiv, 
eftersom jag i så fall skulle vara denna person (Merleau-Ponty, 1991. s. 42). 

 
96 Parandet är ett uttryck som kan kännas något otympligt att använda då det också ha en sexuell 
innebörd. Jag väljer dock att använda detta uttryck då det är svårt att fånga samma innebörd med ett 
annat ord.  
 
97 Se kapitlet om Vetenskaplig ansats och metod. 
 
98 Kan liknas vid Husserl paarung. 
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Den andra personen kan förstås ha likheter med mig själv, men har också 
aspekter som är helt personliga och egna.  
 
Kunskapen om den mellanmänskliga, mellankroppsliga och parande 
kommunikationen belyser hur nödvändigt det således är att det finns öppenhet 
och följsamhet i relation till den andra personen, i synnerhet om det gäller 
vårdande. Den vårdvetenskapliga teori som ligger till grund för 
avhandlingsarbetet tar sin grund i livsvärldsperspektivet och ses som grundbult 
i vårdandet och i detta perspektiv kan öppenheten och följsamheten förstås 
som ett grundläggande villkor för att kunna möta och stödja den andra 
personens (patientens) hälsoprocesser. Även reflektion över det egna 
erfarandet är nödvändig för att förstå något om den andre. Detta är 
nödvändigt för att inte oreflekterat bekräfta det som man redan vet, det vill 
säga det som man vet om sig själv, och det man därmed tror sig veta om andra. 
Liksom i det kunskapsteoretiska perspektivet, har en tyglad hållning99 
betydelse för möjligheten att lämna en icke-problematiserande naturlig 
inställning, för att förstå vad som visar sig, till exempel i vårdsammanhang. 
Liksom forskaren måste även vårdaren tygla sin framväxande förståelse, för att 
inte ta för givet att det verkligen är så som det verkar vara. En tyglad hållning i 
vårdandet motverkar således en alltför kraftig effekt av den allestädes 
närvarande förförståelsen, t.ex. i form av diagnoser eller andra kategoriserande 
principer. 

Kiasm - sammanflätning 
I senare, och postumt publicerade, texter arbetade Merleau-Ponty med nya 
begrepp som kött (fr. chair 100) för att beskriva tillvaron, som karaktäriseras av: 
kiasm (chiasme), sammanflätning (entrelacs), inveckling (enveloppement), 
glipa (écart)101, överklivning (enjambement), inkräktande (empiètement), 
återkorsning (recroisement) och omvändbarhet (réversibilité) (Fredlund, 2004, 
s. 25). Alla begreppen relaterar till varandra och representerar olika 
ingångsportar till förståelsen av existensen. Merleau-Pontys filosofi är 
komplicerad, men ett försök görs ändå nedan för att belysa innebörder som 
kan ha betydelse för hur beröring kan förstås i relation till vårdande. Fokus är 
på kiasmen och på sammanflätningen. 
 
Merleau-Pontys (1968) beskrivning av kiasmen kan förstås som en 
vidareutveckling av mellankroppslighetens innebörder och av vad som sker i 

                                                        
99 Den tyglande hållningen beskrivs närmare i kapitlet om ansats och metod. Idén om en tyglad 
hållning beskriver i första hand en vetenskaplig process, men har även en central ställning för att utifrån 
ett livsvärldsperspektiv kunna möta patienterna och att stödja dem i deras hälsoprocesser. 
100 I engelska översättningar ’flesh’. Jämför Husserls leib. 
101 Jämför Husserls paarung. 
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”mellanrummet”.102 Fredlund (2004) menar att det inte är en tillfällighet att 
Merleau-Ponty använder det retoriska begreppet kiasm, då kiasmen är en 
återkorsning som innehåller ”en glipa, en écart: den separation ur vilken 
mening kan uppstå” (Fredlund 2004, s. 26).103 Kiasmen innebär både en 
tudelning och en korsvis korrespondens och beskriver hur något delas i två för 
att sedan börja relatera till varandra korsvis. Merleau-Ponty använder exemplet 
med kroppen och världen där kroppen blir värld och världen blir kropp, vilket 
innebär att kroppen tar plats i världen och världen tar plats i kroppen.  I detta 
avhandlingsarbete kan exemplet med en kropps två händer som känner på 
varandra visa hur händerna och kroppen på så sätt är både subjekt och objekt. 
Detta innebär att de är både en del av tingens ordning, som blir kända, och är 
en del av den kännande kroppen. Handen som subjekt känner på handen som 
objekt och vice versa. Fredlund visar Merleau-Pontys beskrivning av de två 
händerna som känner varandra. ”Den förnimmande handen och den förnumna 
handen korsar varandra utan att någonsin kunna sammanfalla, säger Merleau-
Ponty i Husserls efterföljd, liksom avigan och rätan eller de två halvorna i en 
apelsin” (Fredlund, 2004, s. 26). 
 
Det är betydelsefullt att existentiella fenomen, som blivit åtskilda eller rent av 
beskrivs som motsatser, som till exempel kropp och själ, objekt och subjekt, 
kan relateras till varandra igen, varvid det uppstår nya meningsfulla innebörder 
som kan berika kunskapen om existensen och vårdandet. Med hjälp av 
’kiasmen’ kunde Merleau-Ponty beskriva en ontologisk idé som också visar 
rörelsens grundläggande betydelse för existensen, och som generellt gäller 
rörelsen mellan det enskilda och det generella. Rörelsen som sker i kiasmens 
återkorsning är nödvändig, och kompletterar också ”parandets” innebörder, 
när till exempel en vårdare vill förstå att hon/han har en patient, dvs. en annan 
människa framför sig, och för att förstå hur denna andra skiljer sig från 
henne/honom själv. Varje människa kan erfara att denna andra är lik och 
samtidigt olik, och skiljer sig åt i vissa avseenden.  Detta innebär att i beröring 
mellan människor måste en rörelse mellan det som särskiljer och förenar, 
mellan det personliga och det som är mer generellt finnas, eftersom fenomen 
både har aspekter av mer generell karaktär och mer partikulära, som kan 
förstås som fenomenets variationer. Både de generella och de partikulära 

                                                        
102 Beskrivningen av ’chair’ och ’chiasme’ kom att bli Merleau-Pontys slutliga ontologiska alternativ till 
den filosofiska dualismen. Den traditionella indelningen av subjekt-objekt både undveks och 
problematiserades av Merleau-Ponty (1968) eftersom den innebär en falsk separation mellan levda 
kroppar och ting, eller mellan kroppar och kroppar. Dessa beskrivs i stället som djupt involverade med 
varandra och världen. Genom att beskriva varat som ”köttsligt” vill Merleau-Ponty visa hur varje enskilt 
ting hänger samman med och samtidigt skiljer sig åt från varje annat ting. Genom sin köttslighet finns 
den mänskliga kroppen till i världen, är öppen mot den, och är samtidigt möjlig att se och beröra. 
103 Kiasm är ett begrepp som används inom retoriken för att beteckna någon vändning i resonemang 
och ett exempel skulle kunna vara: Jag undrar inte över vad patienten kan göra för mig utan över vad 
jag kan göra för patienten. 

 149 



aspekterna måste inkluderas om beröring som fenomen ska belysas. I kiasmen 
sammanflätas kropp och omvärld, de är ”av varandra”, kroppen tar plats i 
världen och världen tar plats i kroppen och de omformar varandra i ett 
ständigt utbyte; de beror av varandra. I denna rörelse finns utgångspunkten; 
”jaget” och det är i skärningspunkten mellan det personliga och det generella, 
mellan mig och världen (det som jag är del av), som ger ett mellanrum som är 
meningsfullt på olika sätt, i ett oändligt antal variationer som bottnar i 
existensens rörlighet. Människor är olika och sammanhangen vi lever i är 
olika. Människor är också ständigt på väg i sina möten med världen, för att 
förstå mer. Utifrån sitt eget här och nu varseblir människan världen. I kiasmen 
har omvändbarheten, reversibiliteten, en grundläggande betydelse för att förstå 
både människor och saker.104 Människor förstår inte sig själva endast genom 
självreflektion, utan också genom andra, vilket i detta sammanhang också 
skulle kunna beskrivas som en reversibilitet. Jag erfar och förstår en annan 
människa via mig själv, samtidigt som den andra personen har betydelse för 
hur jag erfar mig själv.105 Det som Husserl beskriver som ett ”parande” kan 
förstås som ett slags kiasm. I parandet upplevs den andre som samtidigt lik 
och olik mig. Där finns ett ”kött” som binder oss samman samtidigt som det 
skiljer oss åt, och som således också ger mötet dimensionerna av både närhet 
och distans.  
 
Merleau-Pontys ”kött” är ingen materiell substans utan beskriver en typ av 
sammanhängande där flera parter, eller aspekter, samtidigt tar del av varandra 
och i detta sammanhängande samskapas likhet och olikhet. Den andres kropp 
blir på detta sätt alltid något som delvis är främmande, men inte som något 
fullständigt annat och främmande, och vice versa (Merleau-Ponty, 1968). På 
detta sätt kan människan själv inte helt ha tillgång till sig själv och man kan 
säga att människan har något av en blind fläck i förståelsen av sig själv som hör 
samman med hennes kroppslighet. Igen, här behövs ett möte med en annan 
människa som kanske kan tillföra den förståelse som saknas. Särskilt viktigt är 
det möte där den levda kroppen befinner sig i en ständig rörelse mellan att 
vara en fråga och ett svar, i sin strävan att förstå sin tillvaro. 
 
Det är i den samtidiga skillnaden och likheten mellan två människor (i den 
rörelse som uppstår tack vare denna samtidiga likhet och skillnad), i 
mellanrummet, som mening kan flöda. En av frågeställningarna för den 
filosofiska belysningen var att söka svar på vad kiasmen kan innebära i relation 
till vårdarnas praktik. Denna kommunikation, dess möjligheter men också 
dess begränsningar, måste problematiseras i ett vårdande sammanhang. 
Mellanrummet kan medvetet utnyttjas för att befrämja vårdande. Exempelvis 
utgör rörelsen mellan distans och närvaro en öppning till att förstå mer. I 

                                                        
104 En fenomenologisk grundbult är att erfarandet är riktat mot något annat än sig självt.   
105 Jämför Husserls paarung. 
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rörelsen mellan distans och närhet, som kan ses som beroende av varandra, 
skapas möjligheter för två personer att uppleva mellanmänsklig närhet, en 
närvarande närvaro som respekterar den andra som annan och samtidigt lik. 
Här finns även temporala innebörder. En sammanflätande rörelse innebär att 
dåtid, nutid och framtid möts och levs i situationen. Man skulle kunna 
beskriva detta som att alla existensens aspekter sammanflätas. Allt hänger ihop 
utan att sammanfalla (blir inte samma som något annat). I rörelsen möts både 
synligt och osynligt, det vill säga kroppens inre, minnen, förhoppningar och 
det som vi kan se och känna.  

Sårbarhet 
Heidegger (1981) och Merleau-Ponty (1964, 1968, 2002) är exempel på 
filosofer inom den kontinentalfilosofiska traditionen som har belyst 
människans existentiella villkor, där sårbarheten ingår. I detta avsnitt är 
avsikten att belysa människans grundläggande sårbarhet, eftersom den har stor 
betydelse för förståelsen av fenomenet beröring, dess komplexitet och hur 
beröring har kraften både att hjälpa människor att må bättre och att orsaka 
lidande. 
 
Merleau-Ponty (2002) beskriver den levda kroppens innebörder och hur dess 
öppenhet mot världen kan förstås som en grundläggande möjlighet till liv, 
men också som en begränsning och en sårbarhet; det kan göra ont att leva. 
När människans levda kropp upplevs som hotad, till exempel vid ohälsa, 
innebär detta samtidigt att tillgången till liv är hotad. Om kroppen hotas, 
hotas samtidigt existensen, då kroppen är människans tillgång till liv 
(Merleau-Ponty, 2002).  
 
Heidegger (1981) har explicit belyst den existentiella sårbarheten. Hans 
ontologi beskriver hur människan genom sin födelse kastas in i ett 
sammanhang som hon själv inte kan välja, in i en redan befintlig i-världen-
varo106. Människan föds in i en tid, en historia, en kultur, ett språk och så 
vidare. Denna fakticitet går inte att ändra på, människan kan bara ”förhålla 
sig” till den.  
 
Livet bestäms ytterst av dess ändlighet, döden. Vetskapen om ändligheten kan 
vara begränsande för individens existens. Dödens fakticitet kan inte undflys, 
vilket innebär en rädsla och ångest. Detta innebär en existentiell sårbarhet som 
alla människor lever med och förhåller sig till, medvetet eller omedvetet. 
Samtidigt som existensen innebär en given begränsning, rymmer den också 
möjligheter. Heidegger beskriver hur kunskapen om livets och dödens 

                                                        
106 Tyska, In-der-Welt sein. 
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fakticitet ger människor möjlighet att försöka leva på ett sätt som de kan förstå 
och påverka (Heidegger, 1981). 
 
Heidegger (1981) tolkar tillvaron som omsorg107. Detta innebär att 
sårbarheten ligger till grund för en omsorg med ontologiska förtecken. Todres 
(2007) hänvisar till Heideggers ”omsorg” och skriver hur människans existens 
innebär att vara ofullständig och hur människan söker efter mening. “It is as 
each of us is formed as a passionate question, an incompleteness that lives with us 
and to which we respond. This ‘care’ is incarnate in our flesh and shapes the ways 
that things come to us” (Todres, 2007 s. 116). 
 
Omsatt till vårdvetenskap betyder detta att vårdande måste bygga på en 
medvetenhet om människors grundläggande sårbarhet och de begränsningar 
respektive möjligheter och förmåga som föreligger för varje individ till att 
påverka tillvaron. Ett vårdande, där människan i möte med en annan har 
möjlighet genom en mellankroppslig dialog att samskapa en förståelse för hur 
tillvaron och hälsan skulle kunna utvecklas. Om dialogen som beröringen 
innebär inte svarar mot patientens existentiella belägenhet kan den innebära en 
risk att patienten känner sig avvisad, förringad och objektifierad. Todres 
(2007) belyser, inspirerad av bland andra Heidegger, Merleau-Ponty, 
Gendlin108, och Boss109, hur öppenheten mot världen och möjligheten att 
”fråga världen” är väsentlig för att förstå världen, sig själv, sin hälsa och andra. 
Todres beskriver hur människor i sin i-världen-varo kan känna sig 
ofullständiga och beroende på sin vandring genom livet. Existensen präglas av 
både de begränsningar och möjligheter som nämns ovan, en bestämdhet och 
obestämdhet som Todres beskriver som frihet respektive sårbarhet. Han 
betonar att det aldrig kan vara frågan om en total frihet, ingen människa kan 
fritt välja sitt liv. Istället är friheten situerad, och villkoras av de sammanhang 
som individen ingår i.  
 
Frihet och sårbarhet bildar alltså ett spänningsfält, där människor rör sig 
mellan vad som känns hemlikt och tryggt, och vad som mer kan betraktas som 
något nytt och främmande. Den existentiella sårbarheten springer ur 
människors öppenhet mot världen och en vilja till existentiella äventyr. Detta 
kan innebära utflykter som rymmer möjlig smärta, men också möjligheter för 
att få behov och önskningar uppfyllda.  

                                                        
107 Tyska , sorge. 
108 Eugene Gendlin har inspirerats av Merleau-Ponty (Todres, 2007). 
109 Medard Boss har inspirerats av Heidegger till en Daseinanalytisk psykoterapiform (Todres, 2007). 
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Fenomenet beröring och dess struktur i filosofisk 
belysning 

Detta avsnitt utgör ett möte mellan det empiriska resultatet och 
fenomenologin som beskrivits tidigare i avhandlingsarbetet. Det empiriska 
resultatet är basen och utgångspunkten för den fördjupande analysen. Den 
essentiella beskrivningen av fenomenet inleder och därefter beskrivs, liksom i 
de empiriska analyserna, fenomenets konstituenter som är aspekter av 
strukturen för fenomenet beröring i filosofisk belysning. Konstituenterna är 
sprungna ur mötet mellan empirin och fenomenologin. 

Beröringens essens 
Beröringens reversibilitet, och därmed också rörelsen mellan att vara unik och 
att vara en del av mänskligheten, mellan att vara i fokus eller att förhålla sig i 
bakgrunden, att känna och kännas, mellan att se och ses, skär igenom 
fenomenets samtliga innebörder och är grundläggande för att förstå 
fenomenets karaktär. Beröring visar sig vara full av rörelse i ett fenomenalt fält 
som spänner mellan vad som kan beskrivas som lösning och låsning. Fenomenet 
beröring kan beskrivas som en komplex vårdande rörelse, ett samspel mellan 
levda kroppar, som kan ligga till grund för förståelse av hälsa, lidande och 
välbefinnande, och vårdande.  
 
I beröringens fenomenala fält och spänningen mellan lösning110 och låsning, 
mellan välbefinnande och lidande, finns ett mellanrum som uppstår mellan 
den berörande och den som blir berörd. Mellanrummet kan vara mer eller 
mindre tydligt i det ömsesidiga samspelet som beröringen innebär, och kan 
vare sig reduceras till den berörande eller till den som blir berörd eftersom 
båda parter bidrar. Beröringen får sitt utrymme i denna ”glipa” och det är här 
som det avgörs om den blir lösande, kan lösa upp och lösgöra, eller om den 
blir låsande, låser fast och blir till en låsning. Här finns en mängd variationer 
som kan fördjupa förståelsen av lidande och välbefinnande. 
 
Genom kiasmen kan vi också förstå hur beröringen utgör en vändpunkt och 
återkorsning, som kan förena samtidigt som den separerar, vilket kan beskrivas 
som en gemenskap genom separation111. Man kan säga att det är genom 
vändningen som paret i beröringen (den berörande och den berörda) har 
möjlighet att varsebli varandra och se den andra som en annan levande person, 
med likheter och olikheter. När personer berör varandra såväl bildligt som 
bokstavligt har de möjlighet att förstå varandra, som kött och blod, med 
möjlighet att känna sig levande, känna glädje och samhörighet. De kan också 

                                                        
110 Eller, lösen, i meningen att få tillgång till.

 
 

111 
Eller vad som beskrivs som en klyvning av Merleau-Ponty (2004). 
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ha möjlighet att förstå varandras smärta och alla nyanser som det innebär att 
vara människa. Beröring som är vårdande ger utrymme att förstå den andra 
personen som annan individ, som därmed kan stödjas i en hälsoprocess. 
 
Riskerna med en beröring som är låsande innebär en alltför stor grad av 
separation eller allt för hög grad av närhet som inkräktar menligt och där det 
främmande tar överhand och skapar svårigheter med närheten och förståelsen. 
I beröringens rörelse kan paret närma sig varandra, mot en högre grad av 
närhet. De kan också dra sig undan från varandra. Det är väsentligt att 
närheten inte blir så stor att vårdaren tappar förmågan att urskilja den andra 
människan som annan, för att i stället endast erfara sig själv, vilket kan 
innebära att patienterna känner sig invaderade och snärjda eller att de känner 
sig ensamma och utlämnade. I dessa situationer kan den otillräckliga rörelsen 
vara snärjande och detta kan innebära ett lidande som kan vara svårt at lösgöra 
sig ifrån. Lika väsentligt är att avståndet mellan människorna inte blir för stort 
så att de tappar kontakten med varandra. I dessa situationer kan de riskera att 
bli upplösta till icke-personer för varandra, och där patienten kan uppleva 
situationen som distanserande. Det är i gränssnittet, i en vändning, och i det 
avvägda mellanrummet mellan två personer, som de vårdande möjligheterna 
finns. 
 
När en människa förstås som människa i ett vårdande sammanhang framträder 
denna också som sårbar och samtidigt som en individ med möjligheter och en 
potentiell frihet. Beröring som är vårdande blir en viktig figur mot bakgrund 
av människors existentiella sårbarhet, varför en balanserande rörelse måste vara 
närvarande, så att den inte blir för lösande eller låsande. Denna vårdande 
potential har således också sin motsats i icke-vårdande: beröring, som 
exempelvis får patienterna att tappa sin balans eller att den rycker bort dem 
från en relativ trygghet. 

 
På så sätt måste beröringen vara följsam mot patientens livsvärld och hur 
denna uttrycks för att vårdaren ska kunna förstå hur patienten känner och 
känner av beröringen och hur detta förhåller sig i relation till hälsa, 
välbefinnande och förmågan ”att vara i stånd till”. På detta sätt optimeras 
möjligheten att beakta människans potentiella frihet och sårbarhet, för att 
patienten ska kunna utvecklas vidare. Den lösande beröringen är lättare att se 
värdet av, men även låsande beröring kan vara vårdande om den är vägd mot 
patienternas sårbarhet och frihet, och tar sin utgångspunkt i livsvärlden. Det är 
också viktigt att notera att beröringen kan ha lika många variationer som det 
finns människor.  
 
Även om närheten i beröring kan tyckas vara det som står fram som tydligast, 
som verkar synas mest, innebär beröringen mycket mer än detta. Känslan kan 
vara den helt motsatta. Både Husserl (1989) och Merleau-Ponty (1968, 2002) 
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beskriver beröring som en reversibilitet - att handen känner och känns, både 
från utsidan och från insidan. Paret i beröring kan känna varandra från 
utsidan, men inte varandras insida. Beröringen mellan människor är både 
kännande och kännbar, vilket skiljer beröring mellan människor från beröring 
av/mellan objekt, som inte kan känna. Man skulle kunna förstå detta som att 
beröring innebär både en tillgång och ett hinder. En tillgång och möjlighet, 
genom att kroppsligheten skapar distans till andra människor. Distansen blir 
människans medel till kontakt med andra människor. Distansen kan i själva 
verket beskrivas vara det samma som närhet och detta ger möjlighet till mer 
distans eller mer närhet. Hindret kan vara att den egna kroppsligheten, det 
egna perspektivet, skymmer den andra personen, det vill säga att det uppstår 
en allt för stor närhet eller en allt för stor distans, vilket måste problematiseras 
i vårdsammanhang. 
 
Det har sagts tidigare, men är viktigt att upprepa: Genom idén om parande, 
som Husserl (1992) problematiserar, kan de två personerna som möts bli varse 
både sig själva som ”själv” och den andre som ”annan”. Båda aspekterna är en 
förutsättning för att de ska uppleva sig berörda av varandra, vilket får 
konsekvenser för vårdande sammanhang. Om vårdarna inte kan erfara 
patienterna som tänkande och kännande människor, som är både lika och 
olika, kan patienternas perspektiv och upplevelser inte ligga till grund för det 
vårdande som erbjuds. Patienterna blir inte delaktiga som personer och 
vårdarna agerar inte vårdande.  
 
Beröring kan beskrivas som helande så att känsel och känsla nästan smälter 
ihop, också med hela livssituationen (livserfarenheten). Beröring kan förstås 
som ett sammanflätande mellan människor i en tät mellankroppslig väv, 
existensen. Den kan därför inte beskrivas tillhöra en person, och den kan inte 
heller vara enkelriktad. Berörings båda parter kan liknas vid en stickning eller 
som det tvinnade garnet. Tråden vrids, omsluter, lämnas också vidare, och 
förblir alltid på så sätt två sidor likt den spiral som Merleau-Ponty beskriver i 
kiasmen. I beröring har människor möjlighet att komma varandra nära som i 
en sammantvinnad tråd och uppleva sig mer hela eftersom de alltid förblir två i 
nära samröre med varandra.  
 
En lösande och balanserande beröring kan vara vårdande och hjälpa 
människor som lever i ohälsa och som upplever sin kropp som annorlunda och 
som att den inte längre ger tillgång till det liv man vill leva. Människor kan 
känna sig fastlåsta eller inlåsta i sina kroppar, vilket kan innebära ett lidande. 
Kroppen kan kännas stum och stel och den erbjuder inte samma möjligheter 
att ta del i det vardagliga livet, som den brukar. En lösande beröring kan 
hjälpa människor som stelnat och som känner sig främmande och fast i sin 
kropp och situation. För dessa personer kan beröring innebära upplösta 
spänningar, samt en minskad ängslan och rädsla. De får möjlighet att känna 
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sig mer tillfreds och hitta krafter att hantera sitt lidande i samvaro med en 
närvarande annan människa.  
 
Ohälsans förändring av den levda kroppen kan också innebära att kroppen 
känns diffus och i det närmaste upplöst till något opersonligt och främmande. 
Detta kan upplevas som obehagligt och hotfullt i varierande grad, vilket också 
kan innebära en förintande rädsla. Dessa personer kan ha behov att hålla ihop 
sig och att få känna sin kropp, och är i behov av vårdande som inte löser upp 
dem ytterligare. De kan vara hjälpta i sitt lidande om de möts i beröring som 
omsluter dem, så att de kan uppleva sig få fastare konturer och förankring. 
Beröring, om den avvägs mot personernas livsvärld och sårbarhet, kan hjälpa 
dessa människor att ta mer form och känna sig mer stabila, i en tillvaro i 
förändring och hotande upplösning. 
 
I den vårdande beröringen får rörelsen inte stanna upp och låsa fast, och inte 
heller släppa i väg för mycket, så att patienten blir otydlig som person. Ibland 
behöver beröringen lösa och frigöra, ibland behöver den ”hålla ihop” och 
förankra patienten ytterligare. Vad som är välgörande måste förstås mot 
bakgrund av patientens situation och vägas i en ständig öppenhet. Detta för att 
kunna följa (med) patienten genom en rörelse mellan närhet och distans. När 
beröringen balanserar sårbarheten och parets personliga öppningar mot 
existensen kan patienten känna sig berörd, sedd, närd och förankrad i ett 
sammanhang som ger hopp om hälsa och välbefinnande. Patienterna kan få 
möjlighet att känna av livets behagfulla rytm.  
 
En förståelse av beröringens sammanflätning rymmer nutid, dåtid och framtid. 
Detta innebär många möjligheter, men också begränsningar och risker. 
Exempelvis kan dåtida minnen väckas till liv i en pågående beröring, vilket 
exempelvis kan innebära en möjlighet att bearbeta minnet, om det är önskvärt. 
Ett exempel på hur beröring kan inkludera en framtidsaspekt är när en 
massage inte bara tillåts ge välbefinnande för stunden utan också har avsikten 
att hjälpa personen att leva mera avspänt, dvs. att den levda kroppen skall 
vänja sig vid ett avspänt tillstånd. 
 
Beröring kan förstås som ett fenomenalt fält som inkluderar det som Todres 
(2007) beskriver som hemkänsla och äventyr. Båda aspekterna behövs för att 
hålla beröringens rörelse vid liv, så att den kan verka balanserande och 
vitaliserande. En patient, vid en tidpunkt, kanske behöver en trygghetsgivande 
och lugnande beröring, medan en annan patient, eller samma patient vid en 
annan tidpunkt, behöver utmanas för att klara av att ta ett steg framåt.  
 
Människor är beroende av varandra för att relatera till och orientera sig i livet. 
Vårdare har möjlighet att visa omsorg om de individer som de är satta att 
vårda. Med hjälp av mellankroppsligheten och beröring kan människor ”fråga 
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världen” och få svar, i ett ständigt upprättande av relationer. Varje beröring får 
ett svar som i sin tur svarar på detta svar, och så vidare. Beröringen är 
härvidlag en stor tillgång, vilket kan förstås mot bakgrund av att 
intentionaliteten alltid är riktad mot något/någon, och att 
mellankroppsligheten har en oändlig mening, som kan användas för att bidra 
till att vårdaren förstår och kan stödja patienternas hälsa och välbefinnande. 
Både vad vårdaren gör och inte gör, i stort och smått, på gott och ont, berör 
patientens lidande och välbefinnande och har betydelse för patienten. 
 
Följande konstituenter bör förstås mot den essentiella beskrivningen av 
fenomenet som bakgrund och vice versa; även dessa aspekter är av varandra. 
 
• Reversibilitet och samspel - vårdandet 
• Sårbarhet och möjligheter  
• Beröringens hälsostärkande potential 
• Beröring som har kraft att skada 

Reversibilitet och samspel - vårdandet 
Ovan nämns beröringens essentiella innebörd av reversibilitet, som 
ursprungligen finns i den mellankroppsliga relationen människor emellan. I 
detta avsnitt är avsikten att ytterligare fördjupa förståelsen av reversibiliteten. 
112 
 
I en tidig publikation113 beskriver Husserl beröringens reversibilitet och han 
beskriver hur man både kan känna på, och känna av, olika kvaliteter och 
nyanser: “Touching my left hand, I have touch-appearances, that is to say, I do not 
just sense, but I perceive and have appearances of a soft, smooth hand, with such a 
form “ (Husserl, 1989 s. 152). Han tydliggör att beröringen mellan de egna 
händerna visar att människan är en kropp, som känner och känns, en levande 
och levd kropp. Här beskrivs även hur relationen mellan det egna och det 
andra utgörs av en rörelse och ett vävande som innebär ett motstånd mellan 
kroppar. Mycket förenklat kan detta sägas utgöra en möjlighet till 
mellankroppsligt inkännande av varandra, sig själva och av en gemensam värld. 
 
Merleau-Ponty (1968, 2004) tar upp den Husserlska tråden och framhåller 
handens dubbla verklighet, det vill säga att handen som känd och kännande 
samexisterar men att de två aldrig sammanfaller. Det är på grund av denna 

                                                        
112 Som tidigare nämnts har beröringens reversibilitet beskrivits av både Husserl (1913) och Merleau-
Ponty (2002, 1968). Avsikten är här att fortsätta den belysningen med hjälp av dessa filosofer, för att 
förtydliga reversibilitetens innebörder som kan vara av betydelse för vårdande. Ambitionen är att inte 
upprepa för mycket av sådant som sagts tidigare, men ibland måste några överlappningar tillåtas för 
tydlighetens skull. 
 
113 Från 1913. 
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(köttets) dubbelhet som jag kan erfara både mig själv och andra människor. 
Detta förhållande innebär i sin tur både möjligheter och begränsningar. 
 
Helheten mellan mina båda händer, det vill säga kroppen, liksom helheten 
mellan två människor skapas när den ena rör vid den andra. Denna helhet och 
kommunikation innebär både likhet och skillnad. Även om en hands inre 
aldrig kan kännas fullt ut kan den kännas från utsidan, vilket skapar 
möjligheter (Merleau-Ponty, 2004, s. 271). Detta får betydelse för 
vårdsammanhang då en vårdare som berör en patient aldrig fullt ut kan känna 
vad denna person känner, liksom att patienten inte fullt ut kan känna vad 
vårdaren känner. Båda har sin personliga erfarenhet av beröringen. Samtidigt 
är beröringen en möjlighet till kommunikation och poängen blir således att 
beröringen alltid är både-och, då möjligheten alltid finns, även om den aldrig 
är fullständig. Denna potential till kommunikation bör tillvaratas i den 
vårdande relationen, istället för att verka skrämmande, men måste beaktas och 
reflekteras över. När vårdare och patient berör varandra har de båda möjlighet 
att bli till i ett möte, samt erfara helhet och väckas till liv genom 
ömsesidigheten, vilket kan ge näring till hälsoprocesser. Möjligheten till 
kommunikation genom likhet och skillnad är generell för mellanmänsklig 
kommunikation och i detta avhandlingsarbete har beröringen fått en särskild 
plats.  
 
Såväl den empiriska som den filosofiska analysen visar att beröring som 
fenomen är något som både påverkar den som ger beröring och den som tar 
emot den. Därför är det intressant att se närmare på hur beröring som 
reversibilitet och samspel kan förstås i relation till vårdande. Hur känner 
patienterna och vårdarna sig berörda av beröringen?  
 
Det är tydligt att beröring sker i ett samspel. Vi skulle kunna säga att beröring 
inte kan ges, utan att samtidigt ge något tillbaka, vilket kan vara både på gott 
och ont. I en vårdande kontext är beröringens samspel speciellt eftersom det är 
vårdaren som har ett professionellt ansvar för hur samspelet gestaltar sig och 
vilken effekt det får. Resultatet visar att patienter ska alltid kunna bjudas in till 
en beröring som har en vårdande potential. 
 
Även om det inte är vårdarnas välbefinnande som ska stå i fokus i vårdandet 
finns empiriska exempel på hur vårdare mår bra eller dåligt av beröring. 
Vårdarna kan till exempel uppleva en tacksamhet över att de får patienternas 
förtroende att komma dem nära, vilket visats i resultatet: Att komma så nära en 
människa man inte känner. Det är oerhört stort att de tillåter en och … och jag 
fortfarande känner att jag, jag blir rörd… Detta kan förstås som att beröring kan 
ge tillbaka något som både patienter och vårdare kan ha glädje av. Samspelet 
kan förstås som något mer än en ytlig kroppskontakt, det är ett möte mellan 
människor, ett möte mellan livsvärldar och levda kroppar och en patient 
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beskriver detta … Det är kontakten med en annan...//… beröringen gör ju allt, för 
att beröring är ju inte bara att ta på… I erfarandet av en annan som är 
närvarande kan man själv bli tydligare. 
 
Beröringens mellankroppslighet kan förstås som en dialog, där man känner 
både från utsida och insida, och där man både ger och får, i en samverkan. 
Beröring som fenomen kan förstås som en oändlig möjlighet till mening och 
innebär oändliga vårdande möjligheter, vilket har tydliggjorts på ett 
ontologiskt plan av Merleau-Ponty (1968). Vad som är ytterligt väsentlig att 
förstå är att både vårdare och patienter har sitt eget personliga perspektiv på 
och känsla av beröring. Merleau-Ponty beskriver att ”Jag finns alltid på samma 
sida av min kropp, den erbjuder sig till mig under ett oföränderligt perspektiv” 
(Merleau-Ponty, 2004, s. 271). Innebörden av detta påstående kan beskrivas 
som att min egen kropp utgör min utgångspunkt i världen, också i förståelsen 
av andra människor, och att jag inte fullt ut kan känna det som en annan 
människa känner. I vårdande innebär detta att patienten alltid förstås utifrån 
vårdarens perspektiv. Samtidigt är det den mellankroppsliga relationen som 
över huvud taget gör en förståelse möjlig. Det är möjligt att utifrån sina egna 
erfarenheter försöka ”känna in med den andra”, för att förstå denna persons 
upplevelse och situation. På så sätt kan man säga att möjligheten till att förstå 
patienterna bättre sker i ett samspel, där både närhet och distans utnyttjas och 
där vårdarna kan urskilja både sig själva och patienterna som individer med 
varsina horisonter.  
 
De empiriska resultaten visar exempel på att beröringen kan föra personerna 
närmare varandra. En vårdare beskriver en situation när en patient är mycket 
aggressiv och läggs i bälte för att tvångsmedicineras. Vårdaren beskriver hur 
hon går fram till patienten och tar hans händer. I beröringen känner hon sig så 
nära patienten, att allt annat i rummet försvinner. Hon beskriver också hur de 
samtidigt ser varandra i ögonen, när de håller varandras händer. På något sätt 
är de så nära att det inte går att urskilja vem som berör vem, men de ser 
varandra i situationen. Vad som är tydligt i vårdarens beskrivning är att hon 
upplever att båda två är fokuserade och närvarande med varandra och 
uppmärksammar varandra som personer.114 
 

Han pratade med mej… just detta att du behöver inte vara rädd och 
sa han till mej… så antagligen kan jag ha sett rädd ut, fast 
omedvetet. Jag hade ögonkontakten med honom där och som jag 
upplevde mest men samtidigt så upplevde jag bara oss två...//... en 
gemensamhet på nåt sätt…//… det var nåt vi fick nån relation i nån 
sekunder minuter handlade om den här korta relationen men det 

                                                        
114 Detta citat och delar därav återfinns i resultatet för studie 2. 
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detta mötet…//… jag tvekade inte heller…//... det var nog bara en 
känsla jag hade...//… jag upplevde bara oss två vi var nästan ja jag 
hade tagit bort dom andra människorna ett tag för det dom bara 
stod där ändå för dom gjorde liksom ingenting...//... Jag är inte 
riktigt säker på vad som hände så där bakom utan jag kände mej så 
nära... (Intervjuaren frågar: Vad tror du det hade för betydelse för 
honom att du tog hans händer?) Jag tror faktiskt att det hade väldigt 
stor betydelse för han lugnade sig jättefort. 

 
En distans mellan personerna i beröring har betydelse för hur beröringen 
erfars. Distansen kan beskrivas som nödvändig i beröring, men den måste vara 
lagom stor för att vara vårdande. En lagom distans som är vägd mot patientens 
livsvärld erfars som vårdande, men en distans som upplevs som för stor kan 
innebära att patienten känner sig ensam, främmande och bortstött. Är 
distansen för liten kan beröringen vara inkräktande och på så sätt riskera att 
patienten inte ges det utrymme som behövs för att ta form som person. 
 
Merleau-Ponty säger: ”…om det alltid finns någonting ”rörligt”, en ”glipa” mellan 
dem, så är det just därför att mina två händer utgör en del av samma kropp, därför 
att denna kropp rör sig i världen, därför att jag hör mig själv både från insidan och 
utsidan; jag upplever – och hur många gånger jag vill – övergången och 
metamorfosen av en av dessa erfarenheter till en annan, men det är som om det 
solida, orubbliga gångjärnet mellan dem ohjälpligen förblev gömt för mig” 
(Merleau-Ponty, 2004, s. 272).  
 
Citatet ovan tydliggör att det är den samtidiga närheten och distansen mellan 
mina två händer eller mellan två människor, som kan uttryckas som den glipa 
eller det mellanrum som möjliggör kommunikationen. Men då måste det 
finnas något som förenar de två, den levda kroppen, en vårdande gemenskap, 
eller det som Merleau-Ponty (1968) beskriver som ”köttet”. Glipan innebär på 
så sätt att jag inte fullt ut kan känna en annan människas inre men är 
samtidigt också anledningen till att jag överhuvudtaget kan känna en annan 
människa. Genom en vårdande beröring som kännetecknas av en balans 
mellan närhet och distans kan en vårdare bekräfta en patient, vars svar på 
beröringen ger vårdaren en vink om den påverkan som beröringen har på 
patientens välbefinnande, varpå vårdaren kan följa upp med en eller annan 
vårdande aktivitet, som patienten i sin tur svarar på och så vidare. På detta sätt 
verkar reversibiliteten när båda bidrar till hur beröringen gestaltar sig, i en 
rörelse mellan levda kroppar i ett sammanhang, som gör att vårdaren kan 
förstå något av patientens känsla. En vårdare beskriver: … Lidandet fanns 
nästan i mig också, jag led med henne, samtidigt som jag gav henne kraft och styrka 
(tror jag)… 
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Beröringens kvalitet kan förstås som grundad i hur tydliga personerna är för 
varandra. Reversibiliteten i beröring innebär att beröring väcker gensvar och vi 
kan förstå det som att levda kroppar talar med varandra på ett nära sätt, som är 
så nära, att de nästan kan känna den andres känsla. I parets samspelande 
ömsesidighet och gemenskap finns en upplevelse av att vara två ’jag’, vilket 
Merleau-Ponty beskriver som ”the I-body”, som utgör människans 
individuella perspektiv på världen. Detta kan förstås som att vårdare och 
patient upplever sig både som att vara individer och ett par samtidigt och att 
dessa upplevelser förstärker varandra. 

Sårbarhet och möjligheter  
Den filosofiska analysen kan ge en ontologisk förklaring till de empiriska 
innebörderna genom sin belysning av hur människan på ett absolut 
grundläggande sätt är sårbar. Sårbarheten visar sig i all form av 
kommunikation som till exempel i beröring. Denna ingång hjälper oss att 
förstå hur beröring kan vara både vårdande och icke-vårdande.  
 
Som vi tidigare sett tydliggör Heidegger (1981) hur människans sårbarhet 
ligger till grund för förståelsen av tillvaron som omsorg. Mänsklig beröring 
involverar levda kroppar som är öppna mot världen, för att få tillgång till liv, 
och för att kunna leva ett liv som är både bestämt och obestämt. Människan 
måste förhålla sig till livets ändlighet men har också möjlighet att påverka och 
göra val i livet, som har betydelse både för henne själv och för andra. Inför 
dessa existentiella villkor av både frihet och begränsningar kan ängslan hos 
människan göra sig gällande, mer eller mindre påtagligt, och också mer eller 
mindre medvetet. Insikterna kan både vara lustfyllda och behagliga, men också 
djupt hotande.  
 
Resultatet visar hur vårdare har möjlighet att visa patienterna omsorg genom 
att vara närvarande och försöka möta både deras oro, begränsningar och frihet 
för att försöka förstå hur dessa existentiella innebörder kan balanseras så gott 
som möjligt för att patienterna ska känna att de kan få stöd att hitta någon 
möjlig väg mot något som kan tillföra livet kvalitet och för att kunna känna 
välbefinnande, även med sjukdom.  
 
Todres (2007) lyfter fram hur människan strävar efter att förstå sin situation 
och sitt liv, sina möjligheter och begränsningar, och att hon i detta sökande är 
ofullständig. Han betonar att vårdare behöver förstå den levda kroppens 
sårbarhet för att stärka individens möjligheter till en god existens. Genom 
födelsen kastas människan ut i livet men får ingen bruksanvisning, varför 
sökandet kan bli en väg mot förståelse eller enbart en stor påfrestning. På sin 
sökande vandring kan människor gå vilse. Här visar sig vårdandet ha en viktig 
utgångspunkt. 
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Om ovanstående relateras till vårdarnas praktik utmejslas en omsorg om 
patienten och ett vårdande som grundas på kunskap om en ständigt 
närvarande sårbarhet och om att livet, och också vården, innebär möjligheter. 
Till exempel när patienter känner sig vilse kan de få stöd av en vårdares 
närvaro, till exempel genom beröring. I resultatet beskrivs beröring som en 
möjlighet att möta patienter i en meningsfull samvaro, som kan hjälpa dem i 
dessa situationer. Beröring kan ge möjligheter för deras läkning. Emellertid 
kan beröring också utgöra en risk att stöta bort patienter som inte klarar av 
närheten, så som den gestaltar sig. Vi kan förstå det som att beröring innebär 
en mellankroppslighet som rymmer ett oändligt antal nyanser i ett fenomenalt 
fält, där den ständigt närvarande sårbarheten ibland dominerar en situation. 
Den filosofiska belysningen visar att beröringens intention måste avvägas mot 
människors existentiella sårbarhet för att människan inte ska uppleva 
kontakten som ett hot. 
 
Ohälsa eller lidande kan göra att människor inte riktigt känner igen sig varken 
i sin egen kropp eller i världen och vardagen och de kan vara hindrade att leva 
som vanligt. Toombs (1993) beskriver detta som att helheten går förlorad och 
att man förlorar en trygghet i sin kropp och tillvaro. För patienterna kan en 
fundamental ängslan vara mycket närvarande, vilket kan förstås som ett 
lidande. Den levda kroppen blir en smärtsamt levd kropp, när människan 
tvingas möta sin sårbarhet, sina möjligheter och begränsningar. 

 
Alla människor bär på denna sårbarhet, men var och en bär på den på sitt eget 
unika sätt. Men inte heller här, mellan det generella och unika, finns någon 
dualism. Det unika har förbindelse med och är en aspekt av allt annat, det 
finns alltid ”en strimma av allmängiltighet och av ljus” som Merleau-Ponty 
(2004, s. 270) uttrycker det. När vårdandet ska inbegripa både det generella 
och det unika måste alltid utgångspunkten tas i det unika. Vårdande som sker 
enbart utifrån generella direktiv och metoder kan vara problematiskt i relation 
till det unika perspektivet. Principer och modeller kan bidra till förståelse, men 
kan inte läggas som ett raster över vårdandet och över till exempel beröring. 
En unik person kan inte vårdas och beröras på ett individorienterat sätt genom 
en metod, där inte personens existens vägs in. 
 
Vårdande som istället tar sin utgångspunkt i livsvärlden kan omfatta både 
kunskap om människors mer generella aspekter, men också en förståelse för 
vad det unika perspektivet betyder mot denna bakgrund. I vårdande beröring 
måste det unika vägas mot en generalitet, och det generella mot en unikhet.  
Strukturer kan bidra till en viss förståelse, som en bakgrund för patientens eget 
perspektiv som bör träda fram tydligt. Relaterat till vårdarnas praktik kan 
resultatet visa att vårdare har en stor uppgift och möjlighet att svara an mot 
patienternas levda kroppar, i ett vårdande och i en beröring, som tar sin 
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utgångspunkt i patientens existens. Detta innebär oändliga möjligheter som 
ständigt omformas.  

Beröringens hälsostärkande potential 
I avsnitten ovan har det upprepade gånger nämnts att beröring kan vara både 
vårdande och icke-vårdande, vilket avsikten nu är att belysa ytterligare. Först 
kommer beröringens hälsostärkande potential att beskrivas och slutligen 
beskrivs när beröringen inte förmår vara vårdande. 
 
Vårdare möter människor som befinner sig i en utsatt situation och vars 
existens kan upplevas vara hotad.115 Dessa patienter kan beskrivas söka 
möjligheter att förstå hur livet kan gestalta sig. Centrala frågor för patienterna 
kan vara Vad händer? Vad är meningen? Var är jag? Vem är jag? Finns jag? 
Finns jag för någon mer och vad betyder jag i så fall för den andre eller andra?  
 
För att uppleva hälsa behöver människor uppleva och skapa mening, och även 
omvänt kan upplevelsen av mening bidra till hälsa. Det meningsfulla kan 
innebära att man hittar sitt sätt att förhålla sig till andra människor och till 
livet, till det förgångna, till nuet, till framtiden. Även vårdande beröring kan 
vara meningsskapande och därmed hälsostärkande, om den utvecklas ur ett 
vårdande som förmår att möta patientens livsvärld och sårbarhet. Sådan 
beröring kan uttryckas och upplevas på ett oändligt antal sätt, nedan följer 
några exempel. 
 
Jag har tidigare haft beröringens mångtydiga rörelse i fokus. Den har en 
grundläggande betydelse för hur den hälsostärkande potentialen kan förstås. 
Som nämnts tidigare visar analyserna av empiriska data och filosofin den 
sårbarhet som finns vid ohälsa, samt hur ohälsa kan rycka upp människor från 
en lugn och trygg tillvaro och kasta ut dem i ensamhet i en hotfull värld. 
Beröring kan hjälpa patienter, som upplever att de har tappat fotfästet eller 
fastnat, att hitta en grund som hjälper dem att komma igång i en rörelse mot 
hälsa. Med sårbarheten och möjligheternas spektrum kan beröring ha 
innebörden att vara en öppning till ett meningsfullt utrymme, ett gemensamt 
vårdande rum, som ger möjligheter för patienterna att må gott och uppleva 
hälsa. Detta rum kan förstås som att det ger en möjlighet att beröra patienten i 
en rörelse som hålls levande. Den håller inte för fast eller för löst, för att bidra 
till något som kan erfaras som gott för patienten.  
 
Patienterna kan genom en sådan inbjudande beröring bekräftas och bli 
förankrade på ett rörligt och öppet sätt som upplevs välkomnande, och som 
låter deras person och personliga perspektiv (livsvärld) ligga som ett 
                                                        
115 Vårdare möter även patienter med okomplicerade vårdbehov, men även här finns alltid mer eller 
mindre existentiella innebörder. 
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fundament för vårdens utformande i en vårdande relation. När det vårdande 
rummet har etablerats kan ett annat och mera specifikt vårdande utvecklas. 

 
Resultatet visar att vårdaren kan bjuda in patienterna både till en rofylld 
hemmastaddhet och till ett äventyr.116 Emellertid måste både rofylldheten och 
äventyret avvägas i relation till den aktuella livsvärlden genom ett öppet och 
följsamt förhållningssätt. Exempelvis får äventyret inte vara för stort. Beröring 
kan i detta äventyr innebära en rörelse mellan vad som kan beskrivas hemlikt 
och tryggt, och det som är nytt eller annorlunda. En ingrediens av det 
äventyrliga kan behövas för att patienterna ska ges en grund för att upptäcka 
nya möjligheter och för att känna sig mer tillfreds. 

 
Merleau-Ponty (2002) beskriver den levda kroppen som en förankring i 
världen och en följsam beröring kan förstås som att vårdaren skänker patienten 
en förankring, vilket kan beskrivas som en grund för att uppleva hälsa. 
Patienten bereds en plats i ett sammanhang med en annan människa, vilket 
kan upplevas vara tryggt eller åtminstone bidra till en minskad oro som kan 
”gnaga” patienterna när deras hälsa står på spel. Man skulle kunna förstå det 
som att beröring kan ge plats åt patienterna i ett meningsfullt vårdande 
sammanhang. En patient beskriver detta… Man blir så oerhört rörd (mm) och 
man är inte ensam längre, fast man är ensam… 
 
Beröringen är en mellankroppslig dialog som kan hjälpa patienterna när de 
känner sig fångade och fastlåsta, både i sin kropp och i situationen, när 
ohälsan gör sig gällande. Ohälsan och lidandet kan hålla dem borta från att 
delta i livets vanliga aktiviteter. Lidandet kan innebära för stora svängningar 
för dem och patienterna kan uppleva att de behöver finna mer stabilitet och ro. 
Patienterna kan genom beröring hjälpas att ”vaggas in” i en mer balanserad 
rytm så att svängningarna i tillvaron inte upplevs som alltför stora. Rörelsen i 
den kroppsliga dialogen kan innebära att människorna hittar en mer förankrad 
och välbalanserad grund att stå på. En patient beskriver …Hon får en liksom att 
gro och rötter och ja man blir grundad i sig själv… 
 
Beröringen kan gripa tag i patienterna, vilket kan hjälpa dem när kroppen och 
världen upplevs vara instabil och hotas av upplösning och förstörelse. En 
patient som har haft problem med hälsan under större delen av sitt liv 
beskriver. … Det är en skön känsla, man blir stabil av den här touchen…117 Man 
kan säga att beröring fångar upp patienterna och håller dem på plats, när de 
känner sig rotlösa och sköra, vilket kan upplevas minska känslan av att de är på 
väg ut i ett intet. I vårdande sammanhang kan detta förstås som att när 
patienterna upplever ohälsa, innebär detta att kroppen hotas av förstörelse eller 

                                                        
116 Se den text som refererar till Todres (2007) angående ”home and adventure”. 
117 ”Touchen” relaterar i detta fall till beröring i form av rytmiska insmörjningar.  
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utplåning, och det samma gäller för patienternas liv. Beröring kan innebära att 
de kan erbjudas något som kan hjälpa dem att hitta mer stabilitet. 
 
I beröringens vårdande rum kan patienterna uppleva sig skyddade. De kan få 
skydd i en annans närhet av någon som vill och vågar ta ansvar. Genom 
beröring finns ett ypperligt tillfälle för vårdare att nå fram till patienterna, och 
för att kunna hjälpa dem i deras utsatta situation. Vårdarna kan visa 
patienterna att de finns där för dem. 
 
Relaterat till vårdarnas praktik visar resultatet att rörelsen i beröring måste 
ständigt ges utrymme så att den avpassas mot patienternas behov av lösning 
(frihet) eller av att bli mer uppfångade. En vårdare beskriver betydelsen av att 
mötas i beröring som är baserad på patientens önskemål och behov av att få 
vila en smula.  
 

Det är ju viktigt att själv ha nyckeln till sina känslor, men genom 
beröring, vilket jag tror ofta kan upplevas som starkare än ord, kan 
nyckeln lämnas över till den som berör en för en kort stund. Just 
detta kan ju också vara positivt i vissa fall t.ex. då en människa 
behöver släppa på kontrollen och överlämna sig i någon annans 
händer för att få hjälp… 

 
Beröring har kraft att sätta i rörelse och väcka kroppar som känns stumma och 
”livlösa”, vilket kan förstås mot bakgrund av Husserls beskrivning av hur 
människor förstår varandra som levande människor och inte som (döda) 
objekt.118 Förståelsen av den andre som en annan beskrivs av Husserl (1992) 
som ett levande och ömsesidigt uppväckande. Detta innebär att i detta möte 
blir båda till. Beröring som bekräftar patienterna som levande människor, med 
egna önskningar och behov, kan innebära att både patient och vårdare 
upplever att de båda låter sig formas av situationen och känner sig mer 
levande, vilket kan upplevas som en befrielse. Beröringen som ter sig på detta 
sätt kan hjälpa patienterna till att känna sig mer levande, den mellanmänskliga 
kontakten stärker upplevelsen av helhet.  

En hjälp att förstå patienten och sig själv bättre 
Det är ingen ontologisk skillnad mellan att beröra någon annan och att beröra 
sig själv. Emellertid är detta betydelsefulla aspekter som kan vara av intresse 
för vårdvetenskapen. Genom att beröra sig själv kan människan känna på, och 
av, sin egen kropp. I vardagliga sammanhang säger vi att ”jag var tvungen att 
nypa mig själv för att förstå att det var sant”, vilket kan förstås som att 
människor kan pröva sin förankring i världen för att förstå vad som verkligen 
                                                        
118 Människan utgår från sig själv som en levande person och utifrån denna förståelse kan den andra 
innebära mening som en annan levande person. Se avsnittet om paarung. 
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sker. Men den egna beröringen kanske inte tillräckligt tydligt förmedlar 
omvärlden. Analysen antyder att det kan vara lättare att känna sig förankrad i 
världen när man blir berörd av en annan person. 
 
Beröring mellan människor har en central betydelse för förankring av 
patienterna i ett vårdande rum, där de kan känna att de existerar i ett 
meningsfullt sammanhang och bli speglade, som betydelsefulla människor. 
Denna ontologiska betydelse kan förstås med hjälp av Merleau-Ponty som 
menar att vi speglar varandra genom ömsesidig närvaro.  
 

In the “absolute of presence” of carnal intersubjectivity, flesh meets 
flesh in the flesh of the world, and man can now become a living 
mirror for his fellow man (Merleau-Ponty, 1964/1960, s. xviii).  

 
Tidigare i avhandlingens kunskapsteoretiska kapitel beskrivs att ett fenomen 
har en outtömlig mening om det förstås som ett möte mellan livsvärldar. Även 
i vårdsammanhang har fenomen en oändlig mening, eftersom vårdandet är ett 
möte mellan livsvärldar. Resultatet tydliggör hur väsentligt det är för vårdarna 
att förstå hur de kan beröra kan genom att ”treva sig fram” på ett varsamt sätt 
för att nå patienterna och beröra i en kontakt som är hälsostärkande. Denna 
varsamma karaktär behövs för att patientens levda kropp ska mötas på ett 
balanserande sätt. Vårdande beröring rör vid människor som förstås och 
behandlas som mer än en materiell kropp, ett objekt. 
 
Den vårdande beröringen sker i ett sammanhang, i vilket mening ständigt 
upprättas och förnyas och där helheten ständigt förstås som närvarande. Detta 
kan innebära vidgade horisonter och en horisontsammansmältning, vilket 
innebär att beröring kan förstås som en brygga mot en ”ny värld och 
förståelse”. Patienterna kan se och känna igen sig själva, i ett nytt 
sammanhang, som tidigare varit svårbegripligt. Man skulle kunna uttrycka 
detta som att genom berörande gemenskap kan människor få upp ögonen för 
en ny värld och ett nytt perspektiv på tillvaron… Jag känner att jag har en 
möjlighet som jag inte själv har upptäckt förrän nu… Vårdarna kan genom 
beröring både få möjlighet att förstå patienterna och att hjälpa dem att hantera 
sin situation. 

Gränsgivande beröring 
Ovan betonas den mellankroppsliga gränsen och förstås som en vändning eller 
glipa, som både bidrar till individernas särställning och ett meningsskapande 
utrymme mellan dem där de kan mötas och både se likheter och skillnader 
mellan dem. För att förstå beröringens hälsostärkande potential är det 
väsentligt att se både den överbryggande funktionen och den åtskiljande, 
gränssättande. Mycket förenklat kan detta beskrivas som att vårdaren stannar i 
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en närhet till patienten men förmår samtidigt att etablera en distans till sig 
själv.  
 
Resultatet visar att vårdare kan hjälpa patienterna genom att sätta gränser när 
de själva inte riktigt klarar av detta. Vårdare kan till exempel försöka skydda 
patienter som är arga eller våldsbenägna genom att resolut hålla fast dem, för 
att hindra dem från att skada sig själva eller andra. Resultatet belyser hur 
patienter mår bra av att vårdare sätter gränser och även en mer hårdhänt 
gränssättning kan upplevas som vårdande. Beröringen i dessa situationer är ett 
uttryck för mänsklig omsorg och för patienten i fråga kan detta beskrivas som 
lugnande, trots att den samtidigt begränsar patienten. Patienter kan, trots att 
de är fasthållna, uppleva att de är skyddade och sedda. Detta skulle kunna 
förstås mot bakgrund av den filosofiska förståelsen som innebär att en rörelse 
ständigt är närvarande och som innebär att vårdaren genom sin kropp i 
beröring med patientens kropp erbjuder en ”motkraft” och ett tryck som ger 
patienten möjlighet att ta form och på så sätt stilla sig.  
 
En patient berättar om en situation som präglas av våld och hur vårdaren tar 
tag i honom och trycker upp honom mot en vägg för att hindra hans 
våldsamhet. Patientens första reaktion var att slå tillbaka genom att sparka 
vårdaren. Situationen tar dock en annan vändning när han förstår att vårdarna 
vill honom väl.119 
 
I exemplet blir det påtagligt att de inbegripna personerna erfar varandra som 
levda kroppar, med sinnena i samspel, trots att vårdaren håller fast patienten. 
Patienten hjälps genom att få gränser för sin aktivitet, och han blir sedd. Den 
gränssättande beröringen som vägs mot bakgrund av patientens sårbarhet, 
bidrar till att han blir mer medveten om sig själv som en högst påtaglig 
människa. Man skulle kunna säga att både vårdare och patienter genom att 
sträcka ut en hand, kan pröva och förverkliga sina möjligheter, i relation till en 
annan människa.  
 
Förmågan till följsamhet är betydande också för att möta patienter som 
upplever sig kraftlösa i sitt lidande. En följsam beröring kan möta patienten 
med utrymme både för patienternas sårbarhet och deras frihet. Följsamheten 
kan beskrivas som en balanserande rörelse, mellan de inbegripna personerna, 
som ger utrymme för patienten att finna sin egen rörelse mot välbefinnande. 
Beröring har en potential för sådan rörelse, kraft och kreativitet som behövs 
för att individen ska hålla ihop sig och orka i en utsatt ohälsosituation och inte 
fastna i lidande. En patient beskriver hur hon genom beröring får hjälp: När 
man också inte mår så bra så (hostar till) så försöker man hålla ihop. Då blir man 

                                                        
119 Se studie 2, s. 95.  
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gärna lite skrämd och så och då, att bli berörd, kan ju också lösa väldigt mycket… 
Den vårdande beröringen måste alltid vara mer än en tom gest. Beröringens 
potential för att bejaka ”liv” kan förstås som en öppen och levande 
vårdrelation, där vårdaren svarar an mot patientens livsvärld.  
 
Beröringen ger något både till patienterna och till vårdarna som kan väcka till 
liv sinnlighet, gemenskap och kunskap, vilket kan förstås som hälsoaspekter. 
Patienterna kan känna sig välkomna och de kan känna sig omfamnade av 
världen. Detta kan betyda att de kan hitta en riktning framåt och hopp om 
hälsa. Vårdaren och sammanhanget avgör avsevärt kvaliteten på världens 
omfamning och hur patienten och den vårdande relationen kan vitaliseras. 

Beröring som har kraft att skada 
Trots beröringens uppenbart hälsostärkande potential finns det också risker 
med beröring i alla vårdsammanhang, vilket avslutningsvis beskrivs nedan. 
Den generella empiriska strukturen visar att människor värjer sig mot beröring 
som tränger sig på, är obehaglig och som upplevs hotfull. Sådan beröring är 
alltså icke-vårdande, och måste problematiseras och förstås på ett djupare plan.  
 
Personer kan vidröra varandra utan att se eller förstå varandra, vilket kan 
hända när de är i obalans med varandra, i en alltför stor närhet eller i en alltför 
stor distans, som gör att de blir otydliga för varandra. När vårdare misslyckas 
med att närma sig patienterna på ett vårdande sätt och när beröringen inte 
förmår att möta patienternas livsvärldar på ett öppet och följsamt sätt med 
förmåga både till närhet och till distans kan inte den hälsostärkande 
potentialen utnyttjas. Vårdarnas misslyckande innebär i huvudsak två 
kardinalfel. Det ena misstaget är att de i beröring med patienten endast 
fokuserar sig själva och sina egna behov. Det andra misslyckandet kan 
beskrivas som att vårdaren ser och berör patienten som ett objekt.  
 
Patienter kan längta efter beröring, trots att de samtidigt är rädda för att bli 
berörda. Vårdandet kan innebära en utmaning att låta patienternas längtan 
balansera mot vårdarens närvaro, vilken kan förstås som en riktning mot hälsa 
trots att det kan kännas svårt eller som en utmaning i stunden. Ett villkor för 
en framgång är att det handlar om patientens behov och inte om vårdarens. 
Resultatet visar att både vårdare och patienter genom beröring till exempel kan 
ge omsorg åt sig själva med hjälp av den andre. Detta kan förstås som en 
objektifierande beröring som inte utgår från den andres behov. Patienterna 
kan ”smeka och krama sig själva” med vårdarna, vilket dock visar sig vara 
obehagligt för vårdarna. De upplever sig reducerade. Omvänt känner sig 
patienterna reducerade när de upplever sig berörda på ett objektifierande sätt.  

 
När vårdare kommer patienter nära utan att se patienten som en annan 
människa kan beröringen upplevas som hotande, särskilt om den balanserande 
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rörelsen saknas mellan närhet och distans. Beröring som inte är tillräckligt 
följsam eller som är direkt taktlös utgör ett hinder för vårdande och 
patienternas välbefinnande, och kan rent av utgöra ett existentiellt hot, genom 
att den tappar greppet om patienterna och den vårdande gemenskapen. 
Vårdaren och patienten är alltför långt ifrån varandra som personer för att 
relationen ska kunna bära för hälsa och välbefinnande.  
 
Om vi tar Merleau-Ponty (2002) till hjälp kan vi förstå att om den levda 
kroppen hotas, hotas också hela existensen. Kroppen är förutsättningen för 
människans liv, inte bara rent biologiskt, utan också som tillgång till värld. 
Mot bakgrund av att beröring rör hela människan och inte en isolerad del, har 
den kraft att röra vid hela människans existens. Den levda kroppen kan inte 
skydda sig mot beröring på samma sätt som mot andra intryck. Ljud kan till 
exempel avvärjas genom att man håller för öronen, ögonen kan stängas om 
något är obehagligt att se. Den levda kroppen förmår inte stänga ute beröring 
på liknande sätt, vilket bör problematiseras i närmandet av patienterna så att 
det inte uppstår icke-vårdande. 
 
Beröringen riskerar att skada när en balansering och vägning mot patienternas 
sårbarhet saknas. Även om avsikten har varit att hjälpa patienterna att må bra 
kan beröringen bli ”fel” och innebära att patienterna känt obehag eller rädsla. 
För patienterna har beröringen i dessa situationer inneburit att deras lidande 
blivit värre än tidigare. Avsikten kan på så sätt förstås som endast en aspekt av 
beröring. Resultatet visar att även om vårdare ”vill väl” är inte intentionen det 
som avgör om beröringen känns bra för patienterna. Det är meningen som 
uppstår i det mellankroppsliga mötet, som avgör hur beröringen gestaltar sig 
och upplevs. Detta kan hjälpa oss att förstå att i beröring av patienterna måste 
vårdarna verkligen se den patient som de har framför sig och vara fullt 
närvarande i den aktuella situationen, och inte ”bara vilja väl”. 
 
Beröring visar sig empiriskt ha kunnat innebära irritation, obehag, otrygghet, 
kränkning, smärta och en mängd andra nyanser av lidande. Patienter som 
upplever beröring som påträngande och hotande, kan försöka ”sluta sig” och 
skydda sig med varierande framgång. Patienterna kan försöka stänga ute en 
påträngande och hotande närhet, när deras person inte ges plats. Den icke-
vårdande beröringen är reducerande och upplevs av patienterna som att ”inte 
vara någon”, ”att inte betyda något”. Sådan beröring kan innebära att 
patienterna inte känner sig delaktiga i vårdandet, och de förstår inte heller 
riktigt vad det är som händer när det blir behandlade som något anonymt. Det 
har också visat sig att patienter kan försöka bygga upp ”en mur” omkring sig 
för att låsa det hotfulla ute. Beröringen är i dessa situationer inte längre 
följsam och är ur rytm, och tenderar att låsa fast personerna och relationen, 
vilket är hindrande för vårdandet. Att inte förstå och känna en människa som 
en levd kropp med öppna horisonter, kan förstås som hindrande för patientens 
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läkande. Den objektifierande beröringen skapar snarare avstånd och 
främlingskap än närhet, tillit och gemenskap.  
 
Jag har tidigare tydliggjort betydelsen av att beröringen är en levande rörelse, 
som till exempel inte ska låsa fast för hårt och därmed upplevas som hotfull. 
Det är dock inte den konkreta kraften som är avgörande för huruvida 
beröringen kan vara vårdande. Det är den mellanmänskliga rörelsen, närvaron 
och känslan i beröringen som är avgörande. Detta blev tydligt i det tidigare 
givna exemplet som belyste hur en patient upplevde det vårdande att bli 
fasthållen och uppträngd mot en vägg. Det som var tydligt i detta 
sammanhang var att han upplevde att vårdaren såg honom som en människa 
med värde. 
 
Beröring har använts i vissa situationer som ett maktmedel och manipulation. 
I en av delstudierna ger en vårdare ett exempel på hur hon upplever att en 
patient kramat personalen för att få beröring och komma nära, men också för 
att kontrollera och visa makt. Beröringen är alltid ömsesidig (reversibel) även 
om ömsesidigheten i praktiken kan gestaltas mycket olika. I och med detta 
resonemang kan en människa också slå sig själv, genom att slå en annan, vilket 
också visats i empirin. 
 
Både det synliga och kännbara, tillsammans med det dolda (till exempel 
minnen), måste ges plats i vårdandet, för att befordra hälsa och inte riskera att 
patienten kommer till skada. Patienten kanske inte vill eller känner sig redo 
för beröring. Vårdaren måste överväga att inte röra vid patienten alls. 
Resultaten visar dock att fokus kan komma att förskjutas från patientens behov 
till vårdarens, eller till organisationens, krav på följandet av principer. Med 
makt kommer också ansvar in i bilden.  

 
För att beröringen ska ha en vårdande potential behöver vårdarna se patientens 
behov och livsvärld och inte oreflekterat utgå från en ”naturlig inställning”. 
Vårdare måste ”tygla sig” i vårdandet, genom att problematisera sitt eget 
erfarande och förståelseprocessen, för att inte automatiskt gå efter det som 
förförståelsen erbjuder och för att ha förmåga både till närhet och distans. En 
sådan reflekterad hållning tar den levda kroppen och mellankroppsligheten på 
allvar. Om vårdaren inte har förmåga till både närhet och distans, kan 
patienten sägas ha en dubbel sårbarhet, först sin ohälsa och sedan risken för att 
bli berörd av en icke-professionell vårdare.  
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DISKUSSION 

Avhandlingen visar hur vårdande beröring är en avvägd mellanmänsklig 
rörelse mellan unika personer och detta innebär att beröring inte kan förstås 
som en metod. Beröring som utförs som en standardiserad metod kan ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv inte förstås vara en garanti för hög kvalitet. I ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och vårdande måste varje enskilt möte utgå från 
patientens livsvärld och inte utifrån ett medel- eller gruppvärde då risken finns 
att detta inte stämmer överens med behoven hos den person som ska vårdas.120 
Detta fynd kan problematisera den forskning som tidigare genomförts och 
som beskrivs till exempel i Cochrane- och SBU-rapporter som ska ligga till 
grund för vad som ofta benämns evidensbaserat vårdande. 

Beröring - ett svårfångat och oberäkneligt fenomen 
Mycket av tidigare forskning fokuserar beröring som kommunikation eller 
som behandlingsmetoder och visar resultat av varierande slag. Ofta har man 
undersökt ifall det finns positiva effekter av beröring. Effekterna tycks vara 
svårfångade och kan också utebli i mätbara parametrar som till exempel 
oxytocinnivå, blodtryck, puls, blodglukos etcetera. Detta har bland annat visat 
sig i ett avhandlingsarbete om taktil beröring i intensivvårdssammanhang 
(Henricson, 2008).121 Henricson genomförde även kvalitativ forskning som är 
intressant. Patienterna rapporterade att de upplevde att massagen ökade deras 
välbefinnande. Man skulle kunna påstå att de variabler som mäts visar ett mått på 
just denna variabel, vilket enligt mitt förmenande inte kan anses spegla beröring 
som är mer komplex.122 Det fastslås också att det inte har uppmätts några 
biverkningar eller åtminstone inga allvarliga sådana (Haraldsson, Gross, Myers, 

                                                        
120 Om patientens livsvärld utgör grunden för vårdandet beaktas och respekteras individualitet, kulturell 
tillhörighet etcetera.  
121 Intensivvårdssammanhanget är mycket komplext och patienterna är ofta mycket medicinerade, 
vilket kan samverka med annan behandling, till exempel taktil beröring. 
122 Man bryter alltså i dessa studier ner ett komplicerat fenomen till delar som sedan indirekt ska spegla 
komplexiteten genom att de mäts och jämförs och överförs till gruppnivådata. 
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Ezzo, Morien, Goldsmith, Peloso & Brønfort, 2006; SBU, 2006; Hillier, Louw, 
Morris, Uwimana & Statham, 2010). Evidensbaserade 
litteratursammanställningar har riktat kritik mot många studier, exempelvis 
om effekterna av massage, som inte använt sig av standardiserade metoder för 
utförandet av massagen. Kritik riktas också mot att det är för få deltagare, för 
svårkontrollerbara variabler och att effekterna är tveksamma.123 
Utgångspunkten i utvärderingarna är ett medicinskt eller snarare ett 
biomedicinskt paradigm där experiment har högst bevisvärde. Studier som inte 
faller inom ramen för de evidenskriterier som finns uppsatta ges ett lågt 
bevisvärde, till exempel kvalitativa studier. 
 
Estabrooks och Morse (1992) framhåller att beröring som operationaliseras 
som en hud-mot-hudkontakt inte ger möjligheter att fånga annat än 
fenomenets fysiska aspekter, vilket hotar forskningens validitet. Föreliggande 
avhandling visar att beröring inte är en metod, utan det är en aspekt av 
existensen och existensen är svårmätbar. Försök att operationalisera och 
standardisera ett komplext fenomen som beröring, får konsekvenser för 
utfallet, med stor risk för felkällor och i synnerhet om detta ska göras i ett 
vårdsammanhang. De variabler som ingår i en sådan operationalisering 
förefaller vara omöjliga att kontrollera, då sammanhanget är i ständig 
förändring. Detta kan vara en förklaring till att tidigare studier visar en så 
oklar bild av effekter (se till exempel Snyder, Egan och Burns, 1995 samt 
Hansen, Jørgensen och Ørtenblad, 2006 som studerat massage). 
 
Psykofysiologi tenderar enligt Anzieu (2000) att reducera förståelsen av den 
levande kroppen då samspelet mellan individen och världen innebär en större 
komplexitet än den psykofysiologiska utgångspunkten, vilket förefaller vara en 
rimlig kritik. Montagu (1986) menar i likhet med Anzieu att huden är vårt 
första medium för kommunikation och den beskrivs som människans mest 
effektiva beskyddare. Detta kan tydliggöra hur ”nära” och betydelsefull 
beröring kan vara och hur den kan bekräfta en person. Vi kan också med 
denna utgångspunkt förstå att beröring kan upplevas som invaderande och 
förstörande och att den sker i ett sammanhang som har betydelse för hur 
beröringen erfars. När forskare framhåller att beröring till exempel i form av 
massage inte visat några bieffekter är det ett intressant förhållande som bör 
problematiseras i forskning och vårdande. 
 
Det har framförts kritik mot att det har lagts allt för stor vikt vid så kallade 
objektiva fynd i vården av människor.124 Vårdandet bör omfatta en helhetssyn 

                                                        
123 För närmare beskrivning se avsnitten om tidigare forskning i bakgrundskapitlet. 
124 Människor kan må dåligt trots att de inte har någon sjukdom och när de saknar mätbara tecken på 
sjukdom kan de svårt att få en diagnos och utan diagnos är det svårt att få vård (Dahlberg och 
Segesten, 2010; Svenaeus, 2003). 
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som överbygger dikotomierna kropp/själ, mening/materia. Svenaeus (2003) 
menar att det finns risk för att den strikt rådande ”vetenskapliga” attityden, 
tydligast i det naturvetenskapliga synsättet på vården, kan innebära en 
avhumanisering och känslokyla som inte drabbar endast patienterna utan även 
vårdarna. Dahlberg (2011) förklarar att det medicinska perspektivet bottnar i 
en mekanistisk förståelse av människan som kan föras tillbaka på en 
uppdelning mellan kropp och själ som modelleras på naturvetenskapliga 
lagar.125 Dahlberg hävdar att den medicinska världen har en förståelse av 
kroppen som en komplicerad maskin som bäst låter sig förstås i indelningar 
som sedan kan kvantifieras och beräknas. Vidare måste de biomedicinska 
aspekterna av en person bli mätbara och kvantifierade för att anses som 
tillräckligt vetenskapliga. Dahlberg tydliggör att detta är menligt för en 
helhetsförståelse av människan som behövs i vårdvetenskapen, vilket följande 
citat tydliggör: 
 

Only the biomedical aspects of a person that could be measured and 
quantified were considered scientific enough and consequently all 
measurable aspects, such those that belong to one’s mind, thoughts, 
feelings, wishes, intentions and other existential phenomena were 
left outside of the scientific domain…//… By obeying the rules of 
modern science it can be argued that we have become blind and 
remote to what life is, what humans are and what the meaning of 
life and existence is (Dahlberg, 2011, s. 19).  

 
Emellertid innebär inte detta att biomedicinen behöver förkastas då hälsa 
berör alla aspekter och därmed helheten (Bullington, 1999, 2004, 2007; Eklöf, 
2004; Dahlberg & Segesten, 2010). Människans existentiella belägenhet måste 
ges utrymme i vårdandet. Dahlberg och Segesten (2010) tydliggör i sin 
vårdvetenskapliga teori att den biologiska hälsan inte kan skiljas från den 
existentiella upplevelsen; dessa är aspekter av en hel människa i ett 
sammanhang där livet ständigt omformas och människan bör förstås som en 
levd kropp i ett sammanhang. Människan är komplex och uppdelningar kan 
inte anses spegla beröringens innebörd och struktur.  
 
Johannisson (1997) skriver att de medicinska och humanvetenskapliga 
perspektiven kan kombineras för att förstå olika aspekter av 

                                                        
125 En inflytelserik filosof i detta sammanhang var Descartes. Descartes valda skrifter (1998) kan 
rekommenderas för beskrivning av människan som kropp själ uppdelning och av förhållandet mellan 
delarna samt hur själ och emotioner kan förstås. Även en beskrivning görs av hur tänkandet definierar 
människan. Även matematiska aspekter förekommer samt kopplingen mellan naturlagarna människan 
och Guds existens. Vad som emellertid är intressant är att Descartes har en grundläggande rörelse 
inskriven i sina förklaringar om förhållandet mellan kropp och själ samt i hur livsandarna kan röra sig i 
kroppen till exempel beroende av vilka passioner som väcks.  
 

 173 



sjukdomsupplevelsen. Den biologiska hälsan är inte det enda eller det 
viktigaste i sammanhanget utan den ingår i en helhet (Bullington, 1999; 
Dahlberg & Segesten, 2010; Ekelöf, 2004; Uvnäs-Moberg, 2009). Det 
vårdvetenskapliga perspektivet är tillsammans med det medicinska 
perspektivet av central betydelse för förståelsen av människan; dessa perspektiv 
kompletterar varandra. I vårdandet möts levande människor som samspelar för 
att nå välbefinnande och hälsa och de fysiologiska processerna är en aspekt av 
detta (Dahlberg, 2011).  
 
Det naturvetenskapliga medicinska perspektivet bör av ovan nämnda skäl inte 
appliceras på vårdvetenskapen som en mall för att beskriva fenomen av 
betydelse för välbefinnande, hälsa och omsorgen om patienterna. Dessutom är 
det medicinska paradigmet diagnosbundet och därför kategoriserande, vilket 
är ett problem i relation till förståelsen av patienten som unik person med 
unika behov. 
 
Mitt avhandlingsresultat visar att beröring rymmer oändliga dimensioner och 
mening och det har visat hur beröring kan bidra både till hälsa och 
välbefinnande och till obehag och rädsla. Även Bertram (2005) och Ranheim 
et al. (2010) visar hur rytmiska insmörjningar av patienter kan innebära ett 
spektrum av upplevelser. Detta kan jämföras med Uvnäs-Moberg (2001) som 
framhåller att beröringen är mer än en behandling och kan därför utlösa en 
mängd upplevelser och hormoner, både adrenalin som stressar, och oxytocin 
som kan ge lugn och ro. 
 
Uvnäs-Moberg menar att kroppens rytmer, till exempel stress-avslappning och 
dygnsrytm, är knutna till ett samspel med omvärlden och att den mänskliga 
organismen som helhet bör fokuseras i förståelsen av människan. Människors 
olikartade upplevelser i samband med beröring beskrivs som relaterade till 
faktorer utanför den aktuella situationen, vilket kan vara obehagliga minnen av 
närhet och beröring eller reaktioner på ett mer omedvetet plan (Uvnäs-
Moberg, 2009). Dessa resonemang kan jämföras med resultatet i denna 
avhandling som visar hur den levda kroppen samverkar, berör och berörs av ett 
större sammanhang än det som kan ses med blotta öga, vilket kan öppna för 
möjligheter att ta tillvara det som faller utanför den naturvetenskapliga ramen. 
Uvnäs-Moberg (2009) framhåller att beröringseffekter är svåra att fånga i 
vetenskapliga studier och att till exempel oxytocin endast kortvarigt kan 
påvisas i blodet efter beröring i form av massage. En angelägen fråga att ställa 
är varför vi behöver mäta substanser för att tro på vad människor upplever? 
 
Både Cochrane- och SBU-rapporter baseras på vad som benämns Evidence-
Based Medicine (EBM) som är en bedömningsgrund hämtad från det 
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naturvetenskapliga paradigmet. 126 Det innebär att det kan vara svårtillämpligt 
inom det humanvetenskapliga området som till exempel vårdvetenskapen. 
Evidensfrågan är väsentlig men vad är det som blir uppenbart i sammanhang 
som rör massage/beröring? Är det bristande metodologi i undersökningarna? 
Eller är det så att fenomenet är svårt att fånga och att det inte låter sig mätas? 
 
Evidensfrågan har debatterats både i vetenskapliga artiklar och i dagspress.127 
Nordemar, Bullington och Hægerstam (2008) framför problematiken med att 
kunskaper inom EBM oftast bygger på randomiserade kontrollerade studier 
(RCT).128 De framhåller i likhet med Berg et al. (2008) och Dahlberg (2011) 
att denna forskningsdesign bäst passar för studier som berör den biologiska 
kroppen, ett strikt biomedicinskt perspektiv. Det behövs ett annat 
vetenskapligt närmelsesätt för studier som syftar till att undersöka hur 
människor upplever sin situation och hur sammanhangen har betydelse för 
sjukdom 
 
Dahlberg et al. (2008) framhåller att forskning inte handlar om en metod som 
kan väljas på förhand som nyckeln till vetenskapligt arbete som syftar till 
objektivitet, validitet och generaliserbarhet. För att vara vetenskaplig behövs 
en variation av metoder som kan svara mot olika fenomen som undersöks. 
Beröring kan beskrivas falla utanför det medicinska paradigmet med 
tillhörande evidenskrav varför en annan metodologi och evidensbasering 
behövs som grund för ett vårdande som ger de bästa möjligheterna för 
patienterna att uppleva hälsa. 
 
Beröringens komplexitet innebär en alltför stor mängd variabler som är svåra 
att kontrollera och mäta i en experimentell design och inom en biomedicinsk 
ram. Resultaten blir både svårttolkade och svårjämförbara och dessutom 
beskriver de en reducerad bild av fenomenet i fråga. Denna typ av forskning 
räcker inte till för att förstå människans existentiella belägenhet i relation till 

                                                        
126 “The EBM movement has its origins in the early 1970s, in a short monograph ‘‘Effectiveness and 
efficiency. Random reflections on health services’’, written by Archie Cochrane (1909/1988), a Scottish 
medical epidemiologist and strong advocate for conducting randomized controlled clinical trials 
(RCTs). Cochrane also criticized his medical colleagues for not practicing according to existing 
evidence efficiency”. Berg et al. s. 240. 
127 Svenaeus framförde kritik den 16 mars 2010 ”Under strecket” i Svenska Dagbladet bland annat mot 
hur SBU använder evidensbegreppet inom vårdområdet till exempel inom psykoterapi. SBU försvarar 
sig och menar att de beaktar även kvalitativa studier . Det hade påpekats av Svenaeus att kvalitativa 
metoder inte får gehör hos SBU, eller får dåligt gehör. De hade också framförts synpunkter om att 
”evidensbaseringsrörelsen” vägrar att tillgodogöra sig relevant forskning som befinner sig utanför RCT-
modellen (http://www.sbu.se/sv/Press/Debattinlagg/SBU-beaktar-aven-kvalitativa-studier/ Hämtad 
20110428). 
128 I RCT jämförs en kontrollgrupp med en undersökningsgrupp och slutsatserna dras utifrån 
jämförelser av dessa båda grupper. 
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hälsa, välbefinnande och lidande och bidrar inte med tillräcklig kunskap för att 
som vårdare möta patienter och skapa förutsättningar för en vårdande relation. 
 
Matematik och statistik är förträffliga hjälpmedel för företeelser som är 
lämpliga att kvantifiera, till exempel inom det biomedicinska området. Detta 
gäller inte enligt mitt förmenande beröring i vårdsammanhang. Beröring 
förefaller vara omätbar om man tar sin utgångspunkt i avhandlingens resultat 
och i vad det kan innebära att vara människa i ett sammanhang och inte en 
maskinliknande struktur liknande den som Descartes beskrev på 1600-talet.  
 
För att kunna erbjuda vård av god kvalitet som beaktar patienterna som 
individer i ett sammanhang behövs kunskap som vilar på ett fundament som 
förmår tillvarata dessa grundläggande aspekter. Det innebär att 
forskningsmetoder måste användas som förmår att belysa dem (Eriksson, 
1995; Polkinghorne, 2004; Todres, Galvin & Dahlberg, 2006); Berg et al., 
2008; Dahlberg, Todres & Galvin, 2008; Martinsen, & Eriksson, 2009; 
Galvin, 2010). Kvalitativ forskning är nödvändig för att kunna utveckla och 
erbjuda vad som benämns EBC (Evidence-Based Care), evidensbaserat 
vårdande, och fynden kan vara generaliserbara till fler än 
undersökningsgruppen om forskningen är väl genomförd. Berg et al. (2008) 
skriver att forskning baserad på ett livsvärldsperspektiv är en sådan möjlighet, 
vilket framgår i citatet nedan. 

 
This includes scientific knowledge with a different epistemological 
standpoint, experience-based reflected professional knowledge, and 
knowledge developed from the unique patient’s/client’s lifeworld 
perspective (s. 245). 

Beröring i vårdsammanhang i ett vårdvetenskapligt 
perspektiv - möjligheter och begränsningar 
Metoder för beröring som passar alla människor finns inte, det är inte heller 
säkert att en metod som har fungerat bra vid ett tillfälle gör det igen, vilket 
kan förstås utifrån beröringens ständiga rörelse. Detta innebär att personer 
som vårdas måste mötas i beröring på ett följsamt sätt som passar ihop med 
patienten just vid detta tillfälle i detta specifika sammanhang. Strukturer för 
beröring kan användas om den tjänar patientens välbefinnande och den kan 
innebära en trygghet om den vägs mot patientens frihet och sårbarhet.129 
 

                                                        
129 Forskare som tidigare studerat taktil beröring, taktil stimulering etcetera framhåller alla att det är av 
största vikt att beröringen/massagen erbjuder patienten en möjlighet att uppleva välbefinnande och ett 
minskat lidande och att den därför måste anpassas till varje patient (Henricson, 2008). 
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Det visar sig i ett stort antal studier, såväl kvalitativa som kvantitativa, att 
beröring i olika former kan hjälpa patienterna att må bra men att beröring 
också kan innebära obehag oavsett intentionen med beröringen.130 Det är 
därför angeläget att problematisera vad beröring innebär i vårdsammanhang. 
Mina resultat visar hur beröring är ett mellankroppsligt möte som alltid bär 
någon mening. Varje mellankroppsligt möte inbegriper patientens 
sårbarhet,131 både patientens och vårdarens historia, nutid och förväntningar 
om framtid. Det är väsentligt att belysa att det är den unika människan som 
definierar sin hälsa och välbefinnande liksom lidande, vilket vårdarna har att 
utgå ifrån i vårdandet för att möta patienternas behov. Vårdrelationen kan 
beskrivas som asymmetrisk då patienten söker hjälp och stöd, vilket innebär 
att ett etiskt krav riktas mot vårdaren att stödja patienten utifrån patientens 
behov i riktning mot hälsa och välbefinnande (Bengtsson, 1990; Toombs, 
1993; Andersson, 1994; Eriksson, 1997, 2002; Malmsten, 2001; Kasén, 2002; 
Dahlberg et al., 2003; Dahlberg et al., 2010). Fenomenologin och 
vårdvetenskapen kan erbjuda möjligheter att förstå och beskriva komplexa 
fenomen av betydelse för vårdande. Avhandlingens resultat fördjupar 
kunskapen om vad beröring i vårdsammanhang kan innebära, vilket kan bidra 
till vårdvetenskaplig kunskapsutveckling.  

                                                       

 
Avhandlingen visar beröring som särskilt betydelsefull för den vårdande 
relationen och hur beröringen kan gestalta sig i ett oändligt antal variationer 
mellan vad som beskrivits som ”lösning och låsning” och hur den kan innebära 
både lidande, hälsa och välbefinnande. Detta innebär att vårdare måste bli 
medvetna om att beröringen ständigt är närvarande på gott och ont. Eftersom 
beröringen kan vara så variationsrik innebär det svårigheter att i ”förväg” veta 
hur den kommer att gestalta sig i mötet med patienten. Detta kan förstås i 
relation till vårdvetenskaplig litteratur som visar att vårdande inte kan utgå 
från generella principer om vad som är gott och ont, vilket kan leda till att den 
enskilda patientens behov kommer i skymundan (Bengtsson, 1990, 1998; 
Eriksson, 1997; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, 
Todres, 2007; Dahlberg & Segesten, 2010; Galvin, 2010; Ranheim, 2011). 
Beröringen måste därför problematiseras för att möta varje patients behov av 
närhet och distans. Bischhofberger (2002) skriver: 
 

En mänsklig kropp har att göra med en person som är dess bärare. 
En kropp är varken en bilmotor eller en möbel eller en tennisboll. 
Den är inte ett rent objekt. Kroppens ”innevånare” eller inneboende 
subjekt är snarare en person, en någon och inte ett rent något. Det 
är därför det från början måste stå klart att varje mänsklig kropp ska 

 
130 Se avsnittet tidigare forskning. 
131 Även vårdarens sårbarhet inbegrips. 

 177 



betraktas, vidröras och behandlas med varsamhet, uppmärksamhet 
och hänsyn till personens behov (s. 20). 

 
Även Wigforss Percy (2006) belyser betydelsen av att vårdarens 
professionalitet inbegriper ett etiskt förhållningssätt som innebär en helhetssyn 
på människan, eftersom till exempel en massör inte kan behandla enbart den 
fysiska kroppen. Hon påtalar betydelsen av att som vårdare reflektera över sin 
människosyn. Beröring och mjuk massage syftar till att utifrån en holistisk 
förståelse främja såväl känslomässigt, kroppsligt, som själsligt välbefinnande. 
Det är då av betydelse att väga in patientens tidigare erfarenheter av till 
exempel beröring. Ur ett holistiskt perspektiv på människan och på patienten 
träder en förståelse fram som kan beskriva patientens utsatta situation i 
relation till sjukdom och lidande. Patienten som har drabbats av lidande och 
sjukdom kan förstås ha ”förlorat den hittills kända världen” varför en 
varsamhet om patientens existentiella belägenhet beaktas i vårdandet, vilket 
beskrivs som grundläggande för en god vård av Toombs (1993), Gadamer 
(1996), Merleau-Ponty (1999), Dahlberg et al. (2003), Svenaeus (2003), 
Todres (2007) samt Dahlberg och Segesten (2010). Detta kan förstås även 
gälla mer specifikt i beröring mellan vårdare och patienter. 
 
Andersson (1994) beskriver integritet bland annat i betydelsen ”helhet” och 
”orördhet”, vilket kan förstås som att personen, i detta fall i beröring med en 
vårdare, lämnas intakt det vill säga ”oskadad” i en generell mening. Man skulle 
också kunna säga att beröringen inte bara ska lämna patienten ”oskadad” utan 
målet ska vara att denna person ska kunna erbjudas möjlighet att känna sig 
mer hel. Andersson framhåller att den enskilda människans upplevelse av 
helhet och personlig sfär alltid ska beaktas, vilket innebär att vårdpersonal 
måste vara lyhörd för den enskilda människans behov och resurser för att 
kunna förebygga, bevara och återupprätta balans samt aktivera inneboende 
hälsoresurser, vilket också föreliggande avhandlingsresultat visar. 
 
Litteraturvetaren Mazzarella (2005) har på ett intressant sätt problematiserat 
kropp, hälsa och vård och hon skriver om den goda beröringen och menar att 
det förefaller som om människor har glömt att känslor uppstår i mötet mellan 
människor. Hon menar att beröring måste ta sin utgångspunkt i kroppens 
sårbarhet och hon skriver: 

 
Kroppen, kroppens sårbarhet, är själva grunden för etiken. Det som 
gör en etisk relation möjlig är att vi erkänner den andra som fysisk 
varelse, det är den andras förmåga att känna både smärta och 
smekningar som gör henne till den andra. Det föresvävar mig att det 
knappt behövs någon etik mellan änglar, mellan rena själar, utan 
bara mellan kroppar som kan njuta, lida och dö (Mazzarella, 2005, s. 
27). 
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Beröringen innebär ett möte som har fysiska och psykiska aspekter. Oavsett 
om beröringen är konkret och kroppslig, eller äger rum på ett ”själsligt” plan är 
den ömsesidig (Malmsten, 2001; Wiklund, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010; 
Ranheim, 2011), vilket överensstämmer med resultaten som visas i denna 
avhandling. 
 
Jag vill påstå att beröring är en vårdande möjlighet när människor förmår se 
varandra som människor vilket sker i en rörelse mellan närhet och distans med 
en grundläggande förståelse för människans existens, frihet och sårbarhet. 
Beröring som kännetecknas av att människor ser och berör varandra på ett 
mellanmänskligt sätt har kraft att vara vårdande och stödja patienternas 
hälsoprocesser. På ett djupare plan kan man beskriva beröring som en 
grundläggande aspekt av den mänskliga existensen och som ett grundläggande 
villkor för en vårdande relation. Merleau-Ponty (1991) beskriver beröring som 
förspråklig som en mer grundläggande aspekt av existensen än språket, vilket 
kan förklara varför beröring kan vara till stor hjälp när orden inte räcker till. 
 
Ovanstående kan jämföras med Eriksson (1987) som har beskrivit den 
vårdvetenskapliga substansen som att ansa, att leka och att lära. Vårdandet 
innebär olika former av dessa tre element. Beröring har visat sig i föreliggande 
avhandling omfatta alla dessa aspekter och de kan förstås liksom Eriksson 
beskriver som tätt sammanflätade med varandra i en vårdande relation, vilket 
kan relateras till att den levda kroppen uttrycker hela människan. Kroppen 
kommunicerar med alla sina aspekter oupphörligt, vilket också beskrivits av 
Bullington (1999), Merleau-Ponty (2002), Råheim (2002), Engelsrud (2006), 
Todres (2007) samt Dahlberg och Segesten (2010).  
 
Denna avhandling visar hur beröring är grundläggande för vårdrelationen, 
vilket kan jämföras med annan forskning som visar att beröring och kroppslig 
närhet har en grundläggande betydelse för människors överlevnad (Montagu, 
1986; Uvnäs-Moberg, 1998, 2009; Anzieu, 2000).132 Dessa forskare 
framhåller beröring som livsnödvändig och som betydelsefull för skapandet av 
relationer och för välbefinnandet genom hela livet. Detta kan förstås som 
överensstämmande med föreliggande avhandlings resultat som visar att 
beröring är en aspekt av existensen och därmed har en grundläggande 
betydelse för människors överlevnad och liv. Vidare visar resultatet att beröring 
som vägs mot patienternas sårbarhet, begränsningar och möjligheter och frihet 
kan ha en starkt vårdande potential, då patienterna möts i ett sammanhang 
som förankrar dem på ett meningsfullt sätt. Detta kan bidra till välbefinnande 
på en mängd olika sätt som har exemplifierats i avhandlingens resultat. 

                                                        
132 Även Harlow (et al.1964) och Bowlby (1969, 1973, 1980) har visat på nödvändigheten av kroppslig 
närhet och närvaro. 
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Distanseringens och sårbarhetens betydelse 

Resultatet i denna avhandling visar hur beröring också kan vara 
objektifierande, en manipulation snarare än ett mellanmänskligt möte. Detta 
kan förstås mot bakgrund av samhällets och vårdinstitutioners emellanåt 
objektifierande syn på patienter, vilket har belysts av Toombs (1993), 
Gadamer (1996), Eriksson (1997), Stolt och Dahlberg (1998), Råheim (2002), 
Sveneus (2003), Bullington (2004), Polkinghorne (2004), Dahlberg et al. 
(2003, 2010) och Dahlberg, (2011). Även Montagu (1986) diskuterar beröring 
i ett samhällsperspektiv och är kritisk till den samhälleliga distansering som 
skett mellan människor. Likaså Ekenstam (1993, 2007) och Johannisson 
(2004) lyfter fram och reflekterar över att samhället och vårdandet har gått 
mot ett fjärmande mellan kroppar. Detta är intressant i relation till att 
vårdandet bör innebära en närhet för att kunna skapa en vårdande relation som 
kan leda mot ett läkande, vilket är av fundamental betydelse enligt Dahlberg 
och Segesten (2010). 
 
Det är också av central betydelse att framhålla att om distansen mellan 
människor blivit större bör det inte innebära att vi ska tippa över åt andra 
hållet och bli närgångna på ett okritiskt sätt. Resultatet visar att vårdare 
behöver reflektera över både närhet och distans i relation till vårdande. Det 
kan beröra lika illa att vara för nära som för distanserad, vilket kan innebära att 
patienten ”som annan” inte kan framträda. Resultatet har också visat att känsel 
och känsla inte kan separeras. Det innebär att i beröring som ska bidra till 
välbefinnande och hälsa måste patienterna behandlas som levande människor, 
med levda erfarenheter, och inte som ting. Förtingligande och anonymisering 
kan ligga bakom beröring som är skrämmande och obehaglig. Resultatet visar 
att vårdare som berör utan att visa medkänsla eller medmänsklighet kan 
förringa patienterna till saker. Detta resultat kan relateras till Johannissons 
(2004) beskrivning av hur en professionell beröring skapades under 1800-talet 
som syftade till att skydda mot smitta och förförelse. Denna beröring eller 
hantering kan innebära en objektifiering och Johannisson beskriver att 
patienten fick kapitulera inför läkarens beröring och ge upp rådande ordinarie 
normer för beröring. Dessa omständigheter kan vara aktuella även i dagens 
vård och omfattar alla inom vården förekommande professioner. Det kan 
innebära en utmaning för vårdpersonal att i det dagliga arbetet lyckas stödja 
patienternas hälsoprocesser och att inte tillfoga dem skada. Både Eriksson 
(1994) och Dahlberg (2002) har skrivit om vad det kan innebära om vårdarna 
inte lyckas i denna gärning och benämner detta som ett vårdlidande. 
Vårdlidandet är ett lidande som patienterna kan tillfogas, om än inte 
avsiktligt, när de söker professionell hjälp i vårdsammanhang. Tidigare 
forskning (Davidhizar & Giger, 1997; Anzieu, 2000, Salzman-Erikson & 
Eriksson, 2005; Leder & Krucoff, 2008) visar att patienter känner sig kränkta 
vid beröring som saknar en mellanmänsklighet. Detta är menligt både för 
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patienterna och för vårdarna och också för hur vårdrelationen gestaltar sig, 
vilket vi ska titta närmare på. 
 
Både Montagu (1986) och Anzieu (2000) belyser problematik med beröring 
generellt och lyfter också fram att det kan existera förbud mot att beröra på ett 
ömsint sätt och även mot att komma i hud-mot-hud kontakt. Om detta ändå 
sker kan det innebära problem och även en överhängande fara för de 
inblandade personerna. En aspekt som visat sig vara av betydelse för hur 
beröringen erfars är den sexuella. Flera tidigare studier (Witcher & Fisher, 
1979; Edwards, 1998; Seiger Cronfalk, Friedrichsen, Milberg & Strang, 2008; 
Harding, North & Perkins, 2008; Gleeson & Higgins, 2009) visar att beröring 
kan innebära en sexualisering eller rädsla för sexualisering, vilket visat sig vara 
problematiskt i vårdandet. Witcher och Fisher (1979) visade också att män 
sexualiserar beröring i större utsträckning än kvinnor. Vidare visades att både 
kvinnor och män föredrar att bli berörda av kvinnor. Detta skulle möjligtvis 
kunna realteras till ett ”ursprungligt vårdande” som Kasén (2002) beskrivit 
som ”mothering”. 
 
I avhandlingsresultatet framträder inte sexualisering tydligt. Det finns dock 
några exempel i resultaten som visar sexuella aspekter i relation till beröringen. 
Det kan vara så att mer av sexualisering kan ligga i bakgrunden som inte 
tydliggjorts eller blivit medveten i dessa termer. Merleau-Ponty (2002) 
beskriver sexualiteten som en ständigt närvarande aspekt av människans 
existens. Detta innebär att vårdande beröring kan väcka sexuella känslor. I den 
psykoanalytiska traditionen har beröring diskuterats och hur den har betydelse 
för människans personlighet och mellanmänskliga relationer. Anzieu (2000) 
visar till exempel hur det är förbjudet att vidröra farliga saker eller att beröra 
andra människor på ett sätt som kan tillfoga dem smärta. Vidare påpekar 
Anzieu att beröring inte kan accepteras i psykodynamisk terapi, då talet i 
stället får symbolisera beröringen för att minska risken för oönskade 
konsekvenser, till exempel att sexualiteten väcks i relationen mellan patienten 
och terapeuten. Det finns dock undantag inom det psykodynamiska fältet, 
vilket Ekenstam (2007) beskriver väl, där kroppskontakt och beröring används 
i det terapeutiska arbetet för att befrämja hälsoprocesserna. 
 
Ovanstående bör hållas i minnet, men om vårdande utgår från tanken om 
intersubjektivitet och samspel syftar detta till att möta patienterna så att de 
inte kränks. Johannisson (2004) har beskrivit hur palperingsteknik kunde 
gestalta sig förr i tiden. Risken att väcka sexualitet hanterades genom att strikt 
reglera hur beröringen fick utföras. Även i dag framförs det krav på tydliga 
riktlinjer för hur beröring av olika slag får ske inom sjukvårdsområdet. Ett 
exempel på denna hållning är Gleeson och Timmins (2005) som menar att 
beröring som omvårdnadsintervention inte visat någon stark evidens för 
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önskvärda effekter varför de anser att det är tveksamt om beröring ska vara en 
utbredd praktik.  
 
Jourard (1966) fann en personlighetsdimension i sin forskning som benämns 
beröringsundvikande och som innebär att personer kan vara rädda för beröring 
och för att komma andra nära. Detta personlighetsdrag kan vara problematiskt 
i relationer mellan människor, till exempel i vårdsammanhang. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt måste beröringens bärighet i varje möte 
vägas mot personens sårbarhet, för att undvika att tillfoga smärta och skada. 
Beröringens välgörande potential kan bli tydlig i möten med vårdare som har 
förmåga att följa patienterna och fokusera dessa som betydelsefulla personer 
med både svagheter och styrkor. Det krävs alltså en följsamhet till patienternas 
behov och deras levda kroppar. Detta får konsekvenser för hur vi kan förstå 
beröring som utförs utifrån manualer eller modeller. Om beröringen motsvarar 
det som patienten behöver och upplever som välgörande kan även 
metodologisk beröring innebära välbefinnande. Emellertid behöver vårdare 
vara medvetna om att en metod oftast är utformad utifrån en standardiserad 
måttstock. I det fall metoden passade för just denna patient kan den innebära 
välbefinnande. Därför bör beröring av patienterna framförallt utgå från 
patienternas behov och levda kroppar för att minska risken att hamna i en 
situation som blir fel för patienten. 
 
Resultatet i avhandlingen visar att människors sårbarhet påverkar upplevelsen 
av beröring. Detta beskrivs också av Anzieu (2000) som framhåller hudens 
oförmåga att avvisa stimulering och att den samtidigt är både solid och 
bräcklig. Anzieu hävdar att hudens tunnhet röjer människans ursprungliga 
sårbarhet. Huden är den hinna som omsluter jaget och som samtidigt kan 
skilja och förena sinnena, den beskrivs som en mellanställning eller en 
övergång (Anzieu, 2000). Detta stämmer väl överens med denna avhandlings 
resultat som visar att beröring grundas i människors öppning till världen som 
en levd kropp och att denna öppning mot världen är både en möjlighet och en 
begränsning som innebär en sårbarhet. Kroppen existerar och berörs i relation 
till ”allt annat”. Den skiljer sig samtidigt från ”allt annat” genom sin 
kroppslighet och sin unika öppning till världen. Detta tydliggörs med hjälp av 
Merleau-Pontys (1968) beskrivning av kiasmen som en klyvning eller 
vändning, liknande den övergång som Anzieu beskriver. Det är i 
mellankroppsligheten eller i en övergång, mellan ett jag och ett du, som den 
andre blir kännbar och synlig och där den levda kroppens samspelande sinnen 
är av grundläggande betydelse för upplevelsen. 
 
I vårdandet är beröring grundläggande men bör problematiseras för att inte 
överskrida gränser och bli smärtsam för patienter. Denna avhandling visar att 
patienterna ibland har blivit berörda på ett objektifierande sätt, vilket kan vara 
degraderande och bidra till lidande i stället för välbefinnande. Emellertid är 
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det viktigt att belysa att en till synes objektifierande beröring inte behöver vara 
det. Det kan förekomma situationer då patienterna kan vara hjälpta av att 
vidröras på ett mer distanserat sätt för att kunna hålla avstånd till det som sker. 
Ett exempel som ges i en av studierna är vid en rektal undersökning.133 Det är 
väsentligt att framhålla att det är i patientens tjänst som denna distansering 
sker; därför kan detta inte betraktas som en verklig objektifiering utan som ett 
skydd mot onödigt lidande. Johannisson (2004) har beskrivit hur 
gynekologiska undersökningar genomfördes och reglerades före 1800-talet. 
Läkaren och kvinnan skulle inte ha ögonkontakt med varandra. Ett beskrivet 
sätt var att läkaren blundade för att inte överskrida vad som kunde betraktas 
som professionellt i dåtidens samhälle. Vi vet inte mycket om hur 
undersökningarna upplevdes av patienterna men vi kan anta att varje tid och 
möte har sina utmaningar i vårdande. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
måste vårdare möta patienten när de vårdar, oavsett om de tittar eller ej. Vi 
kan välja mellan att se det som en utmaning eller som en möjlighet. Vi kanske 
ska se det både som en utmaning, för att inte göra några ödesdigra 
förgivettaganden, och som en möjlighet. Det kan vara en utmaning att i mötet 
med en annan människa förstå denna person och hennes unika behov. 
Resultatet i denna avhandling visar att patienterna kan bli tydliga som 
människor i beröring när vårdare har förmåga att vara följsamma, både i en 
närhet och distans, och känna och se patienterna som människor. 

Vårdande beröring 

Beröring i olika former har visat sig vara värdefull för patienter i tidigare 
forskning. Beröringens relationsstärkande aspekt, den mänskliga värmen och 
närheten har belysts (Hagen, 1989; Horton, 1995; Billhult & Dahlberg, 2001; 
Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Carlsson, 2004, 2007; Bertram, 
2005; Borch & Hillervik, 2005; Cullen-Powell, Barlow & Cushway, 2005; 
Salzmann-Erikson & Eriksson, 2005; Skovdals, Sörlie & Kihlgren, 2007; 
Leder & Krucoff; 2008; Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009; 
Seiger Cronfalk, Strang, Ternestedt & Fiedrichsen, 2009; Ranheim, Kärner, 
Arman, Rehnsfeldt & Berterö, 2010; Seiger Cronfalk, Ternestedt & Strang, 
2010). Vårdande beröring handlar om ett mellanmänskligt samspel där 
vårdaren har möjlighet att möta och stötta patienten, vilket också har framträtt 
som en av de mest betydelsebärande aspekterna i denna avhandling. Forskare 
har funnit att beröring kan trösta (Benner, 2004; Skovdals, Sörlie & Kihlgren, 
2007; Connor & Howett, 2009; Seiger Cronfalk, Ternestedt & Strang, 2010). 
Dessutom har man visat att patienterna upplever att de kan få kraft och energi 
i mötet som beröringen innebär (Bertram, 2005; Seiger Cronfalk, 2008). 
Sammanfattningsvis har beröring i olika former, såväl i tidigare forskning som 
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i denna avhandling, visat sig ha betydelse för hur patienter kan få möjlighet att 
må bättre och att få hopp om att det finns hjälp och stöd att få. Beröring 
innebär möjlighet till en vårdande närvaro som kan ge tillgång till patientens 
livsvärld. 
 
Avhandlingsresultatet visar att beröring inte är en aspekt av den vårdande 
relationen; den kan beskrivas som grunden för den vårdande relationen. 
Beröring finns alltid närvarande på gott och ont och behöver därför 
problematiseras. Detta resultat överrensstämmer med forskning som visar att 
beröring beskrivs som oundviklig i omvårdnad och att beröring innebär en 
dynamisk integrering av fysiska, emotionella och existentiella dimensioner 
(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Carlsson, 2004; Bertram, 2005; 
Seiger Cronfalk, 2008; Ranheim, Kärner, Arman, Rehnsfeldt & Berterö, 
2010; Ranheim, 2011). Vidare menar Carlsson (2004), Eriksson (1987), 
Fredriksson (1999), Kasén (2002) och Wiklund (2003) att en vårdande 
relation innebär beröring. 
 
Beröring är av central betydelse för vårdrelationen; en vårdande beröring kan 
beskrivas som en sinneskunskap som kan förmedla en vårdande hållning i 
relation till patienterna. Den vårdande beröringen präglas av att den är levande 
(i rörelse för att skapa ett avvägt mellanrum) och att den formas i mötet med 
patientens levda kropp för att hjälpa patienterna att uppleva hälsa och 
välbefinnande med hjälp av kunskapen om människans frihet och sårbarhet.134 
Detta fynd kan kontrasteras mot tidigare beskrivningar av beröring som till 
exempel massagemetoder som är baserade på biomedicinska antaganden och 
fynd, eller beröring som ett kommunikationsmedel; med andra ord, forskning 
som saknar en ontologisk förståelse för vad beröringen kan betyda. 
 
Det är viktigt att utveckla en förståelse på en vårdvetenskaplig grund för att 
medvetandegöra och kunna nå alla möjliga vägar till patientens värld. Beröring 
kan utföras metodiskt i ett specifikt syfte med en medvetenhet om patientens 
existentiella belägenhet, det vill säga att utgå från mötet med patienten där 
strukturen är underordnad livsvärlden. De biologiska aspekterna finns alltid 
med men är inte det mest centrala för att förstå vårdandet. 

 
Henricson (2008) visar i sin avhandling att taktil beröring på 
intensivvårdsavdelning kan innebära att patienten får möjlighet att känna att 
kroppen vaknar till liv och att omgivningen försvinner för en stund, vilket ger 
möjlighet att glömma sin sjukdom och smärta. Henricson beskriver också att 
upplevelsen av den taktila beröringen kan inge patienterna hopp. Billhult 
(2007), Henricson (2008) och Seiger Cronfalk (2008) framhåller betydelsen av 

                                                        
134 En vårdande hållning är en reflekterande hållning då den transformerar vårdvetenskaplig teori i 
mötet med patientens livsvärld. 
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att kommunicera med patienten så att till exempel mjukmassage som taktil 
stimulering, taktil beröring, rytmiska insmörjningar etcetera passar patientens 
behov och situation.135 Det måste alltså finnas en medvetenhet om syftet med 
beröringen och hur denna kan vägas mot patientens livsvärld för att på bästa 
sätt nå syftet med vårdhandlingen. Wigforss Percy (2006) framhåller att det 
väsentliga är att massagen är ett redskap i mötet med en medmänniska för att 
skapa välbefinnande, vilket också stöds av Billhult (2007), Henricson (2008) 
och Seiger Cronfalk (2008). 
 
Till skillnad från Edwards (1998) som visar att det finns ”säkra zoner” för 
beröring, det vill säga delar av kroppen som vid beröring inte förknippas med 
obehag, exempelvis underarmen, visar mina resultat något annat. Det är av 
central betydelse att förstå att beröring kan ha så skiftande karaktärer i mötet 
med patienten och att det därför inte finns säkra zoner. Överhuvudtaget är det 
av största betydelse att beröringen med patienten sker mot bakgrund av en 
helhetsförståelse och att denna används för att stödja patientens förmågor och 
upplevelse av hälsa. Ranheim, Kärner, Arman, Rehnsfeldt och Berterö (2010) 
beskriver hur beröring i form av rytmiska insmörjningar av patienter kan ha 
betydelse för vårdarnas reflektion i relation till en vårdvetenskaplig substans 
och vad det innebär att vårda och möta patientens livsvärld. Det visade sig i 
denna studie att rytmiska insmörjningar bidrog till vårdarnas förmåga att 
erbjuda patienterna en ömsesidig och fördjupad relation och förtroende. 
 
Såsom beröring framställs i denna avhandling beskrivs den som överordnad 
alla givna strukturer för genomförande av olika former av beröring och att 
beröringen lämnar utrymme för människans existentiella belägenhet såväl som 
för människans cellulära processer. Det är hur människor upplever sin 
situation som är väsentligt i det vårdande mötet och som ligger till grund för 
hur patienten kan erbjudas stöd för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande.  
Även Leder och Krucoff (2008) beskriver vårdande beröring på liknande 
sätt.136 Läkande eller vårdande beröring har betydelse i kliniska möten då den 
kan hjälpa patienten att återfå en balans som sjukdom och lidande har stört. 
Det är en personorienterad beröring som krävs och förståelsen av subjektet och 
relationen till denna person är grundläggande och innebär något annat än 
beröring av ett ting. Leder et al. (2008) beskriver beröring som är 
objektifierande som en frånvarande beröring och detta sker när ett 
teknologiskt utförande ersätter en mellanmänsklig kontakt. Eftersom beröring 
är både kraftfull och ömsesidig framhåller författarna att den också ha kraft att 
skada på olika sätt. Leder et al. beskriver vidare beröring som en utforskande 

                                                        
135 I bland kan det förekomma att patienterna har svårt att kommunicera på ett tillräckligt tydligt sätt 
varför närstående eller vårdare kan bidra med information om patientens eventuella önskemål och 
tidigare uttryck (Henricsson, 2008). 
136 Artikeln är teoretisk med exempel hämtade från vårdsammanhang. 
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handling, vilken kräver att den behöver hållas vid liv genom att varieras och på 
så sätt förnyas, för att vara läkande. Beröringens förspråkliga karaktär innebär 
möjligheter att nå nivåer i medvetandet som inte ännu är artikulerade med 
ord, vilket också har visats i mitt avhandlingsresultat. 
 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver en vårdvetenskaplig teori som lyfter 
fram hälsa i ljuset av människans frihet och sårbarhet i livet. Vidare beskrivs 
hälsa som beroende av mening och sammanhang. Hälsa tematiseras i denna 
vårdvetenskapliga teori som livskraft, livsrytm och livsmod, vilka ställs i 
relation till rörelse och vila för att ha förmåga att fullfölja små eller stora 
livsprojekt. Hur kan avhandlingens resultat relateras till denna teoribildning? 
 
Avhandlingens resultat visar hur beröring kan ha kraft att bidra till livskraft, 
livsrytm, livsmod, rörelse och vila. Avhandlingens resultat visar vidare hur 
beröring kan hjälpa människor att komma igång i en rörelse mot hälsa. Vidare 
har jag visat hur beröring kan utgöra ett fundament för en vårdande relation 
som kan möta de existentiella frågorna genom att det upprättas ett 
meningsfullt mellankroppligt rum i relationen, i en rörelse som hålls levande 
för att möta patientens förmågor och begränsningar. Resultatet visar hur 
beröring grundas i en existentiell rörelse, varför den kan uttryckas och upplevas 
på ett oändligt antal sätt. Vad som är utmärkande för den vårdande beröringen 
är att rörelsen mellan vårdaren och patienten måste finnas och vara avvägd på 
ett sådant sätt så att ”mellanrummet blir lagom stort” det vill säga avvägt 
mellan de två personerna; att beröringen i någon mån måste vara distanserad 
så att patienten blir tydlig som person. På så sätt minimeras risken för att 
beröringen ska upplevas som inkräktande och påträngande eller som 
upplösande och alltför pockande på patienten. 

Slutsatser 

Föreliggande avhandling visar betydelsen av att problematisera vad beröring 
innebär i vårdsammanhang. Beröring är grundläggande för vårdrelationen och 
kan innebära både ”lösning och låsning” med potential för såväl lidande som 
välbefinnande. Om ett genuint vårdande möte ska kunna ske blir det 
problematiskt om vårdare utgår ifrån vad som generellt brukar vara gångbart. 
Vårdare behöver i stället reflektera över vad vårdande innebär. Vårdare 
behöver också reflektera över hur patienten kan förstås ”som annan”. Vårdare 
kan således inte utgå från en ”naturlig inställning” eller en metod om 
beröringens fenomenala fält ska tas på allvar. Beröring som tar sin 
utgångspunkt i existensen innebär att patienterna som levande och sårbara 
uppmärksammas. Beröring som bekräftar patienterna som levande människor, 
med egna önskningar och behov, kan innebära att de känner sig mer levande, 
vilket är av betydelse för att få kraft att ta sig vidare, vad som än väntar. 
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Vårdandets kärna har beskrivits som att ansa, att leka och att lära samt att 
dessa element bildar en integrerad helhet. Beröring kan utifrån mitt 
avhandlingsresultat innebära alla dessa aspekter. Den vårdande beröringen 
sker i ett förankrande sammanhang, i vilket mening ständigt upprättas och 
förnyas. Detta ger vårdare möjligheter att stabilisera och stödja patienterna för 
att de ska kunna uppleva hälsa, att känna sig mer hela och till att fullfölja sina 
små eller stora livsprojekt. Beröring är inte en metod eller teknik eftersom den 
i så fall tappar både den essentiella rörelsen och det mellanmänskliga, samt 
omsorgen som har sin grund i människans existentiella villkor och som 
respekterar människans sårbarhet.  
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SUMMARY 

Ozolins, Lise-Lotte (2011). Title: The phenomenology of touch in healthcare 
 
Keywords: Care, Caring science, Lifeworld, Lived body, Phenomenology, 
Reversibility, Touch 

Background 
This thesis explores the phenomenon of touch and describes its meaning in 
the healthcare context. The intention of the thesis is to deepen the 
understanding of the meanings of touch in the field of caring science.  
 
A review of earlier research reveals an abundance of literature on the 
techniques for touch and massage and different attempts to categorize touch 
in healthcare. The positive aspects of touch are brought forward in most 
studies found in the healthcare field. Studies of touch e.g. often measure the 
presence of e.g. oxytocin and changes in other variables such as blood-
pressure, pulse, and pain. Psychological dependent variables are measured as 
well, however with mixed results. Sometimes touch appears to be helpful, 
sometimes not. Quantitative methodology most often investigates whether 
touch for example massage has positive effects, and it is not entirely 
uncommon that these are not measurable. Qualitative studies, on the other 
hand, find other aspects of the phenomenon and present touch in the form of 
massage as beneficial and health-promoting since it is calming, reassuring and 
pain-relieving. Also, research has been conducted showing touch to have 
negative effects e. g. producing anxiety and tension, among others. 
 
Touch can be considered necessary in the care of patients and should therefore 
be problematized since earlier research renders results that can be ambiguous. 
They seem in many cases to be contradictory. There are relatively few 
empirical phenomenological studies on research in the healthcare context. The 
phenomenon of touch appears to be difficult to “pin down in numbers” and 
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therefore there is a need for research that can give a more nuanced picture and 
which investigates and describes touch pre-categorised. This, in turn, allows 
for possibilities for the phenomenon to show its complexity to get a deepened 
understanding of touch in healthcare contexts. 

Theoretical perspectives 
Caring science theory based on a lifeworld approach provides the theoretical 
perspective of the dissertation. This means that the foundation is grounded in 
the patient perspective as it is described by Dahlberg, Segesten, Nyström and 
Fagerberg (2003) and Dahlberg and Segesten (2010). The aim of caring is to 
relieve suffering and to promote health and well-being and the quality to be 
able to carry out minor or major life projects. The thesis’ ontological and 
epistemological framework is phenomenology. 

Aims and research questions 

The overall aim is to describe the phenomenon of touch in the healthcare 
context. 
 
Research questions: What is the significance of touch within the context of 
caring? What are the meanings of touch? What is caring touch? How is touch 
caring? Can touch be non-caring and if so how? 

Aim of study 1 
The aim was to get and present a first impression of the phenomenon of touch 
within the healthcare context. 

Aim of study 2 
The aim was to explore and describe the phenomenon of touch against the 
background of violent encounters in psychiatric care, both from a patient and 
carer perspective. 

Aim of study 3 
The aim was to explore and describe the phenomenon of touch with 
rhythmical embrocations in anthroposophic care as background, from a 
patient perspective. 

Aim of study 4 
The aim was to explore and describe the phenomenon of touch with 
rhythmical embrocations in anthroposophic care as background, from a carer 
perspective. 
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Table 1- Description of datacollection-methods, informants and healthcare 
contexts for the empirical studies 
Study and 
datacolletion 
method 

Number of 
informants 

Number of 
Women 

Number of 
men 

Age Health-care context 

 
Study 1 
Written accounts 

 
9 

 
5 
(4 carers’ och 
1 patient) 

 
4  
patients 

 
30 - 56 years

 
Three different acute-
care settings, psychiatric 
homecare, institutional 
psychiatric care, 
Psychotherapy, blood-
donor centre, a childhood 
memory, carecentre. 
 

Study 2 
Secondary analysis 
 

26 17  
 
(15 carers  
2 patients) 

9 
 
(2 carers  
7 patients) 
 

Patients 20-
48 years 
Missing data 
for carers’ 
age  

Psychiatric homecare, 
institutional psychiatric 
care and forensic 
psychiatric care  

 
Study 3 
Interviews 
 

 
10 

 
10 patients 

 
- 

 
36 - 87 years

 
Anthroposophical care 

Studie 4 
Interviews 
 
 

9 9 carers 
 

- 41 – 59 
years 

Anthroposophical care  
 
 

Aim of study 5 
The aim of study 5 was to further deepen and expand the understanding of the 
phenomenon of touch related to healthcare. 
 
The results from the empirical studies provide the starting point of a 
philosophical illumination. Dahlberg et al. (2008) bring forward the possibility 
of using theories after data-analysis in order to clarify meanings in the results 
that still hold questions related to caring. Phenomenological texts by 
Heidegger (1981/1927), Husserl (1989/1913, 1992/ 1929), Merleau-Ponty 
(1964/1960, 1991/1964, 1968, 2002/1945, 2004), Toombs (1993), Fredlund 
(2004) and Todres (2007) were then consulted concerning how touch could be 
better understood regarding its power and varied impressions related to 
healthcare.  

Scientific approach and method 

The thesis’ ontological, epistemological and methodological framework is 
phenomenology. Husserl’s Lifeworld Theory and the Theory of Intentionality 
are central in order to empirically apply a Lifeworld approach in the caring 
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science field. Merleau-Ponty has further developed Lifeworld theory and the 
meaning of a human’s being in the world as a lived body, which is described as 
an integrated whole. The theory of “the flesh of the world” is also of 
epistemological importance. Phenomenology is not a method with principles 
and rigid rules that need to be followed. Dahlberg et al (2008) has transformed 
the phenomenological scientific philosophy into a scientific approach called 
Reflective Lifeworld Research which describes methodological ways of 
thinking and understanding that could be useful in carrying out valid 
qualitative research. This approach searches for and describes the meaning of a 
phenomenon with its variations and its essential meaning structure in a 
“bridled” manner, to use Dahlberg’s expression (Dahlberg et al., 2008). 

Methodological reflections - Post scriptum 
This dissertation discusses and reflects upon methodological considerations as 
well as the reliability and possibilities for generalization.  

Ethical considerations 
The ethical considerations have been based on the Swedish Research Councils 
(2002) and the Helsinki Declarations (2004) ethical principles. The 
requirements based on the principles of informed consent, confidentiality and 
use have been applied in the present studies. At the time of the data-collection 
for the empirical studies, no approval was needed from a research committee 
(SFS 2003:460). Informed consent from the informants was obtained, both 
orally and in writing. The aim of the research procedures have been discussed 
and approved by Linnæus University. 

Results 

Study 1 - Touch in the healthcare context 
The result of study one show that touch has contradictions and contrasting 
meanings. Touch can, for example, be both powerful and sensitive. It creates 
both closeness and distance, it can both alleviate suffering and be hurtful, it 
can be both stimulating and soothing. The result is described by four themes 
showing the range of the phenomenon of touch. 
 

• Touch as a possibility but also as a threat 
• Attending, anchoring and welcoming touch 
• The caring touch’s alleviating potential 
• The permeating and transcending character leaves traces in the body 
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Study 2 - The phenomenon of touch against the background of 
violent encounters in psychiatric care, both from the patient as 
well as the carer perspective  
Touch is a phenomenon that creates caring encounters between carers and 
patients. Touch is reciprocal since the one who touches is also touched. 
Through touch the other is given attention and, based on mutuality, the 
toucher is given attention, too. When touch occurs in harmony between carer 
and patient, it provides well-being. Touch is a multifaceted and transcendent 
phenomenon with several modes of expression involving all senses. It can 
occur through bodily contact, e.g., brushes, strokes, caresses, hugs, embraces 
or punches, among others. A person can be touched also through spoken 
words, both explicitly and implicitly.  
 
At the same time, touch can be both delimiting and boundless. The power of 
touch entails both possibilities and threats related to a person’s well-being. 
That power can originate from the closeness of bodies but also from the 
unexpected and unpredictable character of touch, transcending bodies, space 
and time. The interplay between two persons is more than two individuals 
touching, since it is embraced by the context. Touch can pave the way towards 
caring, but it can also lead away from caring since it can hinder or destroy trust 
in the relationship. Thus, touch can be both caring and non-caring. 
 
The phenomenon of touch is described with the help of these constituents: 
 
• Touch as mutual respect and community 
• Touch as multifaceted and transcendent 
• Touch as a threat against well-being 

Study 3 - The phenomenon of touch with rhythmical 
embrocations in anthroposophic care as background, from a 
patient perspective 
Touch makes patients feel present and anchored in a context and gives them 
room, they feel seen, accepted, reassured and confirmed. In the caring context, 
touch creates a caring space where the patient becomes susceptible to care.  
 
Touch has multifaceted meanings that can be expressed and experienced in a 
variety of ways, both visible and invisible. Rhythmic embrocations give 
attention to and touches the patient’s senses, setting them in motion. Touch 
grabs hold of the patient, it touches and stirs at the same time as it stabilizes. 
This kind of touch facilitates rhythm and balance. Interpersonal touch 
transcends the situation that is it is more than the visible physical contact. 
Touch has a relaxing and invigorating potential. This may entail an alleviation 
of suffering and enhanced well-being even in the long term. 
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Comprehension of both the suffering and the wellbeing seems to increase. 
The patients are given opportunities, through touch, to face their pain and 
sorrow. In short, they can become aware of themselves with the help of touch. 
 
Touch creates possibilities for both activity and stillness. Touch also seems to 
have a potential to “open up” and “awaken” the bodies of the patients from 
formerly being “locked-up”, “numb” and “tense”. When patients open up, both 
to themselves and to the outside world, they become more open to their own 
needs. Opportunities for both stillness and activity may be found for the 
benefit of the patient. 
 
Touch has the power to both alleviate the patients’ suffering, experience joy 
and deep connectedness, as well as to frighten and cause or worsen suffering. 
In order to take advantage of the caring potential, the person who touches 
must be fully present in all senses of the word. The carer must also be open 
and attentive to the person. The patient needs to be invited to a respectful 
form of touch. Objectifying and distancing touch may hinder the development 
of a caring potential. An interpersonal space is necessary where the touch can 
work to effect, and where a dynamic interplay can develop. 
 
The phenomenon is described with the help of the following constituents: 
• Touch as anchoring and coherence providing  
• Touch as interplay 
• Touch as beneficent and alleviating suffering 
• Conditions for touch to be experienced as caring 

Study 4 - The phenomenon of touch with rhythmical 
embrocations in anthroposophic care as background, from a carer 
perspective 
Touch is focal in caring. A multidimensional encounter may present itself 
through touch, facilitating a powerful caring opportunity. Touch awakes, stirs 
and arouses, at the same time as it renders stillness and calm. Touch seeks 
answers from the patients. The carers sense and reflect on what is experienced 
in the touch, and they are also guided by their senses in order to meet the 
patient with respect. Imbedded in the caring potential is an openness for 
individuality, to meet the patients’ need of care and health promotion. 
 
The carers sometimes, however, experience difficulties to reach out to the 
patients. Touch may in fact be too powerful for certain patients who, for a 
variety of reasons, need to protect themselves from proximity with other 
persons. The carers must consider whether to abstain from getting too close to 
the patients by touching them. The carers problematize their approaching the 
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patients since touch is such a powerful act of caring, actualizing their 
vulnerability. At the same time, the carers know that touch may offer well-
being and rest in a situation of helplessness. Therefore, they are conscious that 
the care is carried out in a manner satisfactory for the patient. They must then 
be careful so that the touch is beneficial and not hurtful. Carefulness when 
providing touch is central in the interplay in order for the carer to find and feel 
the patient’s vulnerability; otherwise there is a risk of the touch being non-
caring and injurious. 
 
In a touching encounter the carers are noticed by the patients and must be 
invited by the patients. The carers must also be focused, anchored in the 
situation and present in themselves for touch to be caring and in balance with 
the patient’s needs. If these conditions are met, touch might contribute to 
establishing an anchoring, caring relationship: touch is a meeting with the 
patients’ existence. 
 
Although touch is intended to offer well-being to the patient, it may also be 
rewarding for the carer. Touch helps to create a relaxed caring atmosphere. 
The carers experience gratitude for the trust offered by the patients and for the 
opportunity to be able to come close to them in a genuine encounter. 
 
The phenomenon is described by the help of the following constituents: 
 
• Touching carefulness 
• Touch as caring interplay 
• The caring potential of touch 
• Touch risking to divert from caring 
 

General structure for the phenomenon of touch in healthcare contexts 
The general structure of the phenomenon of touch is a description of invariant 
meanings and structures from the empirical studies 1-4. 
 
Touch is a powerful phenomenon that intertwines two persons in one unity. 
The one who is touching is also being touched; the one who is being touched 
is at the same time touching the other. That is, touch does not belong to one 
or the other and can thus never be one-sided; it is the meeting-point between 
the two persons and moves between them. This interplay may be understood 
as a mutuality in one entity that includes the context in which the touch 
occurs. In the space between bodies, a meaningful context is created, a caring 
space where an individual is offered the possibility to heal. Touch is a source 
of energy for health promotion with existential dimensions. 
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Touch may be understood as a bodily caring dialogue. A person in need of 
care is given the opportunity to perceive herself as “whole”, the whole 
individual with her entire body exists and the perceptions of touch and 
emotions interact. Speaking and listening bodies meet in giving and receiving, 
which engages the bodily senses and which support harmony and mutual 
understanding in a caring flexibility. 
 
Touch that is adjusted to the patients’ needs has the capability to establish or 
strengthen a caring relationship. Now, here is room for the “naked self” which 
does not censor or is being censored; it is in this way nurturing. This capacity 
to adjust becomes prominent when it occurs in what may be described as a 
rhythmic motion between the persons involved, and it gives the patient space 
to find her own movement towards well-being. Touch has a potential for such 
movement, providing power and creativity needed for an individual to manage 
in a situation of illness and avoiding to get trapped in suffering. 
 
The caring potential of touch is multifaceted. Through touch, an individual 
can become evident and confirmed with a value, and may thus understand 
herself and others better. The movement in the bodily dialogue entails that the 
persons may find a more balanced ground in their lives. In this manner, 
human existence is confirmed. Touch has a potential to alleviate existential 
suffering, e.g., loneliness. Tensions may be released through touch, at the 
same time touch can give shape to the (lived) body and the caring relationship. 
An inter-corporal boundary becomes important by discriminating the own self 
from the other person, and at the same time offers closeness. Thus, touch can 
be both bridging and separating, both of which may be helpful in the care of 
patients. Through mitigating pain, tranquillity and rest that comes from 
touch, the individual may approach her sorrow and suffering. Caring touch is 
not superficial consolation for momentary relief and illusory well-being. 
 
Humans touch and are touched by more than what meets the eye. Touch is 
not reserved only for skin-contact but involves the whole body with all senses, 
e.g., a gaze or a spoken word can touch as well as the hand. The entire body 
communicates. The transcendent qualities of touch also mean that the body 
remembers which may be discerned in a caring situation. Touch is capable of 
reaching beyond the visible body and the context, and may thus be both 
unpredictable and contradictory. Bodily memories and traces of touch may 
come forward and bring forth more reflected thoughts and emotions to help 
the individual to work through pain and fear or other suffering in order to go 
forward in a health-promoting process. 
 
Touch is permeating and embracing irrespective of whether it is soft or rough 
and it must therefore be related to the person’s vulnerability, since it moves the 
person’s senses (positively or negatively). One may describe this as touch 
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coming into contact with the persons’ vulnerability. The power of touch may 
include both well-being and suffering depending on the context and the 
persons involved. 
 
Individuals try to ward off intrusive and threatening touch. In that case, the 
persons touch each other without really finding each other (reach one and 
another’s humanity), which is detrimental for both patients and carers. The 
risk here is that touch is not flexible enough and even becomes outrightly 
tactless, making it an obstacle to genuine care and well-being. Such touch 
might be a virtual existential threat by excluding the patient from the caring 
relationship. Caring touch in its different forms can never be reduced to a 
“method”. It is much more than a mechanical and static act; it is the senses’, 
the hand’s and the body’s impression of shared world. It is anchoring in the 
situation and the world, for better or for worse, since it cannot be escaped. 
The skin cannot be shut off. 
 
Touch that is objectifying may be understood as an obstacle or detrimental for 
the caring relationship and well-being since it lacks the necessary interpersonal 
room. It creates distance and alienation rather than closeness, trust and 
togetherness. If the potential of touch for caring is to be used and the threat of 
non-caring warded off, then the intentionality of touch must be balanced 
visavi the vulnerability of the individual. 

Study 5 Philosophical illumination 
The philosophical illumination of the results aims at further deepening and 
expanding the understanding of touch related to healthcare..137 

 
The philosophical illuminations shows how the reversibility of touch, and thus 
also the movement between individuality and being a part of humanity, 
between being in focus or in the background, to feel or be felt, between to see 
and to be seen, cuts through all the meanings of the phenomenon and is basic 
to understanding the character of the phenomenon of touch. Touch means a 
flowing movement in a phenomenal field that stretches between what may be 
described as liberating and restraining The phenomenon of touch may be 
described as a complex caring movement, an interplay between lived bodies as 
a foundation to understand health, suffering, well-being, and care. 
 
In the phenomenal field of touch and the tension between liberation and 
restrain between well-being and suffering, there is a space between the person 
who touches and the person who is touched. That space may be more or less 
explicit in the mutual interplay of touching. This space cannot be reduced to 

                                                        
137  Bibliography, see appendix 2 (Bilaga 2). 
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either the person who touches or the person who is touched; both parts 
contribute. The quality of that space determines whether touch is liberating or 
restraining. There are a number of variations to deepen the understanding of 
suffering and well-being. 
 
Through the chiasm described by Merleau-Ponty (1968) we can also 
understand how touch is a turning-point and reversibility able to unite at the 
same time as it separates; unity by separation. Through that turning-point, the 
pair engaged in touching (the toucher and the touched) is given the 
opportunity to perceive the other as a living person with similarities and 
differences. When two persons touch each other, both figuratively and 
literately, they have the possibility to understand each other as flesh and blood, 
to feel alive, joy and affinity. They are also able to understand each other’s 
pain and all the nuances of being human. Caring touch facilitates the 
understanding of the other person as an individual who may thus be supported 
in a health-process. 
 
In a restraining touch, there is either too much separation or too much 
closeness that encroaches upon the relationship between the toucher and the 
touched and the unfamiliar takes over and creates difficulties with the 
proximity and the understanding. The pair can come close to each other in the 
movement of touch and reach a higher level of togetherness. They can also 
withdraw somewhat. It is crucial that the intimacy does not become such that 
the carer loses the ability to perceive the other as separate and instead only 
focuses on herself, with the result that the patients feel invaded and trapped or 
that they feel lonely and exposed. In these situations, an inadequate movement 
can be entrapping, paving the way for suffering. Equally important, the 
distance between the persons should not be too great for them to lose contact. 
In these situations, they run the risk of being dissolved into non-persons for 
each other and the patient may experience the situation as distancing. It is in 
the interface, in a turn-around, and in a well-balanced space between two 
persons that the caring potential exists. 
 
When a human being is recognized as an individual in a caring context, she 
emerges as vulnerable as well as a person with possibilities and a potential 
freedom. Caring touch becomes an important figure against the background of 
an existential vulnerability and a well-balanced movement must be present in 
order not to be too restricting. This caring potential thus has its reverse in 
non-caring, e.g., touch that makes the patients lose their balance or snatch 
them from their relative feeling of security. 
 
Consequently, touch must fit in to the patient’s lifeworld, and how this 
lifeworld is expressed in order for the carer to understand the patient’s 
experience of the touch, and how it relates to health, well-being and the 
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capability to “be able to”. The possibility to acknowledge the individual’s 
potential freedom and vulnerability is optimised in this manner in order for 
the patient to develop further. It is easier to recognize the value of releasing 
touch, but restraining touch may also be caring if it is well-balanced in relation 
to the patient’s vulnerability and freedom, i.e., grounded in the patient’s 
lifeworld. It is also important to remember that touch may have as many 
variations as there are humans. 
 
Although closeness in touch may appear to be the most apparent 
characteristic, seemingly most visible, touch is much more than that. The 
experience of touch might be quite the opposite. Both Husserl (1989) and 
Merleau-Ponty (1968) describe interpersonal touch as a reversibility – that the 
hand feels and is felt, both from the outside and inside. The pair touching can 
feel each other’s outside, but not each other’s inside. Interpersonal touch is a 
perceive-perceived act differentiating it from touch of, or between, objects that 
are incapable of perception. One might understand this as touch being both an 
asset and an obstacle; an asset and a possibility since corporeity creates 
distance between persons. Distance becomes a means for contact with other 
persons. Distance can actually be the same as closeness offering an opportunity 
to more distance or more closeness. The obstacle can be that the own 
corporeity, one’s own perspective, obscures the other person, that is, too much 
closeness or too much distance is created, which must be problematized in 
caring. 
 
Husserl (1992/1929) presents the idea of pairing whereby two persons who 
meet perceive both themselves as “self” and the other as “other”. Both aspects 
are prerequisites in order to be able to be touched by the other, with 
consequences in caring contexts. If the carers cannot perceive the patients as 
feeling and thinking individuals, both similar and different, the patients’ 
perspectives and experiences cannot form a base for the caring acts that are 
offered. 
 
Touch may be described as health-promoting when the senses and emotions 
almost fuse against the background of a person’s whole life situation (life 
experience).Touch can be understood as an intertwining of persons into a 
complex inter-corporeal weave (the existence). It can therefore not belong to 
one person only, and it cannot be uni-directional either. The two persons in 
touch can be compared to a knitting or a twined yarn. The threads of the yarn 
wind, clasp, and leave, and so on, but remain forever two threads intertwined 
into one yarn, similar to the spiral that Merleau-Ponty (1968) describes in the 
chiasm. In touching, individuals have the possibility to connect like the 
intertwined yarn, and experience themselves to be more whole; still, they are 
separate in this unity. 
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Liberating and well-balanced touch can be caring and helpful to individuals 
with health-problems, who experience the body as different, not giving access 
to the life they want to live. Individuals can feel trapped or locked-up in their 
bodies, which may be a suffering. The body may feel numb and tense and it 
does not offer the same possibilities to partake in the everyday life, as it used 
to. Restraining touch may help a person who experiences a lack of movement 
and flexibility and who feels estranged and stuck in her body and situation. 
Touch might release tensions in this person as well as reduce anguish and fear. 
She will have an opportunity to feel more at ease and find the strength to cope 
with suffering, in togetherness with another person. 
 
The lived body’s changes experienced due to ill health can also result in a sense 
of bodily diffuseness, close to being dissolved into something anonymous and 
alien. It may be experienced as unpleasant and threatening to varying degrees, 
but also as an annihilating fear. These persons may have a need to really keep 
themselves together and to experience their bodies; they are in need of care 
that prevents the pending fragmentation. They may be helped in their 
suffering by “containing” touch in order for them to experience firmer 
contours and a sense of anchoring. Touch, if it is well-balanced with the 
individual’s lifeworld and vulnerability, can help these individuals to 
consolidate into form and structure and feel more stable when confronted with 
the threat of dissolution. 
 
In caring touch, the movement must not halt or stagnate, neither let go too 
much so that the individual is diminished as a human being. Sometimes, 
touch needs to release and liberate, sometimes it needs to further constrain 
and anchor the patient. What seems to be beneficial must be understood 
against the background of the patient’s situation and weighed with an ever 
present openness and flexibility, in order to follow the patient through a 
movement between closeness and distance. When touch is balanced with 
vulnerability and the pair’s personal openings towards existence, then the 
patient can feel herself touched, seen, nurtured, and anchored in a context that 
gives hope of health and well-being. The patient is given the opportunity to 
experience a joyful life-rhythm. 
 
An understanding of the intertwining character of touch encompasses the 
present, the past and the future, and it involves an infinite number of 
possibilities, but also limitations and risks. For instance, touch might bring 
back memories and thus provide an opportunity to work through those 
memories. An example of how touch may involve an aspect of the future is 
when massage not only permits well-being for the moment, but also has the 
purpose to help the person to relax, that means to help the lived body to adopt 
a relaxed mode in the longer term. 
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Touch may be understood as a phenomenal field which includes that which 
Todres’ (2007) describes as home and adventure. Both aspects are needed to 
keep the movement of touch alive, so that it may be balancing and vitalizing. 
At one point in time, one patient may need a soothing and calming touch 
while another patient, or the same patient at another point in time, needs a 
challenge in order to be able to progress. 
 
Humans depend on each other in order to relate to, and find their way in life. 
Carers have the possibility to care for the individuals they meet in their 
profession. With the help of inter-corporality and touch, we can pose 
questions and receive answers, continuously relating to others. Each touch is 
reciprocal. Touch is thus a valuable opportunity to be understood and applied 
against the background of intentionality. It is always directed towards 
something or someone, and that inter-corporality has infinite meanings to be 
used in order to contribute to the carer’s understanding and ability to support 
the patient’s health and well-being. What the carer does or does not do, from 
the smallest and seemingly most trivial to the grandest act, touches the 
patient’s suffering and well-being and always brings meaning to the patient.  
 
The phenomenon is described with the help of the following constituents: 
• Reversibility and interplay – the caring 
• Vulnerability and possibilities 
• The health-promoting potential of touch 
• Touch with the power to hurt 

Discussion and conclusion 
This dissertation discusses the complexity of touch and the problem of 
measuring the phenomenon. Evidence Based Medicine is evaluated in relation 
to the results and a different approach to evidence in caring science is 
proposed. Qualitative research is necessary to develop and offer what is called 
Evidence Based Care and the conclusions shall be generalizable to more than 
the participants in the study if the research is well executed. The result is 
further discussed in relation to possibilities and limitations from a caring 
science perspective and related to a new theory on health and caring (Dahlberg 
& Segesten, 2010) which describes health as well-being and as ‘being able to’. 
Health is described as an integral feeling of well-being and is thus more than 
biological health. Well-being is described as ‘intertwined with the experience 
of existential vitality, having the power, lust, and mood to carry through one’s 
major as well as minor life projects’ (Dahlberg, 2011) Health also includes ‘life 
rhythm’ that involves both movement and stillness. Touch has the potential to 
promote all those aspects of health and well-being if it is in tune with the 
patient’s lifeworld. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Beskrivning av litteratursökningen avseende tidigare 
forskning om beröring 
 
Sökorden har i de flesta fallen relaterats till abstracts. Sökningarna genomförts 
både övergripande på beröring (touch), men också utifrån olika metoder som 
inbegriper beröring, till exempel massage, men även andra sökord 
förekommer. Både kvantitativa och kvalitativa studier samt metaanalyser har 
sökts. Fenomenologi i kombination med beröring användes också som sökord 
för att identifiera artiklar inom detta specifika område. Inga inklusions- 
respektive exklusionskriterier var fastställda som till exempel ålderskategorier 
eller vårdområde. Ett urval har sedan gjorts för att spegla variationer i 
forskningen både vad avser metod och resultat, och kan därför anses spegla 
både bredd och djup. Databaser som använts för artikelsökningar; Cinahl, 
Cochrane library, ELIN, Psychinfo, SBU och för avhandlingar; SwePub. Till 
dessa databassökningar har så kallad manuell sökning gjorts i artiklar som 
funnits vara intressanta för att identifiera ytterligare artiklar av intresse. 
Databassökningarna överlappar i viss mån varandra. Nedan beskrivs de olika 
databaserna kortfattat. 
 
Cinahl är en referensdatabas som täcker cirka 3000 tidskrifter inom områdena 
omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och andra närliggande områden. 
Referenserna sträcker sig från 1981 och framåt (http://lnu.se/ub/soka/artiklar-
-databaser/ 2010-06 23). 
 
Cochrane library 
Cochrane-biblioteket omfattar sju databaser. Databaserna presenteras kort 
här, men beskrivs mer ingående på följande sidor. Det finns tre allmänna 
databaser och fyra specialdatabaser. En Cochrane-översikt är en systematisk 
översikt över studier, som undersöker effekten av en specifik behandling. 
Cochrane-översikter bygger oftast på randomiserade kliniska försök eftersom 
de här förstås som den typen av studier säkrast gör att man undviker 
systematiska fel i värderingen av nytta och skada av en 
behandling.138(http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-
Library/Vad-innehaller-Cochrane-biblioteket/2010-11-02).  

                                                        

 
138 ”När så är möjligt sammanfattas resultatet i en systematisk översikt från de inkluderade studierna i 
en så kallad metaanalys. Vid en metaanalys beräknas ett genomsnitt av resultaten från studier. Studier 
på många patienter menar de får större vikt än studier som inkluderar få patienter. Det finns alltid 
någon variation i resultaten från varje enskilt försök. Dessa variationer kan bli så stora att det inte går 
att kombinera resultaten i en metaanalys. Några Cochrane-översikter innehåller därför inte en 
metaanalys, men beskriver resultaten från de enskilda försöken var för sig.” 

http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/%202010-06
http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/%202010-06
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Vad-innehaller-Cochrane-biblioteket/2010-11-02
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Vad-innehaller-Cochrane-biblioteket/2010-11-02


ELIN ger möjlighet för samsökning i mer än tjugo databaser 
(http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=s
e  2010-06-23). 
 
PsycInfo är en referensdatabas med mer än två miljoner referenser till olika 
tidskrifter, böcker, avhandlingar samt forskningsrapporter inom psykologi och 
närliggande områden som psykiatri, omvårdnad, antropologi, pedagogik och 
sociologi. Antalet indexerade tidskrifter är över 1800 
(http://csaweb111v.csa.com.proxy.lnu.se/ids70/results.php?SID=3ablc2127s5t
qme1v3f0vtmc77&id=2 2010-06-23). 
 
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har uppdrag att utvärdera 
sjukvårdens metoder för att vården ska få vetenskapligt tillförlitliga svar på 
sådana frågor som, vilken behandling som är bäst, hur man ställer diagnos på 
bästa sätt och hur ska vårdens resurser användas för att göra största möjliga 
nytta.1392010-11-08http://sbu.se/sv/Om-SBU/ SBU gör sammanställningar 
av tidigare forskning som bedöms enligt en gradering av vad man benämner 
evidensstyrka... 
 
SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns 
registrerade publiceringsdatabaser för ett trettiotal svenska lärosätens. 2010-
11-08 http://www.swepub.se/help.jsp 
Tidig sökning i cinahl??? Kolla mapparna! 
 
Cinahl, sökning (2010-06-22) med sökordet touch140 gav 1854 artiklar, touch 
and nursing 374 artiklar träffar, touch and care 570 artiklar träffar, touch and 
caring 126 artiklar träffar, touch och phenomenology 12 artiklar. En senare 
sökning (2010-11-02), för årtalen 1991-2009, med sökorden touch and 
nursing gav 380 artiklar, Sökning (2010-11-02) Touch and phenomenology 
22 artiklar. Sökorden physical contact and nursing gav 54 artiklar, physical 
contact and phenomenology 1 artikel. Sökorden massage and phenomenology, 
5 artiklar. 2010-11-20 touch and care, 594. Negative touch, 12. Negative 
touch and nursing, 3 artiklar. 
Cochrane library sökning (2010-11-02) med sökorden touch and nursing gav 
2 artiklar och massage gav 25 artiklar. 
 

                                                        
139 ”SBU har fått i uppdrag av regeringen att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården 
vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om. Att identifiera och aktivt föra ut kunskap om 
otillräckligt utvärderade metoder inom hälso- och sjukvården syftar bl a till att informera om angelägna 
frågor som kan besvaras i kliniska studier samt att utgöra underlag för prioriteringar i sjukvården.” 
140 När det gäller sökordet touch kan det innebära till exempel ”touchscreens/buttons” inom teknik 
samt med innebörden att angå, omnämna etc, vilket gäller generellt för sökningarna, varför antalet 
träffar kan fånga företeelser som inte fokuseras i detta avhandlingsarbete.  
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ELIN (2004) med sökorden, touch and care, 256 gav artiklar, touch and 
intensive care, 8 artiklar, therapeutic touch 98 artiklar. En senare sökning ( 
2010 04 07) med sökorden, touch and nursing gav 127 artiklar, touch and 
nursing and qualitative (research) gav 10 artiklar samt phenomenology and 
touch som gav 7 artiklar. 
 
PsycInfo sökning(2010-06-23) med sökord touch and nursing (all fields) gav 
1551 artiklar, med begränsning till peer-reviewed,  1124 artiklar. Sökning 
endast i abstracts med sökorden touch and nursing (peer-reviewed) gav 75 
artiklar. 
Sökning (2010-11-19) Touch phenomenology peer-rewieved, 70 artiklar. 
Touch and phenomenology and nursing peer-rewieved, 17 artiklar.  
Negative touch and phenomenology, 0. 
Physical contact and negative, 64. 
 
SBU  
Sökning genomförd 2010-11-08. Inga rapporter på sökordet beröring och inte 
heller några pågående projekt rapporterades. Sökordet massage gav 10 träffar 
och ett pågående projekt rapporterades.141  
 
SwePub (2010-11-08) med sökord beröring (alla områden) gav 24 träffar och 
efter begränsning till avhandlingar 13. Sökorden beröring och vård gav en träff 
( intensivvård…). Sökorden beröring och omvårdnad gav två träffar (den 
förgående en av dessa). Sökorden beröring och vårdvetenskap en artikel (en av 
de föregående). Sökord touch (alla områden) gav 67 träffar. Sökorden touch 
and nursing vid begränsning till avhandlingar gav 6 träffar och 13 träffar vad 
gäller refereegranskade artiklar. Sökordet massage gav 8 träffar. 

                                                        
141 Sökning i alla fält på beröring fem gav träffar varav fyra inte speglade beröring. Den återstående 
artikeln är skriven av en journalist som kritiserar de studier som ”faller utanför det som kan mätas” 
Katti Björklund frilansjournalist (publicerad: 2006) Försök se också det osynliga Medmänsklighet, 
kontakt, humor. Deras betydelse går aldrig att mäta men de måste ändå ges plats i en god sjukvård, 
skriver journalisten Katti Björklund. SBU:s rapporter har fått stor genomslagskraft i svensk sjukvård. 
Det är bra. Metoder som inte visar sig göra nytta finns det ingen anledning att fortsätta med. Och 
metoder som är riktigt bra måste användas. Frågan är vad som händer med det som SBU inte kan 
granska. Medmänsklighet - kontakt - värme - humor - kan inte mätas, utvärderas, visas göra nytta i 
vård och behandling. Ändå vet varje vårdande människa att just de kvaliteterna kan göra skillnaden 
mellan sjuk och frisk - ibland till och med mellan liv och död. Medmänsklighet är inte en metod, ingen 
åtgärd. Det är ett sätt att förhålla sig. Därför kan den inte utvärderas. Vi får se till att inte hamna i en 
mätbarhetens återvändsgränd. Det måste alltid finnas utrymme för det omätbara: beröring, humor, 
kontakt - medmänsklighetens själ och hjärta.    
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