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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Icke-verbal kommunikation definieras som all kommunikation utöver det talade 

ordet. Tidigare studier har visat att patienter värdesätter icke-verbala signaler såsom 

ögonkontakt, kroppsspråk och beröring, men att beröring sällan används som ett medvetet 

kommunikationsmedel. Det finns en underrepresentation av forskning kring icke-verbal 

kommunikation när det gäller sjuksköterskor, jämfört med andra yrkesgrupper.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av icke-verbal 

kommunikation inom omvårdnadsrelationen. 

Metod: En allmän litteraturöversikt över åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet består av fem teman; varierande icke-verbal kommunikation i 

omvårdnadsrelationen, att göra patienten delaktig, beröringens påverkan på patienten, könets 

betydelse i upplevelsen av beröring och patientens utsatthet. Det var viktigt med en 

grundläggande relation innan beröring fick användas. Beröring hade positiva effekter på 

patienter såsom att få dem att känna sig sedda, accepterade och förankrade. Användandet av 

icke-verbal kommunikation kunde göra patienten delaktig eller stärka dess utsatthet. En 

problematik gällande sjuksköterskans eller patientens kön vid beröring framkom, då beröring 

exempelvis kunde väcka sexuell upphetsning.  

Slutsatser: Resultatet indikerar att sjuksköterskors kunskap om icke-verbal kommunikation 

och beröring behöver öka. Även i den kliniska praktiken behövs insatser för att 

sjuksköterskan ska ha tid att reflektera över och främja sin icke-verbala kommunikation. 

Nyckelord: beröring, icke-verbal kommunikation, kommunikation, omvårdnad, 

omvårdnadsrelation.  



 

 

ABSTRACT 

Background: Nonverbal communication is defined as all means of communication beyond 

the spoken word. Previous studies show that patients value nonverbal signals such as eye 

contact, body language and touch, but also that touch is seldom used as a conscious means of 

communication. There is also an underrepresentation of research on nonverbal 

communication among nurses, compared to other professions. 

Aim: The aim of this study was to describe patients’ experiences of nonverbal communication 

in the nurse-patient relationship.  

Methods: A general literature review of eight scientific studies with a qualitative approach. 

Results: The results consist of five themes; variable nonverbal communication in the nurse-

patient relationship, involving the patient, the impact of touch on the patient, the significance 

of gender on the experience of touch and the patient’s vulnerability. It was important to build 

a relationship with the patient before using touch. Touch had positive effects on patients, such 

as making them feel seen, accepted and anchored. The use of nonverbal communication could 

involve the patients or increase their vulnerability. An issue regarding the gender of the nurses 

or the patients arose while touching, which could cause sexual excitement for example.  

Conclusions: The results indicate that nurses’ knowledge concerning nonverbal 

communication and physical touch should be increased. In clinical practice, there is also a 

need for efforts to give nurses time to reflect on and increase their nonverbal communication. 

Keywords: communication, non-verbal communication, nurse-patient relations, nursing, 

touch.  
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1 INTRODUKTION 

Icke-verbal kommunikation (IVK) innefattar bland annat kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

beröring och är en central del inom begreppet omvårdnadsrelationer. Intresset för ämnet har 

uppkommit både under verksamhetsförlagd utbildning och då författarna själva har varit i 

rollen som patient. Under verksamhetsförlagd utbildning har situationer observerats där ett 

nyttjande av IVK, exempelvis genom beröring som en form av tröst, ansetts främja 

omvårdnaden av patienterna. Som patienter har författarna även upplevt situationer där 

användandet av IVK lett till känslor av obehag eller känslor av att vara bortglömd, exempelvis 

genom ett avböjande kroppsspråk eller då beröring givits utan lov. Föreliggande studie syftar 

till att beskriva patienters upplevelser av IVK i omvårdnaden. Att få en uppfattning om 

patientens upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att utveckla sitt bemötande med fokus på 

IVK.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras studiens centrala begrepp; kommunikation med indelningarna verbal 

och icke-verbal kommunikation, omvårdnadsrelationen och forskning om kommunikation. 

Vidare presenteras även studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Kommunikation 

Balzer-Riley (2017) menar att omtanke är en grundläggande faktor i omvårdnad. Det finns 

enligt Balzer-Riley tydliga vägar för hur sjuksköterskor genom kommunikation kan visa 

omtanke. Kommunikation kan antingen underlätta för den behandlande relationen, eller skapa 

avstånd. Enligt Fossum (2013) kan kommunikation fungera dels som överföring av 

information, dels som transport av personer och varor. Inom vården syftas det på det 

förstnämnda när det talas om kommunikation. Ordet kommunikation kan definieras som ett 

ömsesidigt utbyte, något som går att dela, och något som blir gemensamt (ibid.). Arnold och 

Boggs (2007) beskriver kommunikation som en interpersonell aktivitet vilken involverar 

överföring av information från en avsändare till en mottagare med syfte att påverka 

mottagarens beteende. Kommunikation kan förklaras med den linjära modellen, vilken 

beskriver tre komponenter i kommunikation; avsändare, meddelande och mottagare. 

Avsändaren är källan till meddelandet, vilket kommuniceras till mottagaren genom signaler 

som mottagaren kan förstå. Den linjära modellen kan även expanderas till en cirkulär modell, 

där kontext, återkoppling och validering inkluderas. Meddelandet påverkas här av 

avsändarens bild av mottagarens attityd och potentiella reaktion på meddelandet. I den 

cirkulära modellen inkluderas även kommunikatörernas relation till varandra (ibid.). 

Kommunikation kan förmedlas genom verbala och icke-verbala signaler, där verbal 

kommunikation motsvarar det talade språket och IVK motsvarar alla övriga signaler 

(Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste & Behrens, 2009). Omvårdnadsrelationen utgörs enligt 

Arnold och Boggs (2007) till stor del av kommunikation, både i verbal och i icke-verbal form. 

Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing (2010) undersökte patienters uppfattning av 

underlättande kommunikation inom långt gången cancer. Deltagarna i studien beskrev att 

respekt av tid, att visa omsorg, bekräfta rädsla samt balansera hopp och ärlighet i levererande 

av information som viktiga faktorer i kommunikationen. Kommunikation som förbättrade 

relationen gav patienterna en känsla av att vara omhändertagen och prioriterad (ibid.). God 

och effektiv kommunikation har visats ge bättre hälsoresultat, nöjdare patienter och bättre 
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förståelse hos patienter. Sjuksköterskor borde därför vara intresserade av att utveckla sina 

kommunikationsstrategier (ibid.). 

2.1.1 Verbal kommunikation 

Utan det talade ordet skulle människan vara mycket begränsad i sitt sätt att ordna information 

på ett förståeligt sätt (Arnold & Boggs, 2007). Vilka ord vi använder påverkas av faktorer 

såsom ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status. På liknande sätt tolkas även verbal 

kommunikation baserat på vår bakgrund och våra erfarenheter. Sjuksköterskan bör aldrig ta 

för givet att betydelsen av ett meddelande är densamma för avsändare och mottagare förrän 

ömsesidig förståelse är bekräftad. Hur den verbala signalen förmedlas, det vill säga i vilket 

tonläge, genom exempelvis skratt, gråt eller suck, påverkar hur den tolkas av mottagaren. Ett 

meddelande till patienten tolkas olika beroende på om sjuksköterskan låter stressad och barsk, 

eller pratar med en mjuk, lugn röst som uttrycker intresse för patienten (ibid.). Fossum (2013) 

menar att alla samtal sannolikt är kunskapssökande och att människor talar med varandra för 

att få ny kunskap. Karakteristiska drag för alla samtal är enligt Fossum att man går in i 

samtalet med erfarenheter från sitt dagliga liv, att varje samtal har ett syfte, förväntningar och 

avsikter från alla involverade, och att varje samtal innehåller tysta inre samtal inom varje 

deltagare. 

2.1.2 Icke-verbal kommunikation 

Majoriteten av all kommunikation är icke-verbal (Arnold & Boggs, 2007). Användandet av 

IVK ger ledtrådar om vad som kommuniceras och inkluderar kroppsspråk, beröring, närhet, 

ansiktsuttryck och blickar. Sjuksköterskan kan även bilda en uppfattning av patienten genom 

att observera patientens icke-verbala beteende, vilket kan avslöja vital information. När 

kommunikationen är begränsad av patientens hälsotillstånd ska sjuksköterskan 

uppmärksamma IVK ännu närmare. Smärta kan exempelvis bedömas genom ansiktsuttryck 

även när patienten bara delvis är vid medvetande (ibid.). IVK kan användas på ett kongruent 

sätt, vilket innebär att det icke-verbala och det verbala stöder varandra och inte strider mot 

varandra (Eide & Eide, 2009). Med kongruent kommunikation framställs den som 

kommunicerar som äkta vilket inger ett förtroende. Det motsatta är inkongruent, vilket 

innebär att det som uttrycks icke-verbalt och verbalt inte överensstämmer. Inkongruens kan 

skapa otrygghet i relationer och inge misstro. Verbal kommunikation och IVK bör därför 

kombineras (ibid.). 
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Kroppsspråk definieras som hållning, rörelser och ansiktsuttryck, men kan även 

innefatta fysisk närhet eller distans (Eide & Eide, 2009). För att förstärka det som sägs 

använder de flesta människor gester (Faulkner, 1995). Det innefattar användandet av händer, 

huvud eller hela kroppen. Utmaningen med kroppsspråk, och all övrig form av IVK, är att 

uttyda budskapet (ibid.). En försjunken hållning och långsamma rörelser kan ge intryck av låg 

självkänsla, medan en rak hållning och bestämda rörelser kan tyda på självförtroende och 

självkontroll (Arnold & Boggs, 2007). Stajduhar et al. (2010) beskriver hur hälso- och 

sjukvårdspersonal genom sitt kroppsspråk kan signalera att de har tid. Hur många minuter 

som spenderas hos varje patient beskrivs i studien inte lika viktigt som hur vårdgivaren 

använder varje minut på mest effektiva sätt. Patienterna i studien beskriver att ögonkontakt 

och att vårdgivaren sitter ner i stället för att stå upp, är faktorer som kan signalera att 

vårdgivaren har all tid i världen. 

Att våga vara i tystnad med en patient kan vara avgörande för att all viktig 

information kommer fram (Faulkner, 1995). I ett samtal där känsliga ämnen berörs kan frågor 

ibland bli svåra att ge svar på. Att ge patienten tid genom att lyssna in minskar risken för att 

viktig information går förlorad. Tystnad kan upplevas som pinsam eller stel, därför ligger 

konsten i att kunna avgöra hur länge tystnaden bör vara för att samtalet inte ska avstanna 

(ibid.). Den kan även användas för att låta känslor sjunka in och ge utrymme för eftertanke 

samt bidra till ökad entusiasm hos den som talar att fortsätta, samtidigt som det lägger över 

ansvaret hos lyssnaren att föra samtalet vidare (Eide & Eide, 2009). Tystnaden öppnar upp för 

den som talar att på eget initiativ ta upp svåra eller jobbiga ämnen. Det kräver stor insikt och 

självbehärskning hos vårdaren för att inte tränga sig på eller bryta tystnaden (ibid.). I ett 

samtal ingår deltagarna i ett samspel där den ena talar och den andra lyssnar, vilket vidare kan 

delas in i två olika grupper; aktivt eller passivt lyssnande (Faulkner, 1995). Den aktiva 

lyssnaren visar bekräftelse och antydan till att informationen har nått fram och blir besvarad. 

Genom att använda upprepningar kan den aktive lyssnaren ta kontroll över samtalet och föra 

det framåt. Den passiva lyssnaren visar däremot inga tecken på intresse eller affirmation 

vilket många gånger leder till att meningen med samtalet går förlorad (ibid.). För att tystnad 

inte ska upplevas som inaktivt lyssnande, är det nödvändigt att använda bekräftelse på olika 

sätt. Det kan ske genom en blick eller en bekräftande nick (Eide & Eide, 2009). Fleischer et 

al. (2009) beskriver tystnad som ett medel som används för att främja acceptans och stöd för 

patienten. Tystnad kan ha flera betydelser; som ett tecken på makt, förtroende, acceptans eller 

att en person har slutat prata och inväntar ett svar (ibid.). 
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Att få fysisk närhet och beröring är enligt Uvnäs Moberg (2009) ett grundläggande 

behov för alla människor. Att en människa dagligen får beröring kommer troligen ge ett 

gladare humör och mer energi. Beröring kan även, på grund av neurologiska effekter, påverka 

vårt beteende och våra känslor. Vid beröring frisätts signalsubstansen oxytocin från 

hypofysen i hjärnan, vilken Uvnäs Moberg påstår har en förmåga att minska smärta, inge 

lugn, sänka blodtrycket, motverka inflammation samt bidra till en snabbare läkningsprocess 

(ibid.). Routasalo (1999) motsäger dock detta och menar att beröring varken påverkar pulsen 

eller blodtrycket. I en litteraturstudie om beröringens påverkan på människan fann Field 

(2010) att barn som växt upp inom barnhem och institutioner lidit av sena kognitiva och 

neurologiska utvecklingar på grund av avsaknad av beröring. Liknande effekter kunde ses hos 

barn till mödrar som drabbats av depression. Field (2010) fann även likt Uvnäs Moberg 

(2009) att effekter av beröring setts i form av sänkt puls och blodtryck samt ökning av 

oxytocinnivåer i blodet. Beröring bör ske spontant för att kännas naturlig och upplevas som 

empatisk och/eller terapeutisk (Faulkner, 1995). För att undvika missförstånd bör dock en 

medvetenhet om beröringens påverkan även finnas hos den som utför beröringen. En kram 

kan ge tröst till människor som går igenom en kris då det associeras med empati. Denna typ 

av beröring benämns enligt Faulkner som terapeutisk beröring. Även expressiv beröring 

används när det syftas på beröring som ger tröst, empati och bekräftelse, medan beröring som 

är nödvändig vid undersökningar, interventioner eller exempelvis kroppsvård benämns 

instrumentell beröring (Fleischer et al., 2009). Stajduhar et al. (2010) menar att fysisk kontakt 

kan signalera stöd och omsorg till patienten. Även fysisk närhet i form av att vårdgivaren 

sätter sig på patientens säng uppmuntras i studien, samtidigt som det påtalas att alltför nära 

kontakt såsom en kram inte uppskattas av alla patienter. Sjuksköterskans typ av beröring 

påverkas av den kulturella bakgrunden och sjuksköterskans arbetssätt i samband med 

interaktion med patienten (Fleischer et al., 2009). En stor del av den dagliga omvårdnaden 

kretsar kring beröring (Eide & Eide, 2009). Kroppskontakt kan inge trygghet, mening och 

bekräftelse, men det kan vara svårt att avgöra när beröring bör användas. Allt handlar om 

vilken patient som vårdas och det gäller att vara uppmärksam på dess reaktion. En känsla av 

skam kan ofta förstärkas när det finns sjukdom eller när kroppen inte fungerar. Beröring kan 

då vara känsligt, speciellt vid intima kroppsdelar som av olika orsaker kan vara i behov av 

omvårdnad (ibid.). 
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2.2 Omvårdnadsrelationen 

Röda Korsets Högskola (2016) beskriver att begreppet omvårdnad omfattas av studier av 

människa, hälsa, miljö/omgivning, omvårdnadsaktiviteter och omvårdnadsrelationer. I det 

engelska språket används begreppen nurse-client-relationship och nurse-patient-relationship 

för att beskriva relationen mellan sjuksköterska och patient (Arnold & Boggs, 2007). 

Begreppen vårdrelation och sjuksköterske-patient-relation/förhållande används utöver 

begreppet omvårdnadsrelation i svensk litteratur (Wiklund Gustin, 2003; Andersson, 2013). I 

föreliggande studie används begreppet omvårdnadsrelation för att betona att det gäller 

sjuksköterskor med expertis i ämnet omvårdnad och inte alla professioner inom vården, vilket 

begreppet vårdrelation kan antyda. Vårdrelation accepteras dock i denna studie som 

benämning i litteratur om det framgår att den behandlar sjuksköterskeprofessionen och inte 

exempelvis läkaryrket (ibid.). 

I dagens sjukvård är mötet mellan patient och vårdare ofta kortvarigt, och vårdandet 

måste vara snabbt och effektivt (Arnold & Boggs, 2007). Trots det snabba mötet belyser 

Arnold och Boggs vikten av att bygga en relation, utveckla ett samarbete och avsluta 

relationen på ett sätt som ger patienten ett bättre välmående än innan mötet. Balzer-Riley 

(2017) beskriver att omvårdnadsrelationen etableras för att hjälpa patienten att uppnå och 

bibehålla optimal hälsa. Då patienternas vårdbehov blivit mötta och behandlas på ett 

omsorgsfullt sätt, upplevs en belåtenhet. Sjuksköterskan upplever samma känsla då deras 

insatser haft ett positivt inflytande på patientens hälsotillstånd (ibid). Fleischer et al. (2009) 

menar att omvårdnadsrelationen är det som uppstår när kommunikation sker utöver den 

rutinmässiga, samt att koncepten empati och intimitet ofta kopplas till begreppet 

omvårdnadsrelationer. Patienter beskrev omvårdnadsrelationer som goda om de hade känslan 

av att ha blivit bemötta med respekt och som värdefulla personer (ibid.). Berg och Danielson 

(2007) fann i sin studie att det tog tid för sjuksköterskor att bygga relationer till patienterna. 

De var tvungna att fördela sin tid med omsorg, och möjligheterna att lära känna personen 

bakom patienten var begränsade. Patienterna upplevde att sjuksköterskor och andra 

professioner tog sig tid för patienterna och byggde relationer trots en pressad arbetssituation 

(ibid.). Medan sjuksköterskor inte alltid ser effekten av omvårdnadsrelationen, uppskattar 

patienter relationen även om den sker under en kort tidsperiod (Fleischer et al., 2009). 
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2.3 Forskning om kommunikation 

Det finns idag mer forskning kring verbal och icke-verbal kommunikation i mötet mellan 

patienter och andra professioner än mellan patient och sjuksköterska (Cocksedge, George, 

Renwick & Chew-Graham, 2013; Marcinowicz, Konstantynowicz & Godlewski, 2010; 

Morris, Henegar, Khanin, Oberle & Thacker, 2014; van Dulmen, 2011). 

Marcinowicz et al. (2010) undersökte huruvida patienter registrerade icke-verbala 

signaler i mötet med sin husläkare, och fann att 12 av 36 deltagare inte gjorde några spontana 

observationer av icke-verbala beteenden. De deltagare som registrerade icke-verbala 

beteenden var yngre och hade högre utbildning än de som inte gjorde det. Patienterna lyfte 

bland annat fram ögonkontakt, ansiktsuttryck och beröring som centrala icke-verbala 

beteenden (ibid.). Happ et al. (2011) observerade genom videoinspelningar positiva och 

negativa kommunikativa signaler hos sjuksköterskor. De vanligaste positiva signalerna var 

ögonkontakt, användandet av öppna frågor, hälsning med namn eller beröring, och 

användandet av gester eller pekande. Den vanligaste negativa kommunikativa signalen var 

avsaknad av ögonkontakt under hela mötet, följt av ett för snabbt tal samt påbörjande av ett 

samtal utan att tillkalla patientens uppmärksamhet. Ytterligare en negativ signal var 

mumlande (ibid.). 

Cocksedge et al. (2013) fann i sin studie att patienterna uttryckte empatiskt lyssnande 

som en särskilt viktig kvalitet hos läkaren, samt att beröring kunde höja kvaliteten på 

kommunikationen. Vidare beskrev vissa patienter att det däremot fanns hinder för att beröring 

i mötet med läkaren skulle kännas bra. Både manliga och kvinnliga patienter beskrev att de 

kände sig mindre bekväma med beröring från en manlig läkare, och område för beröring var 

även viktigt. En klapp på armen var acceptabelt men inte någon annanstans (ibid.). Chang 

(2001) menar att den tröstande aspekten av beröring bekräftas genom att beröring används allt 

mer i omvårdnaden av allvarligt sjuka patienten och av barn. Vidare påstår Chang att beröring 

kan lugna och trösta de mentala tillstånd som ofta kommer med sjukdom (ibid.). Morris et al. 

(2014) mätte frekvensen av expressiv och instrumentell beröring i mötet mellan patient och 

arbetsterapeut, och fann att den största delen av den använda beröringen var instrumentell 

(80%). Även Fleischer et al. (2009) lyfter fram instrumentell beröring som den främst 

använda typen av beröring i en klinisk kontext (95,3%). Routasalo (1999) styrker detta och 

menar även att alla sjuksköterskor inte rör patienten mer än vad som är nödvändigt. Det kan 

således antas att beröring sällan används som ett medvetet kommunikationsmedel (Fleischer 
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et al., 2009). Van Dulmen (2011) belyste i sin studie av mötet mellan läkare och patient hur 

det var utmanande för patienten att uppfatta all information som gavs. Van Dulmen beskrev 

vidare hur det är möjligt att lära sjukvårdspersonal att ge information på ett personcentrerat 

och skräddarsytt sätt genom att begränsa mängden information till de viktigaste frågorna. 

Positiv kommunikation mellan en läkare och en patient kan påverka patientens resultat, 

särskilt hos patienter med mindre problem (ibid). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Hildegard E. Peplau beskrivs som den första sjuksköterskan att definiera begreppet 

sjuksköterska-patient-förhållande (nurse-patient relationship), och att belysa dess värde för 

sjuksköterskans arbete (Arnold & Boggs, 2007). Hennes teori om interpersonella relationer 

identifierar dels fyra utvecklingsfaser i relationen mellan sjuksköterska och patient, dels sex 

olika roller som sjuksköterskan intar eller tilldelas av patienten (Peplau, 1988).  

I orienteringsfasen, vilken infinner sig när patienten och sjuksköterskan möts för 

första gången för att lösa ett hälsoproblem, redogör patienten för sin uppfattning av problemet 

(Peplau, 1988). Patienten deltar i orienteringsfasen genom att ställa frågor och ta reda på vad 

denne behöver veta om sin situation för att känna sig trygg, samt genom att observera 

sjukvårdspersonalens beteenden och reaktioner runt patienten. När patienten är införstådd 

med situationen inleds identifikationsfasen, vilken innebär att patienten vänder sig till 

personer som erbjuder den hjälp som behövs. Vissa patienter känner sig snabbt som en del av 

det problemlösande vårdteamet och går in i attityder, såsom optimism och problemlösande, 

vilka de finner i sjuksköterskan. Dessa patienter får ofta en känsla av att allt kommer att lösa 

sig. När patienten har identifierat sig med en sjuksköterska går patienten in i 

exploateringsfasen, där denne tar tillvara på alla resurser som erbjuds. Ett exploaterande 

beteende kan alltid förväntas av patienten i någon grad, samtidigt som patienten även börjar 

orientera sig mot andra mål, såsom att komma hem och återgå till arbetet. I lösningsfasen gör 

sig patienten redo för att skrivas ut och åka hem, och gör sig av med sitt beroende av 

sjukvårdspersonalen. Lösningsfasen bör infinna sig när patienten är friskförklarad, även om 

det inte alltid händer. Många patienter återvänder flera gånger till sjukvården trots att ingen 

orsak till deras eventuella symptom kan hittas. Lösningsfasen är en process där sjuksköterskan 

hjälper patienten att göra sig fri från beroendet av sjukvårdspersonalen, vilket till stor del 

beror på hur tiden på sjukhuset utspelat sig. Peplau menar att det är svårt för patienten att 

bryta sig fri om sjukvårdspersonalen gjort allting åt patienten och denne saknar självkänsla. 
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I det första mötet mellan sjuksköterska och patient har sjuksköterskan rollen som 

främling, och Peplau (1998) betonar här vikten av att möta patienten med respekt och intresse. 

I rollen som resursperson kan sjuksköterskan stödja patienten i att förstå sin situation bättre 

genom att informera denne om hälsa. Även i rollen som lärare utbildar sjuksköterskan 

patienten, och möter dennes behov av att lösa de problem som finns. Rollen som ledare kan 

vara nödvändig på avdelningsnivå och i större sammanhang. På avdelningsnivå placerar 

patienter sjuksköterskor i ledarroll och väntar sig att de ska ta ansvar och lösa problem. Rollen 

som surrogat är en roll som patienten tilldelar sjuksköterskan, för att ersätta exempelvis en 

mamma, en pappa eller ett syskon. Här får patienten undersöka och återskapa känslor som 

uppstått i tidigare relationer. I rollen som rådgivare hjälper sjuksköterskan patienten att få 

insikt i de svårigheter denne står inför genom att lyssna till patientens berättelse och känslor 

(ibid.). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnadsrelationer bygger till stor del på kommunikation utöver den nödvändiga mellan 

sjuksköterskor och patienter. God och effektiv kommunikation kan ge bättre hälsoresultat och 

nöjdare patienter. IVK inkluderar bland annat kroppsspråk, ansiktsuttryck och beröring, och 

bör kombineras med den verbala kommunikationen. Studier har visat en brist på expressiv 

beröring från sjuksköterskor, trots att beröring kan minska smärta, inge lugn och även bidra 

till en snabbare läkningsprocess. Att studera patienters upplevelser av IVK i vården kan leda 

till bättre förståelse för hur de uppfattar kommunikation. Det kan även belysa eventuella 

brister samt utvecklingsmöjligheter inom ämnet. Mycket av tidigare forskning bygger på 

relationen mellan patienter och andra professioner snarare än mellan patienter och 

sjuksköterskor och är ofta gjord utifrån vårdgivarens perspektiv. Det behövs därmed 

forskning kring patienters upplevelser av IVK inom omvårdnadsrelationen. 

4 SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av icke-verbal kommunikation inom 

omvårdnadsrelationen. 
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5 METOD 

Under metoden beskrivs studiens design, urvalsprocess, datainsamling och dataanalys. Vidare 

beskrivs även etiska aspekter som beaktades under studiens gång. 

5.1 Design 

Designen för studien var en allmän litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. En allmän litteraturöversikt skiljer sig enligt Friberg (2017a) från en systematisk då 

den allmänna litteraturöversikten inte är lika omfattande som den systematiska 

litteraturstudien, vilken kräver en ingående analys och en sammanvägning av de kvantitativa 

resultaten. Metoden allmän litteraturöversikt används för att skapa en översikt över aktuellt 

kunskapsläge inom ett visst ämne genom att studera befintlig forskning (Friberg, 2017b). 

Metoden ansågs kunna svara på syftet, att undersöka det befintliga forskningsläget och 

människors upplevelser av ett fenomen. 

5.2 Urval 

Inklusionskriterier för urvalet var referentgranskade, kvalitativa artiklar publicerade i 

akademiska tidskrifter. Att avgränsa till referentgranskade artiklar, även kallat peer reviewed, 

kan sålla fram de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). 

Artiklarna skulle vara kvalitativa och beröra patienters upplevelser av IVK. Wallengren och 

Henricson (2012) menar att kvalitativa studier utgår från ett holistiskt synsätt där metoden 

avser att undersöka personers levda erfarenhet. Enligt Polit och Beck (2014) är det viktigt att 

inom en litteraturstudie endast använda primärkällor där det är forskarna som författat 

artikeln. Därför inkluderades endast originalartiklar. I början av studien var tanken att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2017, för att belysa 

senaste forskningen inom området. Detta kom senare att revideras då det framgick klart att det 

forskats mer på ämnet under slutet av 1990-talet än under 2000-talet. Tidsspannet för urvalet 

vidgades därmed till år 1997-2017. Vidare inkluderades endast artiklar skrivna på svenska 

eller engelska. 

Artiklar som berörde blinda patienter och patienter med funktionsvariationer 

exkluderades från studien då dessa ofta berör teckenspråk och därmed inte ansågs relevanta. 

Några granskade artiklar berörde patienters förmågor att kommunicera när de var intuberade. 

Även dessa exkluderades då de frångick vårdpersonalens och framför allt sjuksköterskors 

kommunikation och fokuserade mer på patienters metoder vid hinder för kommunikation. 
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Artiklar med begreppet therapeutic touch exkluderades efter granskning av abstract då det 

framgick att begreppet innefattade en alternativmedicinsk behandlingsform främst utan fysisk 

beröring eller andra icke-verbala signaler. 

5.3 Datainsamling 

Studien inleddes med en pilotsökning, vilket enligt Friberg (2017b) görs för att undersöka hur 

mycket forskning som finns inom det valda ämnet. I början av studien låg fokus på ämnet 

beröring, men då det tidigt framgick att ämnet beröring var smalt och sökningarna gav 

sparsamt med resultat, breddades huvudämnet till icke-verbal kommunikation.  

Vetenskapliga artiklar inhämtades från databaserna AMED, SöderScholar, CINAHL 

och MEDLINE, samt databasvärden EBSCO Publication Finder, vilka alla innehåller 

vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Sökord som användes var communication, non(-)verbal communication, nursing, 

physical touch, caring touch, nurs*, nurse-patient relations, touch*, patients’ perception, 

patients’ experience, experience, body language, expressive touch, therapeutic touch och 

patient perspective. I slutet av orden nurs och touch placerades en asterisk (*) för att hitta alla 

möjliga ändelser på orden, exempelvis nursing, nurse, touch och touching. Detta kallas 

trunkering och ger en bredare sökning (Polit & Beck, 2014). Sökorden kombinerades på olika 

sätt, vilket visas i Bilaga 1. Så kallad boolesk sökteknik och de booleska operatorerna AND 

och OR användes för att koppla ihop söktermer respektive bredda sökresultatet (Östlundh, 

2017). Operatorn AND mellan två söktermer genererar artiklar innehållande båda begreppen, 

medan operatorn OR genererar resultat där någon av, eller båda söktermerna finns med, vilket 

därmed ger ett bredare sökresultat (ibid.). Även olika tillval såsom “titeln innehåller” och 

“något fält innehåller” användes med olika benämningar i samtliga databaser för att 

specificera sökningen. För att hitta passande sökord användes tesaurusar, vilka hjälper till att 

hitta alla ämnesord som gäller i den aktuella databasen. Användandet av tesaurusar gör att 

sökningarna preciseras och ger ett bättre resultat (Östlundh, 2017). I databasen CINAHL 

användes tesaurusen CINAHL Headings och i databasen MEDLINE användes MeSH-termer. 

Sökord i Bilaga 1 som är framtagna genom tesaurusar är markerade med [CINAHL Headings] 

eller [MeSH]. 

Artiklar som valdes för granskning hade i sina titlar begrepp som ansågs relevanta för 

ämnet; communication, non(-)verbal communication, touch, nurse-patient interaction/relation 

samt body language. 48 abstract lästes, och utifrån dessa granskades 16 artiklar. 
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Slutligen valdes sju vetenskapliga artiklar ut till resultatet. Enligt Östlundh (2017) kan 

sekundärsökning i vetenskapliga artiklars referenslistor generera fler relevanta studier. En 

sekundärsökning gjordes vilket resulterade i ytterligare en vetenskaplig artikel, se Bilaga 1. 

5.4 Dataanalys 

Dataanalysen utgick från Fribergs (2017a) trestegsmodell. I det första steget lästes de 

insamlade vetenskapliga artiklarna noggrant flera gånger och sammanfattades skriftligt. Det 

andra steget i trestegsmodellen utgjordes av att söka likheter och skillnader i de vetenskapliga 

artiklarna gällande teoretiska utgångspunkter, tillvägagångssätt, analysgång och syften. 

Därefter söktes likheter och skillnader i studiernas resultat. I en artikelmatris, se Bilaga 2, 

dokumenterades syfte, metod, etiskt övervägande och resultat hos artiklarna för att lättare få 

en överblick över deras innehåll och struktur. Matrisen underlättade även granskning av 

studiernas kvalitet och relevans, i enighet med Willman et al. (2016). Först efter utformning 

av denna matris kan forskaren ta ställning till studiernas relevans (ibid.). Studierna granskades 

utifrån Fribergs (2017a) frågor för granskning av kvalitativa studier, se Bilaga 3. Studier som 

inte ansågs hålla en hög kvalitet enligt Fribergs granskningsmodell exkluderades. Andra 

vetenskapliga artiklar exkluderades utifrån inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna 

under rubriken urval. 

Det tredje steget i Fribergs (2017a) trestegsmodell innebar att göra en beskrivande 

sammanställning av studiernas resultat. Friberg menar att kvalitativa studier bör presenteras 

som teman, kategorier eller dylikt. Återkommande begrepp och fenomen i artiklarna 

färgmarkerades och sammanställdes till fem teman, med kriteriet att de skulle förekomma i 

åtminstone tre av de vetenskapliga artiklarna. Temana fördes in i en tabell, se Tabell 1, där 

kryss sattes framför de artiklar där varje tema förekom. 
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5.5 Etiska aspekter 

Wallengren och Henricson (2012) menar att det är viktigt att försäkra sig om vetenskapliga 

artiklars värde genom att endast inkludera de som har granskats av en etisk kommitté. Artiklar 

som saknade etiskt godkännande eller övervägande exkluderades därför. Under dataanalysen 

togs hänsyn till att författarna till denna studie har svenska som modersmål medan samtliga 

vetenskapliga artiklar utom en var skrivna på engelska. För att viktiga begrepp inte skulle 

tolkas eller översättas fel användes digitala uppslagsverk. Det beaktades även under studiens 

gång att en litteraturöversikt kan resultera i att texter misstolkas utifrån läsarens åsikter och 

förkunskaper. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det väsentligt att presentera alla 

resultat, oavsett om de stödjer studiens hypotes. Att endast presentera de studier som stödjer 

hypotesen anses oetiskt. Detta beaktades när vetenskapliga artiklar valdes och granskades. 

  



14 

 

6 RESULTATREDOVISNING 

Efter analysprocessen framkom fem teman, vilka presenteras i Tabell 1 och redovisas nedan i 

resultatet. För att ett tema skulle inkluderas krävdes att det fanns med i minst tre av artiklarna. 

Tabell 1. Temamatris 

           TEMA 

 

 

 

ARTIKEL 

Varierande 

icke-verbal 

kommunikation i 

omvårdnadsrelationen 

Att göra 

patienten 

delaktig 

Beröringens 

påverkan på 

patienten 

Könets 

betydelse i 

upplevelsen av 

beröring 

Patientens 

utsatthet 

Airosa, 

Falkenberg, 

Öhlén & 

Arman, 2013 

X  X X  

Borch & 

Hillervik, 

2005 
X X X  X 

Edwards, 1998 X  X X X 

Leonard & 

Kalman, 2015 
X X X  X 

McCabe, 2004 X    X 

O’Lynn & 

Krautscheid, 

2011 
X X X X X 

Ozolins, 

Hörberg & 

Dahlberg, 

2015 

X  X  X 

Timmermann, 

Uhrenfeldt & 

Birkelund, 

2017 

X    X 

6.1 Varierande icke-verbal kommunikation i omvårdnadsrelationen 

I flera studier påtalades hur patienterna upplevde sjuksköterskors icke-verbala beteende samt 

hur det kunde påverka omvårdnadsrelationen (Airosa, Falkenberg, Öhlén & Arman, 2013; 

Borch & Hillervik, 2005; Edwards, 1998; Leonard & Kalman, 2015; McCabe, 2004; O’Lynn 
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& Krautscheid, 2011; Ozolins, Hörberg & Dahlberg, 2015; Timmermann, Uhrenfeldt & 

Birkelund, 2017).  

Timmermann et al. (2017) undersökte hur allvarligt sjuka patienter upplevde IVK från 

sjukvårdspersonalen, och fann att en stressig arbetsdag där patienten upplevde tidsbrist hos 

personalen genom ett upptaget kroppsspråk, tog bort patientens känsla av att bli sedd och 

omhändertagen. Vissa patienter uppgav att ögonkontakt fick dem att känna sig bekräftade, 

medan andra menade att endast ögonkontakt inte var tillräckligt för att känna bekräftelse, utan 

det var kroppsspråk som helhet patienterna uppfattade (ibid.). 

I got the feeling that this was something we were doing together. It was all in the way he 

looked at me. It was his entire presence. It can create a sense of security. It was something 

about the look in his eyes. You could see it immediately. The smile in his eyes, the connection 

(Timmermann et al., 2017, s. 66-67). 

O’Lynn och Krautscheid (2011), vilka undersökte patienters attityder och upplevelser 

gällande intim beröring, beskrev även fenomenet ögonkontakt. Patienterna uttryckte att de 

uppskattade ögonkontakt, men gav tydliga instruktioner om att blicken inte skulle dröja kvar 

på privata delar av kroppen (ibid.). 

I en observationsstudie av Edwards (1998) om upplevelser av IVK hos patienter och 

sjuksköterskor på en geriatrisk akutverksamhet betonades vikten av att försöka undvika 

nivåskillnader mellan sjuksköterskorna och patienterna. Patienterna föredrog att 

sjuksköterskorna satt eller böjde sig ner vid samtal, och uppgav att det signalerade intresse för 

patienten. Edwards underströk även vikten av ögonkontakt med patienterna. McCabe (2004) 

lyfte i sin studie om patienters upplevelse av kommunikation mellan patient och sjuksköterska 

fram begreppen närvaro, empati och humor som icke-verbala beteenden som upplevts som 

positiva av patienter. Närvaro upplevdes genom att sjuksköterskorna tog sig tid att prata med 

patienterna och samtalade på ett personligt sätt, exempelvis genom att använda deras namn. 

Detta upplevdes särskilt i mötet med sjuksköterskestudenter vilka, kanske på grund av färre 

arbetsuppgifter, gav patienterna mer av sin tid än erfarna sjuksköterskor. Genom att 

sjuksköterskor visade empati kände patienterna att deras känslor var bekräftade och vetskapen 

om att någon förstod hur de kände minskade deras ångest även om sjuksköterskorna inte alltid 

kunde lösa problemet (ibid.). Även Timmermann (2017) fann att det var viktigt för 

patienterna att personalen kunde förmedla att de hade tid att lyssna och vara närvarande, även 

under en stressig arbetsdag. 

Många patienter upplevde humor som en positiv del av omvårdnadsrelationen 

(McCabe, 2004). Det visade sig förbättra patienternas självkänsla när de skrattade med 
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sjuksköterskorna eller fick någon annan att skratta, och sjuksköterskorna upplevdes mer 

tillgängliga. Även O’Lynn och Krautscheid (2011) nämnde humors påverkan på patienten. 

Humor upplevdes hjälpsamt för att minska laddningen kring intim beröring. En del patienter 

uttryckte dock att skämt gällande den intima beröringen ansågs olämpligt (ibid.). Ett positivt 

tonläge beskrevs av patienterna som energigivande (Timmermann et al., 2017). Tonläget 

kunde influera patientens välbefinnande och bidra till en positiv eller negativ atmosfär. 

McCabe (2004) beskrev en patients upplevelse av mötet med en sjuksköterska som 

varit organiserad, avslappnad och inte tittade på klockan konstant, vilket upplevdes 

professionellt. McCabe fann vidare att patienter upplevde att en del sjuksköterskor var mer 

angelägna att göra sitt arbete än att kommunicera med dem personligen. Vårdpersonalens 

tidsbrist resulterade ofta i ett upptaget kroppsspråk vilket fick patienterna att känna sig 

ignorerade och som en börda (Timmermann et al., 2017). Upplevelsen kunde ge en känsla av 

att inte bli sedd och att personalen kunde vara fysiskt närvarande utan att vara där mentalt. 

The nurse was sort of completely ‘stoned faced’, there were no smiles or facial expressions 

while she was talking to me. I felt that mentally she was on her way out of the room. She just 

wasn’t present. I got the feeling that she was thinking, oh, it’s her again. That’s not very 

uplifting (Timmermann et al., 2017, s. 67). 

Timmermann et al. (2017) menade att vårdgivarens förmåga att signalera närvaro och tid 

kunde få patienten att känna sig trygg och mindre ensam. Airosa et al. (2013) fann i en studie 

om patienters upplevelser av taktil massage och den alternativmedicinska behandlingen 

healing touch att det var viktigt att patienten kände tillit till personen som gav beröring. Detta 

styrktes även av Borch och Hillervik (2005), vilka i sin intervjustudie om patienters 

upplevelser av kroppslig beröring fann att tillit till personalen fick patienterna att känna sig 

trygga. De kom även fram till att trygghet var ett resultat av kontinuitet och tillgänglig 

personal som visade empati och omsorg. Beröring gav patienter en känsla av existentiell 

samhörighet med den som gav beröringen (Airosa et al., 2013). Vidare fann Leonard och 

Kalman (2015) i sin undersökning av beröringens påverkan på patienter som genomgår 

cytostatikabehandling att vårdgivarens förmåga att etablera en personlig relation påverkade 

huruvida patienten kände sig trygg i beröringen. En kontinuerlig kontakt bygger en grund för 

beröring, vilken i sin tur fördjupar omvårdnadsrelationen. I situationer där procedurer och 

uppgifter prioriterades före relationen, upplevde patienter att de inte blivit sedda, vilket 

medförde ångest (ibid.). Ozolins et al. (2015) undersökte patienters upplevelser av beröring i 

en antroposofisk vårdmiljö. Patienter menade att ömsesidigheten i beröring medför en känsla 
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av samhörighet både med sjuksköterskan och med patienten själv, vilket de menade gör 

beröring till något mer än bara fysisk kontakt (ibid.). 

Deltagarna i O’Lynn och Krautscheids studie (2011) betonade att kommunikation var 

av yttersta vikt och måste ske innan beröring ges. Vidare påtalades vikten av att 

sjuksköterskan bygger en relation med patienten om omvårdnaden innefattar intim beröring: 

“Establish a relationship with the patient. Tell me your name. Tell me what’s the next plan of 

action. Make a human connection” (s. 27). Deltagarna ville att omvårdnadsrelationen skulle 

präglas av sjuksköterskans intygande om att hen var där för patienten och förstod vad 

patienten gick igenom. Sjuksköterskan kunde även visa en del av sig själv för patienten, 

exempelvis genom att tala om sina intressen vilket gjorde henne mer mänsklig, men fick inte 

bli för självutlämnande utan måste även intressera sig för patienten (ibid.). McCabe (2004) 

fann att patienter kände sig bekräftade när sjuksköterskorna talade till dem på ett personligt 

sätt och som individer. De värdesatte IVK som ett tecken på genuinitet då det signalerade 

känslomässigt stöd och respekt för patienterna som individer (ibid.). 

6.2 Att göra patienten delaktig 

Ett antal studier påtalade hur IVK kan göra patienten delaktig (Borch & Hillervik, 2005; 

Leonard & Kalman, 2015; O’Lynn & Krautscheid, 2011). Borch och Hillervik (2005) fann att 

situationer där patienterna upplevde att de betraktades som människor och inte endast en sjuk 

kroppsdel eller ett ingrepp, medförde känslor av att bli sedda som individer. Patienterna 

nämnde även känslan av delaktighet då de blev tillfrågade och fick möjlighet att bestämma i 

vilken utsträckning de ville ha hjälp och därmed ta emot beröring. En patient uppgav att 

personalen alltid frågade om hen ville ha hjälp, och om de skulle närvara när patienten 

duschade (ibid.). Leonard och Kalman (2015) menade att det var viktigt att göra patienten 

delaktig genom att be om lov innan beröring. Detta uttrycktes extra starkt av en kvinna med 

erfarenheter av sexuella övergrepp som barn. När hon frågades om lov kände hon kontroll och 

inverkan på sin egen vård, vilket minskade hennes obehag (ibid.). I O’Lynn och Krautscheids 

studie (2011) lade deltagarna vikt vid att de själva ville ta beslut kring huruvida de behövde 

hjälp och därmed intim beröring. Flera patienter sade saker i stil med, “If at all possible, ask 

me if I can do it myself. If I can, let me do it.” (s. 28). Om intimvård var nödvändig ville 

patienterna ha kontroll över situationen. I situationer där patienterna inte fått chansen att 

uttrycka sina preferenser kring intim beröring kände de sig maktlösa och nedvärderade (ibid.). 



18 

 

6.3 Beröringens påverkan på patienten 

Beröring visade sig ha både positiva och negativa effekter på patienterna (Airosa et al., 2013; 

Borch & Hillervik, 2005; Edwards, 1998; Leonard & Kalman, 2015; O’Lynn & Krautscheid, 

2011; Ozolins et al., 2015). Ozolins et al. (2015) menade att beröring kunde få patienten att 

känna sig sedd, accepterad och förankrad, samt lindra patientens lidande och öka dess 

välbefinnande. Enligt Leonard och Kalman (2015) fick beröring patienterna att känna sig 

hela. Huruvida beröringen upplevdes som positiv, påverkades av sjuksköterskans förmåga att 

visa ömhet, respekt och omsorg. Även beröring från familjemedlemmar upplevdes av 

patienterna som ett tydligt stöd (ibid.). Patienter upplevde en läkande effekt då beröringen 

gavs med medkänsla, och de blev då mer mån om att ta hand om sig själva (Airosa et al. 

2013). De jämförde beröring med smärtlindrande och ångestdämpande läkemedel och 

upplevde att en vårdande beröring kunde ge en mer långvarig smärtlindring än läkemedel. En 

patient uppgav att beröring gav en dos av positiv energi som hen inte känt av något 

läkemedel. Beröring gav även modet att vara närvarande i kroppen trots smärta, en förmåga 

att lägga smärtan åt sidan en stund. En patient som upplevt en operation som traumatisk kände 

trygghet under beröringen, och för första gången på tre dagar kunde han sova: “...the massage 

in itself gave me warmth; there was no technical equipment no cold cables… It gave me a 

great consolation...” (ibid., s. 377).  

I Edwards studie (1998) uppgav patienter att beröring endast var acceptabelt då de var 

sjuka, och att de när de kunde skulle utföra alla moment självständigt. De identifierade delar 

av kroppen som var mer och mindre okej att röra utan att det skulle kännas obekvämt. 

Godkända delar av kroppen var händer, armar och underben, och delar som inte fick röras var 

genitalierna (ibid.). Borch och Hillervik (2005) lyfte fram hur patienterna upplevde oro och 

rädsla relaterat till huruvida den beröring som sjuksköterskan skulle utföra kunde leda till 

smärta. Oron upplevdes då personalen verkade vara stressad, hade bråttom och var hårdhänt 

(ibid.). Rädsla för beröring kunde även leda till minskat förtroende för vårdgivare och därmed 

försämra relationen (Ozolins et al., 2015). Oengagerad och respektlös beröring skapade en 

distanserad relation vilket gav patienterna en känsla av att vara mindre värda, samt tog bort 

beröringens helande förmåga. 

Borch och Hillervik (2005) beskrev även patienters upplevelser av beröring som kan 

tolkas som neutrala. Patienterna upplevde inte att beröringen hade någon betydelse eller 

påverkan på deras mående: “Det är inget märkvärdigt”, “...det bekommer mig inte”, “Behöver 
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jag hjälp så tar jag emot den sen får det kännas hur det vill. Jag känner inget av det” (s. 7). 

Deltagarna i O’Lynn och Krautscheids studie (2011) ville, framför allt annat, bli berörda och 

vårdade på ett professionellt sätt, vilket för många handlade om sjuksköterskans sätt och 

beröringens kvalitet. Deltagarna ville att sjuksköterskan hade en stolt hållning som 

signalerade att hen visste vad hen gjorde, och beröringen skulle vara under lagom lång tid. 

Den skulle inte vara för långvarig då det kunde uppfattas som obehagligt, och inte för 

kortvarig då det signalerade att sjuksköterskan var obekväm i situationen (ibid.). 

6.4 Könets betydelse i upplevelsen av beröring 

I några studier nämndes att upplevelsen av beröring påverkades av könet på både 

sjuksköterskan och patienten (Airosa et al., 2013; Edwards, 1998; O’Lynn & Krautscheid, 

2011). O’Lynn och Krautscheid (2011) fann delade åsikter bland deltagarna angående 

sjuksköterskans kön. De flesta deltagare som var unga kvinnor och aldrig hade varit med om 

intim beröring av en sjuksköterska, uppgav att de skulle föredra en kvinnlig sjuksköterska. 

Manliga deltagare hade spridda åsikter, varav en manlig deltagare kände så starkt att han inte 

ville ta emot intimvård av en manlig sjuksköterska, att han skulle kunna sitta i sin egen 

avföring och vänta på en kvinnlig sjuksköterska. En del unga män nämnde de manliga 

sjuksköterskornas sexuella läggning, och uppgav att de skulle känna sig obekväma vid att ta 

emot intim beröring av en man som var öppet homosexuell. En annan man menade att en 

manlig sjuksköterskas sexuella läggning inte hade någon betydelse så länge personen var 

professionell och kompetent. En patient uppgav att hennes son, när han vårdats, föredragit 

vård av kvinnliga sjuksköterskor eftersom kvinnor enligt sonen är som mödrar och mödrar gör 

sådant (ibid.). 

Airosa et al. (2013) beskrev situationer där beröring kopplades till sexuell 

upphetsning. Några manliga patienter uppgav att intimiteten under behandlingen kunde väcka 

sexuell lust. En patient kände skuld efter behandlingen och funderade på om han hade gjort 

något fel som upplevde de känslorna. Andra patienter upplevde att den mjuka beröringen 

påminde om en smekning och resulterade i tankar om vad som är rätt och fel (ibid.). Edwards 

(1998) fann en problematik gällande beröring och kön på patient och sjuksköterska. Kvinnliga 

patienter föredrog kvinnliga sjuksköterskor, och uppgav att beröring från en manlig 

sjuksköterska blev extra besvärligt om han dessutom var ung. Även manliga patienter 

föredrog kvinnliga sjuksköterskor. En patient ansåg att omvårdnad inte var ett område för en 

man: “it didn’t feel right having a man doing such intimate tasks” (ibid., s. 813). Enligt 
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O’Lynn och Krautscheid (2011) var vissa deltagare snarare mer positivt inställda till manliga 

sjuksköterskor än till kvinnliga, då manliga sjuksköterskor alltid frågade om lov innan 

beröring. Andra deltagare menade att de hade känt sig tryggare vid intimvård av en manlig 

sjuksköterska om en kvinnlig kollega även fanns i rummet (ibid.). 

6.5 Patientens utsatthet 

Borch och Hillervik (2005), Edwards (1998), McCabe (2004), Leonard och Kalman (2015), 

O’Lynn och Krautscheid (2011) samt Timmermann et al. (2017) beskrev alla hur IVK kan 

både öka och minska patientens känsla av utsatthet i omvårdnadsrelationen. Borch och 

Hillervik (2005) beskrev både situationer där patienter fått en känsla av trygghet, och 

situationer där patienter känt att de inte blivit sedda eller där de blivit betraktade som sitt 

rumsnummer eller ingrepp. När personalen verkade erfaren och kompetent i användandet av 

beröring kände patienten trygghet: “...dom rutinerade vet ju gränserna mera, dom frågar inte 

om saker och ting utan dom vet att dom kan lyfta upp benet och lyfta det åt sidan” (s. 6). 

Det observerades vid ett antal tillfällen att sjukvårdspersonal, inklusive 

sjuksköterskor, använde beröring som ett medel för övertalning (Edwards, 1998). McCabe 

(2004) fann att personal använde IVK som en metod för att påvisa sin auktoritet: “I wouldn’t 

say it was their body language, but their tone was like, em, ‘I like to be the boss’ - the little 

authority...” (s. 45). Patienterna uttryckte dock en förståelse för att sjuksköterskorna inte 

kunde lösa varje situation, men att visa sig förstående i patienternas situation lindrade ångest 

(ibid.). En patient med erfarenhet av sexuella övergrepp som barn var känslig när det gällde 

beröring (Leonard & Kalman, 2015). En annan patient upplevde insättandet av en 

nasogastrisk sond som traumatisk då hen inte hade någon kontroll i den situationen. 

I was alone and had fallen asleep when the physician just started, even before I was even 

awake, ...ramming a tube down my nose… It was like a nightmare… She didn’t even explain 

what why or what this was… I asked her to stop; she ignored me… I felt almost stripped 

naked… No respect for me… I felt isolated… It was almost like being raped (Leonard & 

Kalman, 2015, s. 522). 

Timmermann (2017) fann att patienter upplevde det som om sjuksköterskor låtsades att de 

inte såg patienterna om de inte hade tid att samtala med dem. I O’Lynn och Krautscheids 

studie (2011) förekom det att personal inte förklarade vad de skulle göra innan ett moment, 

vilket gav patienterna en känsla av maktlöshet, eller att bli behandlad som ett barn. 
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7 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen lyfts metodens styrkor och svagheter samt vad som kunnat påverka 

studiens resultat. Under resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat. Det kopplas även till 

bakgrundslitteratur och ny litteratur som presenteras i diskussionen, samt till det teoretiska 

perspektivet. 

7.1 Metoddiskussion 

Henricson (2012) betonar vikten av att diskutera styrkor och svagheter med vald metod. 

Studiens metod var en allmän litteraturöversikt över åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Endast kvalitativa artiklar inkluderades då resultaten från kvalitativa respektive kvantitativa 

studier är av olika art och inte går att göra en exakt jämförelse av (Friberg, 2017a). Inom 

kvalitativ forskning sökes svar i form av upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2017b). 

Kvantitativ forskning söker snarare att genom mätningar och jämförelser avgöra om en insats 

är bättre än en annan (Segesten, 2017a). I de kvantitativa artiklar som till en början 

granskades saknades den typ av resultat i form av upplevelser som söktes, vilket även var en 

anledning varför dessa exkluderades. Att endast åtta artiklar valdes ut som svarar mot studiens 

syfte kan anses vara en svaghet då det kan ge sken av att inte ha tillräcklig vetenskaplig tyngd. 

Henricson (2012) menar dock att en begränsad tid för en allmän litteraturöversikt kan ha 

påverkan på hur studien utformas. Författarna anser att det därmed var rimligt att begränsa 

antalet vetenskapliga artiklar utifrån kursens omfattning. Antalet artiklar begränsades även av 

det smala utbudet av artiklar med relevant forskningsfråga. Gällande valet av design hade en 

kvalitativ metod i form av intervjuer kunnat bidra till nytt resultat om patienters upplevelser 

av IVK. Då patienters perspektiv var av intresse för studien hade det varit intressant att få 

möjlighet att ställa följdfrågor och få mer djupgående svar kring upplevelserna. Designen 

litteraturstudie ansågs dock kunna svara på syftet och ge en bild av det befintliga 

forskningsläget inom ämnet. 

Vid sekundärsökning i inkluderade vetenskapliga artiklar framgick att mycket 

forskning om beröring genomfördes på 1990-talet vilket initialt ansågs vara för gammalt för 

att använda. Vidare fördes resonemanget att kommunikation i omvårdnad, i jämförelse med 

exempelvis medicin, är ett ämne som inte förändrats avsevärt på 20 år, därav det valda 

tidsspannet på 20 år vid sökningarna. Resultatet i den äldsta studien från år 1998 skiljer sig 

inte märkbart från det i resterande studier, varför artikeln trots sin ålder inkluderades. 
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Författarna är dock medvetna om de kulturella skillnader och sociala normer som kan ha 

förändrats de senaste åren och hur synen på kommunikation kan påverkas av detta. 

För att forskning ska kunna bidra till klinisk verksamhet krävs att fynden är rimliga 

och presenterar urvalsgruppens upplevelser (Polit & Beck, 2014). Viktiga kriterier för en 

studies kvalitet är reliabilitet och validitet (ibid.). Samtliga artiklar har granskats gemensamt 

eftersom det enligt Henricson (2012) stärker reliabiliteten i studien. Reliabilitet definieras av 

Forsberg och Wengström (2013) som “mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett 

konstant fenomen ge samma resultat” (s. 104). I reliabilitet ingår bland annat termen 

reproducerbarhet, det vill säga förmågan att ge samma resultat vid två mättillfällen (ibid.). Då 

metoden noggrant redovisats under urval, datainsamling och dataanalys samt i sökmatrisen i 

Bilaga 1, finns en möjlighet att reproducera studien. Det som kommer variera något är 

utbudet i databaserna efter beskrivna söktermer och inklusionskriterier, eftersom detta 

förändras mycket under kort tid. Begreppet validitet beskriver Polit och Beck (2014) huruvida 

en studies metod mäter det den är tänkt att mäta. Studiens överförbarhet definieras som 

huruvida kvalitativa fynd kan överföras till andra miljöer än studiens miljö (ibid.). Författarna 

anser att resultatet i föreliggande studie är överförbart till majoriteten av sjukvårdens 

verksamheter, då kommunikation utgör en stor del av all behandling oavsett profession. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes under urvalet av artiklar, men samtliga artiklar är skrivna i 

västerländska länder. Tre av studierna är genomförda i Sverige, medan resterande är 

genomförda i England, USA, Irland och Danmark. Kanske hade ett bredare resultat 

framkommit om några av artiklarna även var skrivna i låg- eller medelinkomstländer. Det 

hade däremot kunnat bli svårt att överföra resultatet från studier gjorda i dessa länder då 

sjukvården skiljer sig mellan olika länder och då det eventuellt finns skillnader i kultur och 

bemötande. Enligt Polit och Beck (2014) strävar inte kvalitativ forskning specifikt efter 

överförbarhet, däremot vill den förmedla kunskap som kan vara användbar i andra situationer. 

Etiska resonemang som förts under studiens gång var dels huruvida endast artiklar 

som genomgått granskning av etisk kommitté skulle inkluderas, dels hur författarna skulle 

kunna undvika att tolka resultatet utifrån tidigare erfarenheter och åsikter. Detta är enligt 

Friberg (2017a) en risk när det gäller litteraturstudier. Under studiens gång har både 

handledare och kurskamrater granskat föreliggande studie, vilket enligt Henricson (2012) 

stärker rimligheten i resultatet och minskar risken för att data tolkas felaktigt. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av IVK i omvårdnadsrelationer. 

Resultatet beskrev fem teman inom patienters upplevelser; varierande icke-verbal 

kommunikation i omvårdnadsrelationen, att göra patienten delaktig, beröringens påverkan på 

patienten, könets betydelse i upplevelsen av beröring och patientens utsatthet. 

7.2.1 Faktorer som stärkte omvårdnadsrelationen 

Peplau (1988) menar att kroppen fungerar som ett instrument, vilket kan kommunicera 

känslor eller längtan. Att använda gester är, precis som att använda verbal kommunikation, ett 

sätt att översätta inre uppfattningar, tankar och betydelser av erfarenheter av livet. 

Sjuksköterskans gester i förhållande till patienter visar hur hen känner inför en viss patient 

eller någon aspekt av patientens vård (ibid.). Enligt Peplau, Welt och O’Toole (1994) lämpar 

det sig att använda icke-verbala gester när ord inte räcker till. Att visa närhet i yrket är ett 

icke-verbalt sätt för sjuksköterskan att förmedla omsorg eller hänsyn till patienten, där 

intresset bör ligga i patientens behov och bekymmer (ibid.). Resultatet i föreliggande studie 

påtalade en varierande icke-verbal kommunikation i omvårdnadsrelationen och hur denna 

aspekt upplevdes av patienterna. Tidsbrist hos personalen resulterade i ett upptaget 

kroppsspråk vilket kunde få patienter att känna sig osedda och som en börda. Ögonkontakt 

kunde enligt vissa patienter få dem att känna sig bekräftade, medan andra menade att endast 

ögonkontakt inte var tillräckligt för att känna bekräftelse, utan att det var kroppsspråk som 

helhet patienterna uppfattade. I de situationer där patienter upplevde att sjuksköterskor 

medvetet undvek dem, visade sjuksköterskorna hur de kände inför antingen patienterna eller 

någon aspekt av deras vård. Routasalo (1999) fann att äldre patienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar reagerade bäst på sjuksköterskans kommunikation när verbala signaler 

kombinerades med ögonkontakt och beröring. Wysong och Driver (2009) undersökte 

patienters upplevelse av faktorer som avgör en sjuksköterskas skicklighet. De fann att faktorer 

som fick patienter att uppfatta sjuksköterskor som skickliga var att de var duktiga på att 

lyssna, att de verkade tycka om sitt arbete samt att de hade humor, ett bra minne och en 

organisatorisk förmåga. Faktorer som fick patienter att anta att sjuksköterskor inte var 

skickliga var ett nervöst kroppsspråk, stamning och ett uppvisande av negativa känslor, 

exempelvis genom att gnälla över en dålig dag (ibid.). 

Upplevelser av IVK i omvårdnadsrelationen beskrevs i resultatet genom användandet 

av begrepp som direkt eller indirekt kunde kopplas till omvårdnadsrelationen, exempelvis 
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situationer där patienten känt trygghet eller tillit till sjuksköterskan eller vårdgivaren. IVK 

kunde få patienten att känna sig trygg och betraktad som en individ, samtidigt som det även 

kunde ge patienten känslan av att inte bli sedd, eller sedd endast som sitt ingrepp. Små medel 

som att signalera att tid fanns även om så inte var fallet, gjorde att patienterna kände sig 

bekräftade. Detta går i linje med vad författarna erfarit under verksamhetsförlagd utbildning 

samt i rollerna som patienter; även om arbetet är stressigt kan det löna sig för samtliga parter 

att sjuksköterskan tar sig tid för att samtala med patienten och exempelvis stannar kvar efter 

avslutat samtal för att invänta ytterligare frågor från patienten. Patienter föredrog även att ha 

en relation till sjuksköterskan innan beröring gavs. Detta kan stärkas av Fleischer et al. (2009) 

som hävdade att relationen mellan de som kommunicerar påverkar kommunikationen, såväl 

som kultur och social status. Författarna anser att beröring utan patientens tillåtelse, eller utan 

att samtala innan och berätta vad som ska göras, kan uppfattas som ett övertramp mot 

patientens integritet. Expressiv beröring från sjuksköterskan kan även feltolkas om patienten 

och sjuksköterskan inte känner varandra. 

Negativa upplevelser av IVK presenterade i resultatet var en känsla av att andra 

arbetsuppgifter var viktigare än att vara med patienten. En patient beskrev att sjuksköterskan 

såg ut att vara på väg ut ur rummet mentalt och helt saknade ansiktsmimik när hen pratade 

med patienten. Omvårdnadsrelationen kopplas ofta ihop med begreppen empati och intimitet, 

vilka inte uppnås om sjuksköterskan inte är medvetet närvarande hos patienten (Fleischer et 

al., 2009). Svensk sjuksköterskeförening ([SSF], 2016) menar att tillit i relationen mellan 

patient och vårdare kan uppnås genom vårdarens engagemang, förtroende och pålitlighet. 

Peplau et al. (1994) menar att trots att sjuksköterskan utför behandlingar, medicineringar och 

dylikt kan endast omvårdnadsrelationen benämnas som omvårdnad. Inom exempelvis 

psykiatrin ligger liten vikt vid tekniska färdigheter, och mycket av arbetet ligger i relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Vidare menar Peplau et al. att sjuksköterskan i 

känslosamma situationer inte får bli alltför involverad, utan bör kunna hålla ett avstånd mellan 

sig och patienten och samtidigt visa omsorg, intresse och kompetens. 

7.2.2 Delaktighet gav en känsla av kontroll 

I resultatet framkom att patienter föredrog att bli tillfrågade och därmed kunna påverka i 

vilken utsträckning de ville ha hjälp. De önskade även att personalen bad om lov innan 

beröring. När patienterna var delaktiga upplevde de en kontroll och inverkan på sin vård, 

vilket resulterade i minskat obehag. SSF (2016) belyser patientens rätt till självbestämmande, 
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och menar att om patienten har en nedsatt förmåga till självbestämmande har sjuksköterskan 

ännu större ansvar att beakta det. Ekwall, Ternestedt, Sorbe och Hällgren Graneheim (2011) 

beskriver i sin studie patientens uppfattning om kommunikation under cellgiftsbehandling av 

äggstockscancer. Patienterna ville vara delaktiga under behandlingsprocessen och bli 

behandlade som kompetenta personer. De önskade att personalen lyssnade på deras berättelse 

och uttryckte en vilja att dela på ansvaret för bästa hälsoresultat (ibid.). Patienten kan, genom 

att aktivt delta i vårdprocessen, utveckla färdigheter som krävs för att lösa ett existerande 

problem (Peplau, 1988). Det första steget är att identifiera svårigheterna. Sjuksköterskan och 

patienten hanterar tillsammans alla utmaningar som uppstår på ett pedagogiskt sätt som leder 

till lösning av det större problemet. Peplau beskriver vidare att i varje möte med en människa 

finns en möjlighet för sjuksköterskan att arbeta mot ett gemensamt mål. Klang Söderkvist 

(2013) beskriver att vårdpersonal har i uppgift att genom kommunikation understödja 

patientens inre kraft och förmåga till egenvård. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) innefattar att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge patienten undervisning när behov 

finns, samt ge patient och anhöriga nödvändig information om patientens situation. Samtidigt 

menar Klang Söderkvist (2013) att patienter ofta uttrycker missnöje över otillräcklig 

information, eller att de inte fullt ut får delta i beslutsfattanden. Författarna anser att genom ett 

personcentrerat arbetssätt och genom att låta patienten vara delaktig i omvårdnaden kan 

känslor av utsatthet eller utanförskap förhindras. Britten, Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam 

och Wolf (2017) menar att patienter är erfarna i sin sjukdom och därmed experter när det 

gäller deras egna liv. Därför bör ett partnerskap ingås med vårdpersonalen för att uppnå ett 

gemensamt mål, där kommunikationen är en central del av partnerskapet (ibid.). 

7.2.3 Med beröring kan sjuksköterskan göra skillnad 

Resultatet visade att beröringens påverkan på patienten kunde vara både positiv och negativ. 

Negativa upplevelser av beröring grundades dels i rädsla för att beröringen skulle göra ont 

eller orsaka skada, dels i upplevelser av att beröring givits på ett respektlöst sätt eller utan att 

be om lov. I resultatet framkom även att beröring var känsligt hos en patient som varit med 

om sexuella övergrepp som barn. Denna aspekt anser författarna är viktig att beakta som 

sjuksköterska, då många patienter har varit med om psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld 

och kan reagera starkt på beröring. Beröring kräver tillit och respekt mellan sjuksköterska och 

patient samt att patienten bjuds in till beröringen på ett respektfullt sätt, exempelvis genom att 

sjuksköterskan läser av patientens reaktion på beröring. 
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Patienternas positiva upplevelser av IVK handlade främst om beröring. Att ge 

patienterna beröring kunde få dem att känna sig sedda, accepterade och hela samt ha en 

läkande effekt. Det kunde även lindra patientens lidande och öka dennes välbefinnande. Att 

lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden (SSF, 2014). För 

att lindra patientens lidande måste sjuksköterskan bekräfta lidandet och även vara tillgänglig 

och närvarande hos patienten (ibid.). Detta menar författarna kan förstärkas med icke-verbala 

signaler, såsom ögonkontakt och beröring. Närheten av en sjuksköterska upplevs viktigare än 

all livsuppehållande utrustning (Peplau et al., 1994). En sjuksköterska kan genom närhet, 

enligt Peplau et al., göra mycket för att lindra patientens ångest. Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2003) undersökte betydelsen av att ge beröring i vård av äldre patienter, och 

menar att beröring användes när personalen såg tecken på lidande, exempelvis smärta, ångest 

eller stört sömnmönster. Att använda beröring kan vara tidskrävande vilket kan innebära att 

frångå arbetsuppgifter för att ägna ett ögonblick åt beröring. De beskrev vidare beröring som 

att befinna sig inuti en “bubbla” av jämlikhet där patienten inte längre var underordnad, utan 

personalen såg snarare patienterna som människor. Deltagarna i studien beskrev att de tidigare 

varit omedvetna om hur de använde beröring i det dagliga arbetet, men att medvetenheten 

ökade genom att de deltog i studien, och de fick även insikt i att de kunde göra en skillnad 

(ibid.). I resultatet presenterades en patients upplevelse av beröring där han beskrev värme 

och avsaknad av kalla kablar och teknisk utrustning som något positivt. Kanske är dagens 

sjukvård på väg att utvecklas till något negativt, där sjuksköterskan byts ut av robotar och 

läkare nu kan träffa sina patienter via videosamtal i mobilen, vilket leder till att icke-verbala 

signaler och beröring går förlorade? Mycket talar för att använda beröring i omvårdnaden då 

det kan inge lugn hos patienten och öka kvaliteten på den verbala kommunikationen 

(Fleischer et al., 2009; Routasalo, 1999). Field (2010) och Uvnäs Moberg (2009) menar att 

beröring kan sänka puls och blodtryck hos mottagaren, medan Routasalo (1999) beskriver att 

beröring inte har någon påverkan på puls och blodtryck. I en interventionsstudie av 

Henricson, Berglund, Määttä, Ekman och Segesten (2008) mättes nivåer av oxytocin i blodet 

på patienter med en timmes mellanrum i sex dagar, före och efter interventionen som 

innefattade taktil beröring i interventionsgruppen och standardbehandling i kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen såg inga signifikanta förändringar i oxytocinnivåer, men i 

kontrollgruppen sjönk nivåerna av oxytocin i blodet från dag ett till dag sex (ibid.). Därmed 

kan beröring, om inte höja oxytocinnivåerna, möjligtvis bidra till bibehållna nivåer av 

oxytocin i blodet. 
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7.2.4 Sjuksköterskeyrket – ett kvinnoyrke? 

I resultatet framkom en problematik gällande könet på patient och sjuksköterska i upplevelsen 

av beröring, där några manliga patienter uttryckte skam över att de känt sexuell lust vid 

beröring. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka förhindra att patienten blir generad vid 

intim omvårdnad, vilket exempelvis kan göras genom att sjuksköterskan visar sig bekväm 

med situationen och genom avledande samtal. Oavsett kön på patient visade resultatet att 

majoriteten av patienterna föredrog en kvinnlig sjuksköterska. Cocksedge et al. (2013) fann 

att både manliga och kvinnliga patienter var obekväma med beröring även från manliga 

läkare. Enligt Routasalo (1999) använde sjuksköterskor beröring på olika sätt beroende på 

könet på patienten. Kvinnliga sjuksköterskor använde även beröring i högre grad än manliga 

sjuksköterskor, samtidigt som kvinnliga patienter mottog beröring oftare än manliga patienter. 

Routasalo menar vidare att män i högre grad tolkade beröring som sexuell. Kvinnliga 

sjuksköterskor fann det även enklare att beröra kvinnliga patienter (ibid.). Whiteside och 

Butcher (2015) fann att många manliga sjuksköterskor var rädda att kvinnliga patienter skulle 

misstolka deras beröring som sexuell och opassande. Enligt resultatet uttryckte en patient det 

som att en kvinna innehar modersinstinkter, vilket även Harding (2008) menar kan vara en 

förklaring till varför sjuksköterskeyrket anses vara ett kvinnoyrke. Enligt Harding har det 

skapats en diskurs kring könsstereotyperna där det är accepterat för kvinnor att ge intim 

beröring men inte för män. 

7.2.5 Den asymmetriska omvårdnadsrelationen 

När en människa blir sjuk och behöver vård hamnar denne i en beroendeställning gentemot 

sina vårdgivare (SSF, 2016). Det är då viktigt att sjuksköterskan arbetar för patientens 

integritet och autonomi (ibid.). Patientens utsatthet presenterades i resultatet där en del 

patienter upplevde att sjukvårdspersonalen använde beröring som ett medel för övertalning 

eller för att påvisa sin auktoritet. Andra uttryckte en känsla av övergivenhet då patienterna 

upplevde att en del sjuksköterskor undvek ögonkontakt. Peplau (1988) belyser även 

patientens utsatthet och beskriver hur sjuksköterskan ska hjälpa patienten och uppfylla deras 

behov, snarare än att försöka manipulera. De gånger författarna observerat att IVK använts 

felaktigt har situationerna uppfattats utifrån rollen som patient. Det har då främst varit i form 

av en frånvarande personal, eller då beröring givits utan lov. Diskussioner har förts författarna 

emellan kring varför negativa upplevelser av IVK inte uppkommit under verksamhetsförlagd 

utbildning. Kanske är patienten mer uppmärksam på bemötande än sjuksköterskan och den 
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delvis observerande sjuksköterskestudenten, då patienten kan vara rädd, i smärtor och/eller 

sederad. Känslor av utsatthet och svaghet kanske förstärks som patient på grund av fysisk 

sjukdom, den asymmetriska relationen mellan patient och sjuksköterska, eller patientens 

ovetande om hur framtiden ser ut. Berg och Danielson (2007) fann att det var viktigt att 

patienten fick använda sina egna resurser i samarbetet med sjuksköterskan. Patienterna 

upplevde att det gick bra att samarbeta med vårdpersonalen men att det var viktigt att de 

själva fick bestämma vad de behövde och att de var informerade om sin situation. En 

sjuksköterska betonade vikten av att tro på vad patienten säger och att patienten vet om den 

behöver smärtlindring: “... you should listen to what the patient is saying. I don’t think a 

patient just says I am in so much pain. There is a reason for it!” (ibid., s. 502). 

7.2.6 Arbetsmiljöns påverkan på patienten 

Resultatet visade att stressad personal hade ett upptaget kroppsspråk, vilket kan uppfattas som 

inkongruent om det inte överensstämmer med vad personalen säger. Ett inkongruent 

bemötande från sjuksköterskan kan i längden leda till missförstånd och i värsta fall 

felbehandling då sjuksköterskan inte tagit sig tiden att lyssna in och tolka patienten korrekt. I 

en studie av Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016) beskrivs hur stress på arbetsplatsen 

kan leda till en lägre kvalitet på omvårdnaden, vilket enligt studien inkluderar icke-holistisk 

vård, felinformation, felaktigt utövande av arbetsuppgifter och försenad vård. Yuwanich et al. 

menar vidare att dessa effekter beror på nedsatt fokus och koncentrationsförmåga som följder 

av en stressad arbetsmiljö. Författarna anser att förbättrade arbetsförhållanden och en mindre 

stressad personal kan förbättra bemötandet mot patienterna. I den pressade sjukvård 

författarna upplevt genom verksamhetsförlagd utbildning hinner varken personal eller ledning 

lägga tid eller energi på “ytterligheter” eller “lyx-sysslor” såsom beröring och övrig IVK. 

Resultatet upplevdes av författarna som väntat. Patienternas upplevelser har snarare 

stärkt vår åsikt om vikten av IVK och hur det påverkar omvårdnadsrelationen. Nya frågor som 

väckts under studiens gång är hur kunskapen kan föras vidare och inspirera andra 

sjuksköterskor att tillämpa IVK, samt hur omvårdnadsrelationen kan bli mer ömsesidig och 

personcentrerad. 
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8 SLUTSATSER 

Resultatet indikerar att det finns anledning att öka sjuksköterskors teoretiska och praktiska 

kunskap om IVK. Studien visar att nyttjande av IVK främjar både omvårdnaden och 

relationen mellan patient och sjuksköterska, eftersom sjuksköterskan genom att korrekt 

kombinera verbal och icke-verbal kommunikation kan vara kongruent mot patienten och 

vinna dennes förtroende. Patienten kan även känna sig delaktig och mindre utsatt då IVK 

nyttjas korrekt. För att beröring ska främja omvårdnaden och omvårdnadsrelationen krävs att 

sjuksköterskan har kunskaper i hur beröring påverkar människan, och att beröring tas emot på 

olika sätt av olika individer. Detta påverkas av faktorer såsom patientens kultur, ålder och 

kön. Sjuksköterskors kunskaper inom ämnet kan ökas genom att både utbildningar och 

kliniska verksamheter utvecklas med ämnet i åtanke. 
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9 IMPLIKATIONER 

Under implikationer presenteras förslag på förändringar i sjuksköterskeutbildningen och i den 

kliniska praktiken, samt förslag på fortsatt forskning. 

9.1 Implikationer för utbildningen 

Författarna anser att IVK inte berörs tillräckligt under utbildningen, utan att fokus snarare 

ligger på den verbala kommunikationen, exempelvis olika samtalsmetoder. Som tidigare 

nämnts bör den verbala kommunikationen kombineras med IVK för bästa resultat. Som det 

ser ut idag lär sig sjuksköterskan IVK i det praktiska arbetet efter utbildningens slut, med 

inspiration av upplevda erfarenheter. Detta går inte i linje med evidensbaserad omvårdnad då 

allt sjuksköterskan gör ska vara evidensbaserat. Större fokus på IVK i utbildningen kan leda 

till att sjuksköterskor får en bättre förståelse för hur bemötandet påverkar relationen med 

patienten, samt patientens återhämtning. 

9.2 Implikationer för den kliniska praktiken 

Att nyttja IVK för att främja patienters hälsa tar tid och energi. I dagens pressade sjukvård 

finns inte alltid tid att reflektera över sitt bemötande, och tillämpning av IVK blir då 

sekundärt. För att sjuksköterskor ska kunna tillämpa IVK krävs, utöver åtgärder i 

utbildningen, en förbättrad arbetsmiljö och tid till att reflektera och utföra förbättringsarbete. 

Detta kräver en integrerad plan från ledningen samt en engagerad personal och ledning. 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns behov av ny forskning på patientens upplevelser av IVK i omvårdnadsrelationen. 

Många studier med liknande forskningsfrågor är numera föråldrade, fokuserar på andra 

yrkesgrupper, eller redovisar inte patientens perspektiv. Majoriteten av studierna handlar 

dessutom främst om beröring. Det finns även en brist på forskning genomförd i 

utvecklingsländer, vilken skulle kunna bidra till ämnet då en annan syn på IVK utifrån ett 

kulturellt eller religiöst perspektiv kan finnas.  
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patients’ perception 
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Bilaga II.1 Artikelmatris 

Matris över inkluderade artiklars titel, syfte, metod, etiska övervägande och övergripande resultat 

 

Författare 

Årtal 

Tidskrift 

Refnr. 

Titel Syfte Metod 
Etiskt 

övervägande 
Resultat 

Författare: 
Airosa, F., 

Falkenberg, 

T., Öhlén, G. 

& Arman, M. 
Årtal: 2013 
Tidskrift: 

European 

Journal of 

Integrative 

Medicine  
Refnr: 1 

Tactile massage or 

healing touch: caring 

touch for patients in 

emergency care - a 

qualitative study 

Utforska 

patienters 

erfarenhet av att 

motta beröring 

efter akut 

sjukdom, under 

vård på en akut 

vårdinstans 

Individuella intervjuer 

med 25 patienter; 16 

kvinnor och nio män 

inneliggande på 

akutvårdsavdelning. 

Etiskt godkännande 

från regional etisk 

kommitté. 

Deltagarna gav 

skriftligt samtycke 

till studien. 

Resultatet bestod av tre 

teman; 
Vara del av ett möte, en 

vårdande beröring, 

komplexiteten av 

beröring. 

Författare: 
Borch, E. & 

Hillervik, C. 
Årtal: 2005 
Tidskrift: 

Vård i Norden 
Refnr: 4 

Upplevelser av 

kroppslig 
beröring i 

omvårdnadsarbetet – 

patienter berättar 

Belysa hur 

patienter 

beskriver sina 

upplevelser av 

personalens 

kroppsliga 

beröring i den 

dagliga 

omvårdnaden. 

Individuella intervjuer 

med åtta patienter; tre 

kvinnor och fem män, 

samtliga i behov av 

daglig omvårdnad. 

Etiskt tillstånd 

erhölls vid 

medicinska 

fakultetens 

forskningsetiska 

kommitté vid 

Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 

Patienterna erhöll 

skriftlig 

information om 

studien och gav 

skriftligt 

medgivande. 

Resultatet bestod av fyra 

teman; 
Beröring förmedlade 

något positivt, beröring 

förmedlade något mindre 

positivt, beröring 

förmedlade ingenting, 

patienterna beskrev 

beröringen som en del av 

den totala 

vårdupplevelsen. 

Författare: 
Edwards, S.C. 
Årtal: 1998 
Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 
Refnr: 6 

An anthropological 

interpretation of 

nurses’ and 

perceptions of the 

use of space and 

touch 

Undersöka 

sjuksköterskors 

och patienters 

upplevelse av 

rum och beröring 

i mötet med 

varandra 

Etnografisk studie av 

en klinisk verksamhet 

inklusive 

semistrukturerade 

intervjuer med sex 

patienter och sju 

personer ur 

personalen. 

Konsultation med 

bland annat etisk 

kommitté 

och  seniora 

sjuksköterskor. 

Inga skriftliga 

medgivanden 

gjordes. 

Det fanns likheter mellan 

patienters och 

sjuksköterskors 

upplevelse av rum och 

beröring, exempelvis vad 

som är personligt 

utrymme. Både kön och 

ålder på sjuksköterska 

och patient påverkade det 

intima arbetet. Personal 

och patienter 

identifierade säkra zoner 

där beröring inte kändes 

obekväm; händer, armar, 

underben. Osäkra zoner 

var genitalierna. 

 



 

Bilaga II.2 Artikelmatris 

Författare: 
Leonard, K.E & 

Kalman, M.A. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: 

Oncology 

Nursing Forum 
Refnr: 5 

The Meaning of 

Touch to 

patients 

Undergoing 

Chemotherapy 

Att undersöka 

erfarenheter om 

beröring hos personer 

med cancerdiagnos 

som går igenom 

cellgiftsbehandling 

Individuella 

intervjuer med elva 

patienter; åtta 

kvinnor och tre män 

med cancerdiagnos 

som gick igenom 

cellgiftsbehandling. 

Godkänd av ‘The 

State University of 

New York Upstate 
Medical 

University’. 

Deltagarna gav 

skriftligt 

medgivande. 

Resultatet bestod av tre 

teman; 
Bygga relation, 

anpassning till förändrat 

mönster kring beröring 

med vänner och familj, 

terapeutisk beröring 

Författare: 
McCabe, C. 
Årtal: 2004 
Tidskrift: 

Journal of 

Clinical Nursing 
Refnr: 7 

Nurse-patient 

communication: 

an exploration of 

patient’s 

experience 

Att undersöka och 

framställa uttalanden 

relaterat till patienters 

erfarenhet av hur 

sjuksköterskor 

kommunicerar 

Intervjuer med åtta 

patienter 

inneliggande på ett 

universitetssjukhus. 

Godkänd sjukhusets 

etiska kommitté på 

Irland. Deltagarna 

gav skriftligt 

medgivande och 

valde varsitt 

pseudonym till den 

skrivna artikeln. 

Resultatet bestod av fyra 

teman; 
Brist på kommunikation, 

närvaro, empati, vänliga 

sjuksköterskor 
 

Författare: 
O’Lynn, C. & 

Krautscheid, L. 
Årtal: 2011 
Tidskrift: 

American 

Journal of 

Nursing 
Refnr: 8 
 

‘How should I 

touch you?’: A 

qualitative study 

of attitudes on 

intimate touch in 

nursing care 

Ta fram outbildade 

personers attityder 

mot intim beröring 

från sjuksköterskor i 

allmänhet och särskilt 

manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer i fyra 

grupper med totalt 

24 personer 

Deltagarna fyllde i 

ett 

samtyckesformulär 

granskat och 

godkänt av 

universitetets etiska 

kommitté 

Fyra teman framstod; 

communicate with me, 

give me choices, ask me 

about gender och touch 

me professionally, not 

too fast and not too slow. 

Framträdande var att 

patienterna ville ha 

kontroll över 

situationerna och själva 

bestämma om intim 

beröring behövdes. 

Författare: 
Ozolins, L-L., 

Hörberg, U., 

Dahlberg, K. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 
Refnr: 2 

Caring touch - 

patient’s 

experiences      

in an 

anthroposophic 

clinical context 

Undersöka och 

fenomenologiskt 

beskriva fenomenet 

vårdande beröring 

från patientens 

perspektiv. 

Individuella 

intervjuer med tio 

kvinnliga patienter 

på en antroposofisk 

svensk klinik 

Godkänd av 

Linnéuniversitetet. 

Deltagarna gav 

skriftligt och 

muntligt 

medgivande till 

studien. 

Beröring skapar utrymme 

där patienten blir mer 

mottaglig för vård. 

Beröring har förmågan 

att framkalla glädje. 

Objektifierande beröring 

och distanstagande kan 

hindra vårdandet. 

Författare: 
Timmermann, 

C., Uhrenfeldt, 

L. & Birkelund, 

R. 
Årtal: 2017 
Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 
Refnr: 3 

Ethics in the 

communicative 

encounter: 

seriously ill 

patients’ 
experiences of 

health 

professionals’ 

nonverbal 
communication 

 

Utforska hur 

allvarligt sjuka, 

hospitaliserade 

patienter upplever 

och sätter mening till 

sjukvårdspersonalens 

kommunikation, med 

extra fokus på det 

icke-verbala 

kroppsspråket och 

tonläge. 

Intervjuer som 

kompletterades med 

observationer med 

12 patienter med 

potentiellt 

livshotande 

sjukdomar som 

cancer, lung-, lever- 

och hjärtsjukdomar. 

Inget godkännande 

ansågs vara 

nödvändigt. 

Deltagarna 

informerades om 

studiens upplägg 

innan de gav sitt 

medgivande. 

Resultatet bestod av två 

teman; 
Bli bekräftad, bli 

ignorerad och vara till 

besvär. 
 

 



 

Bilaga III. Kvalitetsgranskning 

Frågor om vetenskapliga artiklars kvalitet (Friberg, 2017a) 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 


