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SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet studiens syfte var att belysa vilken betydelse fysisk beröring har för unga 
personer med bristande hälsa. Metoden var en litteraturstudie i form av en 
forskningsöversikt där 15 vetenskapliga artiklars resultatdelar analyserades. 
Resultatet Av analysen framkom fyra teman: Tillfrisknande, Stärkande av 
välbefinnande, Relationsskapande och Det svåra mötet, vilka redovisades som 
resultat. Diskussionen utgick från analysfynden, som ställdes mot en teoretisk 
referensram, byggd på psykoanalytikern Erik H Erikssons utvecklingsteorier. 
Slutsatser Beröringens betydelse innebar att unga i sin utveckling kan bli hjälpta att 
övervinna splittring i sin identitet genom att tillfriskna från ett liv av ohälsa och få 
ett liv med stärkt välbefinnande. Beröring kan även stärka den ungas självkänsla, 
självmedvetenhet och identitet då den hjälper den unga att hitta en positiv relation 
till sig själva och skapa samspel med sin omgivning. Unga personer som saknar 
grundläggande trohet till andra har svårt att ta emot beröring. Beröringen visar sig 
dock ha betydelsen att, då den ges på rätt sätt, kunna ge grundläggande trohet och 
välbefinnande i livet. 
 

 
Nyckelord: Beröring, Hälsa, Identitet, Positiva relationer, Tillit 

 

 



 

  

 

SUMMARY 

 
 
The aim of the study was to elucidate the meaning of physical touch for young 
people with lack of health. The method was a literature overview where the results 
of fifteen scientific articles were analysed. The result four themes emerged from 
the result: regain health, wellbeing, bonding relationships, and difficult encounters. 
The discussion was based on findings and Erik H Eriksson theory. Conclusions 
The meaning of touch was that youngsters in their development and their quest for 
identity could be helped to overcome the fragmentation of their identity by 
recovering from a life of illness and gain a life with enhanced wellbeing. Touch can 
also strengthening the sense of themselves, self-esteem and identity by building 
positive relationship with themselves and others. Young people who lack basic trust 
to people in their surroundings experience difficulties to embrace touch. The 
meaning of touch, when used correctly, had the ability to create basic allegiance and 
wellbeing. 
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1 INLEDNING 
 

”Du som behandlar mig som en tingest 

Är inte välkommen mer.  

Jag vill ha vänliga händer  

Ja, du som har ögon som ser” 

Ardeby (2005, s.35) 

 

Beröring är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan, då hon ska kunna praktisera 

omvårdnad. Som sjuksköterskestudenter har vi, författare till den här studien, 

i vården upplevt hur den mänskliga beröringen skapar reaktioner hos 

människor. En varm hand på axeln tycks ha ett stort värde för den som blir 

berörd, då den verkar förmedla mer än enbart värme och känslan av fysisk 

kontakt. Vi undrar vad det är som händer hos en människa som blir berörd. 

Vilka känslor skapas, vilka fysiska och mentala effekter sker och hur kan man 

använda sig av beröring för att förebygga välbefinnande och motverka 

ohälsa?   
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2 BAKGRUND 

2.1 Forskningsgenomgång 

 
Enligt Rapaport, Schettler och Bresee (2010) kan massage starta mätbara biologiska 

effekter i kroppen. Det kan tyda på att den stärker kroppens immunförsvar och därmed kan 

beröringen ha en positiv betydelse för kroppens läkningsförmåga. Vidare visar Sefton, 

Yarar, Berry och Pascoe (2010) att massage har förmåga att höja kroppstemperaturen, upp 

till 60 minuter efter behandling, vilket också tros påverka kroppens läkningsförmåga. 

Temperaturstegringen i kroppen ökar blodflödet, vilket förbättrar gasutbytet och påskyndar 

transporten av viktiga ämnen, samt utrensning av slaggprodukter. 

 

Terapeutisk beröring (TT), även kallad healing touch (HT), är en energiterapi där 

behandlaren rör sina händer över patientens energifält utan att få kroppskontakt. Syftet med 

behandlingen är att harmonisera mottagarens kroppsenergi. Det är vetenskapligt bevisat att 

TT kan minska spänningshuvudvärk (MacNeil, 2006). McCormack (2009) menar att TT 

dessutom har en smärtreducerande verkan hos äldre människor efter operation. Studien 

visar även att TT minskar obehag.  

 

Taktil massage (TM), en mjukare form av massage, har påvisats behålla nivåerna av 

oxytocin hos patienter under intensivvård. Då TM inte utfördes under vårdtiden sjönk 

patienternas nivåer av oxytocin. TM verkar kunna reducera aktivitet i sympatiska 

nervsystemet och därmed motverka stress och ångest (Henricson, Berglund, Määttä, Ekman 

& Segesten, 2007). Det stämmer överens med det resultat som framkom av Olsson, Rahm 

och Högbergs (2004) studie, som visar på att taktil massage kan höja livskvalitet hos 

patienter med stroke. Massagen förbättrade aktiviteter i dagliga livet (ADL) och den 

genomsnittliga vårdtiden hos dessa personer. Det visade sig även att deras administrering 

av läkemedel som antidepressiva, ångestdämpande, sömntabletter och smärtstillande sjönk. 

 

Även hand hållning har påvisats ge goda effekter på välbefinnandet hos patienter i vården. 

Moon och Cho (2000) visade i en studie att en patientgrupp som genomgått operation under 

lokal anestesi och hållit en person i handen, hade färre rapporterade fall av ångest än en 

kontrollgrupp i studien. Rexillius, Mundt, Megel och Agrawal (2002) menar även att 
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massageterapi och healing touch (HT) kan dämpa nivåer av ångest samt depression. 

Massageterapi visade sig dessutom minska utmattning hos patienter som genomgått 

stamcellstransplantat, vilket inte kunde bevisas i HT gruppen.  

 

Beröringens förmåga att hjälpa psykiskt sjuka personer att känna tröst och trygghet 

framkom i en studie av Gleeson och Higgins (2009). Där framkom att personal inom den 

psykiatriska vården berörde de patienter som de ansåg ha behov av mänsklig kontakt. 

Personalen upplevde då att de bröt barriären mellan dem själva och patienten och att de 

lättare kunde närma sig varandra (Gleeson & Higgins, 2009).  

 

Det framkom att patienter inom rehabilitering upplevde beröring i den dagliga 

omvårdnaden individuellt. Beröring kan vara en positiv upplevelse, då den förmedlar 

välbefinnande, trygghet och en känsla av att vara sedd som individ. Men beröring kan även 

upplevas som negativ. Den är då obehaglig, kränkande och integritetshotande. Patienten 

känner sig då beroende av någon annan och upplever sig inte sedd som individ. Vilken 

upplevelse beröringen ger personen tros bero på den unika personens tidigare erfarenheter 

och känselsinne, vem som ger beröringen samt situationen då beröringen äger rum. Andra 

faktorer som kan påverka upplevelsen kan vara personens kön, ålder samt kulturell livssyn 

(Borch & Hillervik, 2005).  

 

2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på psykoanalytikern Erik Homburger Eriksons teorier 

om den unga människans utveckling (Erikson, 1950, 1968, 1982). Eriksson menar att 

ungdomstiden är människans resa från barndomen till den vuxna åldern. Människan tar här 

en paus från en tidigare lugnare utvecklingsfas och genomgår under sina tonår en 

anmärkningsvärd mognad både intellektuellt och mentalt, vilken har stor betydelse för den 

ungas identitetsutveckling (Erikson, 1950, 1968, 1982).   

 

2.2.1 Identitetssplittring 

Ungdomstiden präglas enligt Erikson (1950, 1968, 1982) starkt av sökandet efter identitet, 

vilket leder till en oundviklig men nödvändig kris hos den unga människan. Hur hon sedan 

löser sin kris kommer att påverka hennes liv som vuxen. Behovet av att befästa en roll i 
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samhället är enligt Erikson en konsekvens av hennes snabba fysiska tillväxt och mentala 

utveckling. Det medför en fas där all den kontinuitet och identitet hon tidigare haft nu 

ifrågasätts. Vid misslyckanden och svårigheter under sin identitetskris hamnar hon inte 

sällan i ett tillstånd av splittrade roller och förvirring gällande vem hon är. Det innebär en 

frånvaro eller en svag identitet, en avsaknad av inre kärna och verklig självupplevelse. I ett 

försök att hantera situationen kan den unga personen då ta till olika former av 

försvarsmekanismer, men ingen av dessa kommer att lösa den verkliga krisen. Den unga 

människan som av olika anledningar misslyckas med att lösa sin identitetskris fastnar i 

utvecklingen. Risken är då att personen hamnar i ett ohälsosamt tillstånd av aggression, 

ångest, svag självkänsla, sammanbrott och psykos. Den svaga identiteten leder till en sämre 

psykisk anpassningsförmåga, vilket gör det svårt att hantera mötet med omgivningen. 

Situationen kan därför innebära en osjälvständighet och beroendeposition. Hon kan i sin 

svaga identitet rygga tillbaka inför mellanmänsklig intimitet, vilket leder till isolering och 

brist på sociala kontakter. Lyckas hon hitta en väg ur sitt splittrade tillstånd kommer hon 

vinna en stärkt känsla om vem hon är och ett gott välbefinnande i livet (Erikson, 1950, 

1968, 1982). 

 

2.2.2 Medvetet jag 

Erikson (1950, 1968, 1982) menar att en ung människa har ett behov av att utveckla ett 

starkt, medvetet ”jag”. För att göra det måste hon bibehålla sin inre, sanna identitet, som 

består av hennes förmågor och idéer. Hur den unga människan förhåller sig till och 

uppfattar sig själv påverkar därmed hennes utveckling av identitet. Då hon har ett dåligt 

förhållande till sig själv innebär det en negativ uppfattning och svag självkänsla. Det bidrar 

till att hon stannar i sin identitetsutveckling, det som Eriksson kallar för identitetsförvirring. 

Lyckas hon bli självmedveten och acceptera sig själv bygger hon ett gott förhållande till sig 

själv och formar en stark, inre identitet (Erikson, 1950, 1968, 1982). 

 

2.2.3 Samspel 

Den unga personen har enligt Erikson (1950, 1968, 1982) ett inneboende intresse och 

nyfikenhet inför sin omgivning. Det kan förklaras med att hon har ett behov av att 

undersöka hur hon kan få ihop sina inre roller och färdigheter till en identitet. I sin strävan 

efter sitt starka ”jag” söker sig den unga människan till personer utanför föräldraskapet som 



 

  

 

5 

utses till vägledare och rådgivare, vilka kan kallas idoler. Idolerna har en betydande roll för 

personens utveckling, identitetsskapande och livsstil eftersom den unga människan 

anammar deras ideal. De blir beskyddare av den ungas identitet. Deltagandet i 

gruppaktiviteter med jämnåriga har även en avgörande roll för skapandet av identitet. 

Individen speglar sig i sin omgivning och antar olika sociala roller, som ett experiment för 

att slutligen forma sin identitet. I andra hittar hon den bild som hon anser passar bäst ihop 

med hur hon ser sig själv. Det är därefter viktigt för den unga att hennes självbild passar 

ihop med omgivningens uppfattning. Gör den det, kommer hon bilda en stark identitet och 

en bestående självkänsla. I det sociala samspelet har den unga människan möjlighet att 

pröva förmågorna att knyta an känslomässigt, visa omsorg och vara öppen inför andra. De 

är alla förmågor, vilka leder till en stark identitet. Erikson menar även att det är först när 

identitetsbildningen startat som sann intimitet är möjlig (Erikson, 1950, 1968, 1982). 

 

2.2.4 Trohet 

För att kunna delta i samspel med sin omgivning måste den unga människan ha en 

grundläggande trohet (Erikson, 1950, 1968, 1982). Trohet är enligt Erikson ungdomens 

form av tillit. Hos den unga människan är det en svårighet att känna grundläggande trohet, 

då hon enligt Erikson ifrågasätter allt som tidigare varit kontinuerligt och det hon litat på. 

Unga söker trohet hos människor och idéer omkring sig, vilket hon behöver för att forma 

sin person. Genom trohet till andra människor anförtror hon sig i relationer, i grupper och 

till enskilda människor. Då samspelet med omgivningen är essentiellt för den ungas 

utveckling av identitet kan en bristande trohet leda till rollförkastelse och osäkerhet. Trohet 

är därför vägen till ett liv av en stark identitetsutveckling och ett liv med välbefinnande 

(Erikson, 1950, 1968, 1982). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
 

Forskningsgenomgången visar att beröringens olika former har flertalet positiva men även 

en del negativa fysiska och psykiska betydelser för människan. Beröring kan hjälpa 

kroppens förmåga att läka, lindra smärta och obehag. Den kan motverka stress och ångest, 

höja livskvaliteten samt reducera läkemedelsintag. Beröring kan även förmedla tröst och 



 

  

 

6 

trygghet till en sjuk människa. Då beröring har en positiv verkan blir den berörde sedd som 

individ utan att känna sig kränkt.  Beröring upplevs då den är negativ som obehaglig, 

kränkande och integritetshotande. Hur beröringen uppfattas beror på individens 

livserfarenheter och unika person. Det framkom i forskningsgenomgången att beröringens 

betydelser i regel studerats på vuxna patientgrupper. Däremot visade sig beröringens 

betydelse för unga personer med bristande hälsa i dagsläget vara begränsat utforskad. 

 

3.1 Centrala begrepp  

3.1.1 Beröring 

Med beröring menas i studien, all form av fysisk kontakt mellan två människor. I studiens 

resultat redovisas beröring i form av klassisk massage, taktilmassage, handmassage, kramar 

och spontan beröring med händer.   

 

3.1.2 Unga 

Enligt Barnkonventionen (2009) räknas varje människa under 18 år som barn, om inte 

personen blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Enligt Hwang och 

Nilsson (2007), är en människa en ungdom i åldrarna 13-20 år. En ung människa är en 

person som lämnat barndomen men ännu inte är vuxen. I den här studien har 

åldersgränserna vidgats efter urvalet av data, vilket betyder att unga personer är i åldrarna 

13-25 år. 

 

3.1.3 Bristande hälsa  

Enligt World health organisation (WHO), definieras hälsa som "ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande" (WHO, 2011). I studien menas att bristande 

hälsa är, i enlighet med WHO, ett tillstånd som är bristande antingen fysiskt, psykiskt eller 

socialt. 
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4 SYFTE 
 

Studiens syfte var att belysa vilken betydelse fysisk beröring har för unga personer med 

bristande hälsa.   

 

5 METOD 

5.1 Design 

Designen som valts är en litteraturstudie i form av forskningsöversikt enligt Friberg (2006). 

Forskningsprocessen bygger på vetenskapliga studier som har en anknytning till 

beröringens betydelse för unga personer med bristande hälsa. De bearbetas genom att 

granskas och studiens syfte besvaras utifrån datainsamlingen. Artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats innefattas för att undersöka syftet överskådligt. Kvalitativ forskning 

används för att skapa förståelse för patientrelaterade situationer som upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar eller behov. Kvantitativ forskning lämpar sig bäst då man vill ha 

en konkret, praktisk vårdåtgärd som relateras till bestämd patientgrupp och/eller vårdmiljö. 

Beröringens betydelse för unga patienter med bristande hälsa kan grundas på forskning med 

stora grupper och statistiska data men även på mindre grupper och subjektiva upplevelser. 

Studiens alla metoddelar utfördes systematiskt gemensamt av studiens två författare för att 

främja ett grundligt genomarbetat resultat (Friberg, 2006). 

 

5.2 Urval 

Vetenskapliga artiklar från år 1996 till 2011 valdes till studiens analys. Ingen avgränsning 

för socioekonomiska grupper förekom. Vid datasökning i databaserna kryssades i 

kriterierprogrammen alltid full text och de bestämda tidsbegränsningarna i. Utöver det 

kryssades även i databasen EBSCO Agegroup: Adolescent i och i Pubmed: referensers 

available och peer reviewed. Vid sökning i arkivet Vård i Norden användes enbart sökord.   
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen framtogs ur databaserna EBSCO och Pubmed samt Vård i Nordens arkiv. 

Specifika sökord som användes var: unga, young, adolescent, physical, touch, contact och 

massage. Författarnamnet Kolcaba användes som sökord efter det upptäckts av manuell 

sökning i andra artiklars referenslistor. Då artiklar uppkom i sökningen lästes rubrik och 

abstract för att få en uppfattning om deras innehåll. De som var relevanta enligt studiens 

syfte valdes ut för att valideras (Tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1: Resultat av datasökning februari 2011 
Databas Avgränsning Sökord  Antal 

träffar 
Antal valda 
artiklar 

Manuellt 
sökta, 
Valda 

EBSCO 
(CINAHL, 
MEDLINE) 

Full Text; 
Agegroup: Adolescent, 
Year: Januari 1996 - Februari 2011 

Massage (TI)  
AND  
Adolescent (TX) 

28 9  

EBSCO 
(CINAHL, 
MEDLINE) 

Full Text, 
Agegroup: Adolescent 
Year: Januari 1996 - Februari 2011 

Adolescent (TI) 
AND  
Physical (TX) 
AND 
Touch (TX) 

67 1  

EBSCO 
(CINAHL, 
MEDLINE) 

Full Text, 
Agegroup: Adolescent 
Year: Januari 1996 - Februari 2011 

Young (TX)       
AND 
Physical (TX) 
AND  
Touch (TX) 
AND 
Contact (TX) 

313 1  

Vård i Norden 
(Arkiv) 

Ingen Unga 20 1  

Pubmed Full Text, 
References available.  
Peer reviewed. 
Year: Januari 1996- Februari 2011 

Adolescent (TX) 
AND 
Massage (TX) 

58 1  

Pubmed Full Text, 
References available.  
Peer reviewed. 
Year: Januari 1996- Februari 2011 

Adolescent (TX) 
AND 
Touch (TI) 

63 1  

Pubmed Full Text, 
References available.  
Peer reviewed. 
Year: Januari 1996- Februari 2011 

Kolcaba 18  1 

 
Summa   567 14 1 

 

Det slutgiltiga resultatet av sökningen bestod av totalt 15 artiklar, varav 12 kvantitativa och 

3 kvalitativa. 

 

De artiklar som framtagits ur datasökningen granskades genom validering för att studiens 

analys skulle baseras på tillförlitlig data (Friberg, 2000; Olsson och Sörensen, 2007; 
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Forsberg och Wenström, 2008). En matris formades enligt Olsson och Sörensen (2007), 

(Bilaga 1). Två bedömningsmallar (Bilaga 2), för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar 

skapades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) anvisningar. Mallarna underlättade 

bedömningen av den vetenskapliga styrkan i materialet. Artiklarnas olika delar lästes 

noggrant två gånger, granskades och poängsattes sedan på en skala från 1-3. Poängsiffran 3 

motsvarade hög styrka. Poängen räknades samman och redovisades i matrisen. Artiklar 

inkluderades i studiens analys enbart då de uppnådde ett högt poängresultat. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen skedde enligt Fribergs (2006) metod för litteraturöversikt. De identifierade 

artiklar som framtagits ur datasökningen och uppnått höga poäng vid validering lästes 

igenom två gånger och diskuterades för att en översiktlig förståelse av innebörden av 

texterna i sin helhet skulle uppnås. I fortsatta analysen bearbetades studiernas resultatdelar. 

Betydelsebärande sekvenser enligt studiens syfte, totalt 84 stycken, markerades i förkortad 

form och fördes över till forskningskort, försedda med källnummer. De färdiga 

forskningskorten grupperades i högar efter innebördernas likheter och informationen fördes 

över till en tabell (Bilaga 3) för att sammanställa likheter och olikheter som framkom. Det 

resulterade i tio subteman. Vidare fortsattes grupperingen av subteman efter likheter tills 

fyra teman framkommit. (Tabell 2) Dessa var: Tillfrisknande, Stärkande av välbefinnande, 

Relationsskapande och Det svåra mötet. De teman som framkommit bildade rubriker i 

resultatkapitlet och subteman bildade analysens text under dem. 

 

Tabell 2. Analysstegen till teman från subteman 

Teman  Subteman  

Tillfrisknande  Tillfrisknande från mental ohälsa 
Stärkande av kroppens försvar mot sjukdom  
Lindrande 

Stärkande av välbefinnande  Välbefinnande 
Avslappnande 
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Relationsskapande Positiv relation till sig själv  
Bekräftande 
Positiva relationer till andra 

Det svåra mötet Rädsla för andra 
Bristande tillit 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien var godkända av etisk kommitté. 

Det kom fram explicit i studierna att ansökan hade beviljats av etisk forskningsnämnd. Ett 

krav i urvalet var att deltagarna i de analyserade studierna av kvalitativ ansats fick vara 

anonyma samt att forskarna hade tystnadsplikt. Enligt forskaretisk synpunkt var det av vikt 

att data i studien ej fabricerades eller förvanskades (SFS 2003: 615; SFS 2008: 192).  

 

 
7 RESULTAT 
 

Redovisningen av analysens fynd sker efter de tio subteman, vilka bildats av analysen. De 

fyra teman som framkommit bildar textens rubriker. De är: Tillfrisknande, Stärkande av 

välbefinnande, Relationsskapande samt Det svåra mötet.  

 

7.1 Tillfrisknande  

Temat Tillfrisknandes text baseras på subteman Tillfrisknande från mental ohälsa, 

Stärkande av kroppens försvar mot sjukdom och Lindrande. 

 

7.1.1 Tillfrisknande från mental ohälsa 

Brist på fysisk kontakt från föräldrar var en riskfaktor till depression hos unga (Field, Diego 

& Sanders, 2001). Det framkom av en studie att depression kan kopplas till en ojämn nivå 
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av EEG-aktivitet i höger hjärnhalva. Massage framkallade en mer symmetrisk aktivitet 

mellan vänster och höger hjärnhalva hos deprimerade ungdomar, vilket kan tolkas som en 

reducering av depression (Jones & Field, 1999). Det överensstämmer med analysfyndet att 

massageterapi på längre sikt kunde hjälpa unga med olika former av mental ohälsa att ta sig 

ur sin depression (Field & Grizzle, 1996; Field et al, 1998; Diego et al, 2001). Ett 

analysfynd rörande mental ohälsa var att ungdomar med ADHD kunde bli hjälpta i sin 

sjukdom av massageterapi. Massagen ledde till att ungdomarna blev mindre hyperaktiva, 

hade lättare att fokusera och dagdrömde mer sällan under skoltid enligt deras lärares 

observationer. De hade tidigare haft problem hyperaktivitet, okoncentration och 

dagdrömmande, vilket relaterades till deras ADHD diagnos. Därmed kunde slutsatsen dras 

att massageterapi kunde hjälpa de unga till att må bättre i sitt sjukdomstillstånd (Khilnani, 

Field, Hernandez-Reif & Schanberg, 2003). Det visade sig även att ungdomar med anorexia 

nervosa uppnådde en märkbar förbättring i sitt sjukdomstillstånd, då de fått taktilmassage 

under ett par veckors tid. De hade plågats av negativ kroppsuppfattning och dålig 

självkänsla, vilka förbättrades efter massagen. De hade även varit extremt fixerade vid och 

haft en skev uppfattning till sina kroppar, mat och träning. Den negativa fixeringen och 

skeva uppfattningen som var relaterad till deras anorexia, dämpades en tid efter att de fått 

taktilmassage (Axelsson & Määttä, 2007). 

 

7.1.2 Stärkande av kroppens försvar mot sjukdom 

Det framkom i en studie att massageterapi kan stärka immunförsvaret hos unga personer 

med hiv. Massagen ökade antalet Natural Killer celler och T-lymfocyter hos dessa personer, 

som båda är viktiga för kroppens immunförsvar och har en betydande roll i att ta hand om 

HIV-infektionen (Diego et al., 2001).   

 

7.1.3 Lindrande 

Massageterapi har en dämpande effekt på smärta och minskande effekt på ödem hos unga 

patienter, vilket redovisades i en studie av Sures, Wang, Porfyris, Kamasinski-Sol och 

Steinhorn, (2008). Liknande resultat på lindrande effekter framkom av en senare studie, 

nämligen att massageterapi har en mildrande effekt på både smärta och klåda hos unga 

personer (Gürol, Polat & Akcay, 2010).  
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7.2 Stärkande av välbefinnande  

Temat Stärkande av välbefinnandes text baseras på subteman Välbefinnande och 

Avslappnande. 

 

7.2.1 Välbefinnande  

Ett flertal studier som gjorts på unga med olika former av bristande hälsa under ett större 

tidsintervall visar alla på samma sak, nämligen att de ungas skattade välbefinnande ökade 

efter massage och healing touch (Khilnani et al, 2003; Dowd, Kolcaba, Steiner & 

Fashinpaur, 2007; Suresh et al, 2008; Croghan, 2009). En studie visade att massage höjde 

dopaminnivån hos unga patienter med bulimi, vilket tyder på högre välbefinnande (Field et 

al., 1996). Analysfynden överensstämmer med att det i en studie på deprimerade 

tonårsmödrar framkom att massage gav dem ett bättre allmäntillstånd (Field et al, 1996). 

Det visade sig även att unga personer med ADHD skattade sig som gladare efter att ha 

genomgått massageterapi, vilket överensstämmer med de tidigare analysfynden (Khilnani, 

Field, Hernandez-Reif & Schanberg, 2003). 

 

7.2.2 Avslappnande 

Unga som led av oro relaterat till psykisk ohälsa kunde må bättre av massageterapi visade 

flertalet studier (Field & Grissle, 1996; Field et al., 1998; Diego et al, 2002;  Khilnani et al., 

2003; Garner et al 2008). Även oro relaterat till somatiska åkommor reducerades hos unga 

personer (Diego et al, 2001; Gürol et al, 2010). Andra analysfynd kopplade till avslappning 

var att det visade sig att ungdomar med bristande hälsa blev mer avslappnade, mindre 

nervösa och reducerad spasm observerades efter att ha genomgått massageterapi (Field et 

al, 1996; Suresh et al., 2008; Croghan, 2009). Unga med hälsobrist upplevde sig dessutom 

som mindre stressade av healing touch och massage, vilket ledde till att beröringen kunde 

hjälpa dem att hantera livet (Axelsson & Määttä, 2007; Dowd et al., 2007; Suresh et al, 

2008). Hos unga som behandlades för psykiatriska sjukdomar registrerades en reducering 

av kortisolhalt efter massage, vilket tyder på att de var mindre stressade (Field & Grissle, 

1996; Field et al, 1998; Garner et al, 2008).  
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Ungdomar med bristande hälsa hade efter fysisk kontakt och massage lägre registrerad 

hjärtfrekvens, vilket betyder att beröringen var lugnande (Field, 1996; Wilhelm, Kochar, 

Roth & Gross, 2001; Garner et al, 2008; Croghan, 2009). För ungdomar med anorexia 

nervosa gav taktilmassage en möjlighet till att slappna av och släppa tankar eller tänka på 

annat än tankar relaterat till deras sjukdom. De skattade sig även som betydligt lungare och 

mindre stressade. Det lugn som massagen gav dem kunde de sedan återkalla i stressade 

situationer i vardagslivet genom att återkalla de positiva känslor som sessionen framkallat. 

Deras sömn förbättrades även i kvalitet och kvantitet och de drömde mindre mardrömmar 

(Axelsson & Määttä, 2007). Subtemats samtliga analysfynd visar alla på samma sak, 

nämligen att beröring i olika former kan ge unga med bristande hälsa en mer avslappnad 

tillvaro i vardagen. 

 

7.3 Relationsskapande 

Temat Relationsskapandes text är baserad på subteman Positiv relation till sig själv, 

Bekräftande och Positiva relationer till andra. 

 

7.3.1 Positiv relation till sig själv 

Den ungas relation till sig själva kunde stärkas av taktilmassage hos patienter med anorexia 

nervosa. De kopplade det till att massagen gav dem en känsla av att de ”kände hela sin 

kropp” och kunde ”se på sig själva inifrån och ut”. Massagen gav dem en mer medveten 

kroppskännedom, vilket var en positiv känsla. De fick efter massagen ett förändrat tänkande 

gällande hur de tänkte, om vad de ville och hur de behandlade sig själva. Deras förmåga att 

stå upp för sig själva och säga ifrån vid orättvisor utvecklades en tid efter massageterapi. 

Massagen hade därmed lett till en starkare och positiv självupplevelse för de unga 

(Axelsson & Määttä, 2007).  

 

7.3.2 Bekräftande 

Det framkom att beröring från människor i sin omgivning var ett grundläggande behov för 

unga personer boende i fosterhem. Trots tidigare dåliga familjeförhållanden uttryckte de en 

vilja att bli berörda av sina fosterföräldrar (Rees & Pithouse, 2008). Massage beskrevs av 
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unga med bristande hälsa även som en positiv känsla av att bli omhändertagen och en 

”känsla av närvaro” (Axelsson & Määttä, 2007).   

 

7.3.3 Positiva relationer till andra 

Relationen till omgivningen stärktes av olika former av massage hos de unga. Ungdomar 

uppvisade enligt studier mindre aggressivitet gentemot sina föräldrar och minskad 

fientlighet mot sin omgivning efter massage (Diego et al, 2002; Garner et al., 2008). 

Massage visade sig även främja ungas förmåga att samarbeta (Field et al, 1996). En studie 

visade att handmassage kunde hjälpa vårdpersonal att tolka sättet att kommunicera med en 

ung dövblind person, vilket byggde positiva relationer mellan dem emellan (Croghan 

2009). Det överensstämmer med analysfyndet att förmågan att bli mer inkännande och 

lyssna mer på andra före känsloutbrott stärktes tack vare användningen av taktilmassage 

hos unga med anorexia nervosa (Axelsson & Määttä, 2007).   

 

7.4 Det svåra mötet 

Temat Det svåra mötets text är baserad på subteman Rädsla för andra och Bristande tillit. 

 

7.4.1 Rädsla för andra 

Unga personer med negativa erfarenheter av beröring i form av fysisk misshandel eller 

sexuella övergrepp hade en konstant oro och rädsla i nya relationer, redovisades i en studie 

av Rees och Pithouse (2008). Det överensstämmer med att det framkom att unga personer 

med social ångest upplevde starka negativa känslor vid beröring. De beskrev beröring i 

sociala relationer som obehaglig och undvek i möjlig mån fysisk kontakt. Då de blev 

berörda observerades hos personerna ökad ångest, osäkerhet och genans (Wilhelm et al., 

2001).  

 

7.4.2 Bristande tillit 

Axelsson och Määttä (2007) redovisade att första mötet med fysisk kontakt innebar 

svårigheter för unga personer med anorexia nervosa. De beskrev att det berodde på att de 

hade svårt att känna tillit till massören, som de inte kände. Negativa tankar om vad 
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massören tänkte om dem och hur de såg på sig själva kunde dyka upp under de första 

massagetillfällena. De oroade sig bland annat för att personen ansåg att de var tjocka. 

Ungdomarna var positiva till en invänjningsperiod för massagen, då de beskrev att de inte 

kunde ”ta emot allting” om de ”började hårt”. Under denna invänjningsperiod utökades 

gradvis för varje massagesession de behandlade kroppsområdena.  De beskrev även att det 

var viktigt med noggrannhet och information från massören för att de skulle kunna känna 

tillit till att ta emot massagen. Successivt kunde ungdomarna vänja sig med att bli berörda, 

känna ökad tillit och slappna under massagen (Axelsson & Määttä, 2007).   

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens analys baserades på flertalet artiklar publicerats mellan år 2007 och år 2010. 

Eftersom den senaste evidensen ger större trovärdighet för studiens betydelse gav det styrka 

till studien. Två välkända databaser inom vårdforskning användes vid datasökningen; 

ESBO och Pubmed, vilket är en styrka. Däremot är det möjligtvis en svaghet att en artikel 

hämtades från arkivet Vård i Norden som inte är välkänd inom forskningssammanhang. 

Artiklarna till studiens analys genomfördes och publicerades i världsdelarna USA, 

Australien och Europa. Världsdelarna har stor acceptans inom forskning och gav en relativt 

stor spridning av resultatet, vilket ökar generaliserbarheten för studiens resultat och kan ses 

som en styrka. Däremot kunde studier från andra delar av världen som Asien, Sydamerika 

och Afrika kunnat bidra till ett annorlunda resultat då beröringens betydelser kan vara 

kulturellt betingat och därmed möjligen bidra till svaghet.  

 

Avslutad datasökning bestod av totalt femton artiklar, tretton kvantitativa och tre 

kvalitativa. Den ojämna fördelningen kan möjligen vara en svaghet för översikten, då 

studier med kvalitativ art ger en djupare förståelse av beröringens betydelse (Friberg, 2006). 

Tanken inför studien var att studera olika former av beröring. Majoriteten av de framtagna 

artiklarna belyste dock beröring i form av massage. Det innebar att analysen till stor del 

formades av studier som undersökt på massagens betydelse och att andra beröringsformer 

var underrepresenterade. Möjligen ses som en svaghet i att ha uppnått studiens syfte, då det 

var att belysa alla former av beröring. Field (1996, 1998, 2001, 2001, 2002) och Diego 
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(2001, 2001, 2002) var två återkommande författarnamn till analysens artiklar. Det kan 

möjligen tyda på en svaghet då det kan ha medfört att resultatet speglar dessa författares 

förförståelse och specifika forskningsområde. Dock hade dessa studier flertalet olika 

medförfattare, vilket bidrar till att svagheten begränsas.  

 

Att studiens metod baserades på Fribergs litteraturöversikt ses som en styrka eftersom  det 

innebar att både kvalitativ och kvantitativa data kunde inneslutas i analysen. Vid 

datasökning framkom studier med biomedicinska aspekter samt kvalitativa studier där den 

enskilda människans upplevelser redovisades. Resultatet blev grundat på studier där 

studiens syfte belystes på skilda sätt och därmed blev resultatet mer helhetsomfattande och 

trovärdigt (Friberg, 2006). I analysen framkom att data från analysens artiklar trots olika 

metod bekräftade varandra. De betydelsebärande enheter som lyftes fram från analysen 

visade på en samstämmighet, vilket stärker innehållet tillförlitlighet samt att den valda 

designen var lämplig och en styrka för studien. Sammantaget anses studiens syfte genom 

Fribers (2006) litteraturöversiktsmetod ha uppnåtts. 

 

Samtligt framkom 15 artiklar till analysen, vilket gör att studiens resultat är baserad som 

riklig data, en styrka. Analysens data granskades noggrant och överfördes till en matris, 

formad enligt Olsson och Sörensen (2007). Det stärker studien, då det ger data av kvalitét. 

Två bedömningsmallar formades, en för kvalitativa respektive kvantitativ, skapades utifrån 

Forsberg och Wengström (2008) för validering av datas vetenskapliga styrka. Mallarna 

skapade en tillförlitlig bedömningen av den vetenskapliga styrkan i materialet. Enbart de 

artiklar som uppnått hög poäng valdes ut till analysen enligt bedömningsmallen, vilket ger 

stor tillförlitlighet och är studiens största styrka.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

I diskussionen lyfts samtliga teman som redovisats i resultatet fram och klargörs utifrån 

Eriksons (1950, 1968, 1982) teorier om den unga människans utveckling av identitet. 

Rubrikerna är formade efter teoriernas begrepp, vilka är: Identitetssplittring - tillfrisknande, 

Medvetet jag - positiv relation till sig själv, Samspel – positiva relationer till andra och 

Bristande trohet – det svåra mötet. 

 



 

  

 

17 

8.2.1 Identitetssplittring – tillfrisknande  

Enligt Erikson genomgår varje ung människa en krisperiod där hon söker efter en identitet. 

Om den unga möter svårigheter i sin kris och misslyckas lösa denna kan hon utveckla en 

splittrad identitet och drabbas av mental ohälsa. Situationen kan innebära en 

beroendeposition, osjälvständighet och sämre psykisk anpassningsförmåga. Det tar sig i 

uttryck av sjukdomstillstånd som; oro, ångest, aggression, dålig självkänsla och psykos. Då 

den unga människan hittar en väg ur sin splittring av identitet och ohälsa kan hon hitta ett 

välbefinnande i livet. 

 

Ur temat Tillfrisknande framkom det att beröring bidrog till att unga personer tillfrisknande 

från mental och kroppslig ohälsa samt att deras fysiska besvär kunde lindras. De blev även 

hjälpta till ett liv där de lättare kunde hantera sin vardag, då deras sjukdomar tidigare hade 

gett dem svårigheter i livet. Ur temat Stärkande av välbefinnande visade det sig att beröring 

hjälpte unga personer med bristande hälsa att koppla av och känna glädje i livet, vilket gav 

dem ett ökat välbefinnande. Beröringens betydelse innebar därmed att unga i sin utveckling 

och sökande efter identitet kan bli hjälpta att övervinna splittring i sin identitet genom att 

tillfriskna från ett liv av ohälsa och vinna ett liv med stärkt välbefinnande. 

 

8.2.2 Medvetet jag - positiv relation till sig själv   

Eriksson menar att hur den unga människan förhåller sig till och uppfattar sig själv, 

påverkar hennes utveckling av identitet. Ett dåligt förhållande till sig själv innebär en 

negativ uppfattning av sig själv och en svag självkänsla. Det bidrar till en svag identitet och 

att hon stannar i sin identitetsutveckling, det som Eriksson kallar för identitetsförvirring. 

Lyckas hon däremot bygga en stark självuppfattning och ett gott förhållande till sig själv 

kan hon lättare forma en stark identitet. Men för att göra det måste hon bli självmedveten 

och acceptera sig själv.  

 

Enligt temat Relationsskapande så kan beröring hjälpa unga personer med negativ 

kroppsuppfattning och dålig självkänsla att skapa positiva relationer till sig själva. 

Beröringen gav dem en bättre självmedvetenhet och acceptans gentemot sin person och sina 

kroppar och de stod upp för sig själva i svåra situationer. Beröring visade sig därmed bidra 
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till att stärka unga personers medvetna jag och identitet genom att bygga positiva relationer 

till sig själva hos unga. 

 

8.2.3 Samspel – positiva relationer till andra  

Den unga individens samspel med sin sociala omgivning har en avgörande roll för 

skapandet av identitet enligt Erikson. Den unga människan har ett grundläggande behov av 

att söka sig till sociala grupper och att delta i sociala aktiviteter. Erikson menar att det beror 

på att unga i den sociala gemenskapen kan spegla sig i andra individer och utifrån dem anta 

olika sociala roller för att utforska sin personlighet. I utforskandet kan hon slutligen hitta 

den roll som stämmer överens med sin egen bild av sig själv. Då självbilden är formad är 

det viktigt att den stämmer överens med omgivningens uppfattning.  Den unga har då 

skapat en stark identitet, vilket ger en bestående självkänsla.  

 

Det bekräftas i temat Relationsskapande att ungdomar med bristande hälsa uttryckte ett 

behov och en vilja att bli berörda och omhändertagna av personer i sin omgivning som de 

kände tillit till. Beröring kunde hos unga människor enligt temat Relationsskapande 

motverka kommunikationshinder och negativa attityder gentemot andra. Den underlättade 

därmed för de unga att bygga positiva relationer till andra. Genom att utveckla harmoniska 

samspel med personer i den ungas omgivning kunde beröring stärka hennes utveckling av 

identitet och bestående självkänsla. 

 

8.2.4 Bristande trohet – det svåra mötet 

Eriksson menar att den unga individen endast kan forma en identitet om hon känner trohet, 

ungas form av tillit, till sin omgivning. Genom att känna trohet kan den unga få vägledning 

och rådgivning av personer utanför familjen. Trohet har en betydande roll för personens 

utveckling, identitetsskapande och livsstil. Brist på trohet kan enligt Erikson bero på att den 

unga inte har löst sin identitetskris och mött hinder i sin utveckling. Då den unga saknar 

trohet känner hon oro i mötet med andra i sin omgivning, vilket bidrar till en avsaknad av 

sociala kontakter. När trohet till sin omgivning skapas hos den unga människan kan hon 

bygga starka relationer, skapa en stark självbild och hitta välbefinnande i livet. 
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Känslor i form av aversion, rädsla, genans och ångest framkom i temat Det svåra mötet hos 

unga personer med social ångest. De förklarade att beröringen var något de undvek. Det 

visade sig att unga som uttryckte dessa känslor vid beröring kände avsaknad av tillit till den 

som berörde dem. Det kan därför tolkas som att bristen på trohet gjorde beröringen till en 

obehaglig upplevelse för de unga. Det visade sig dock i temat Det svåra mötet att unga 

personer som hade svårt att bli berörda gradvis kunde vänja sig vid det. För att göra det 

krävdes tid, försiktighet och information om vad som skedde samt att beröringen gradvis 

utökades. Tilliten skapades då genom gradvis vänjning av beröring då unga fick tid att 

känna efter. När tilliten slutligen byggts upp kunde de unga slappna av och ta emot 

beröring. Den var då en positiv upplevelse som skapade tillfrisknande och främjade 

välbefinnande. Beröring kan därmed, om unga känner tillit till den som berör, vara en 

positiv upplevelse som kan hjälpa de unga att tillfriskna samt skapa välbefinnande.  

 

8.3 Slutsatser 

Beröringens betydelse innebar att unga i sin utveckling kan bli hjälpta att övervinna 

splittring i sin identitet genom att tillfriskna från ett liv av ohälsa och få ett liv med stärkt 

välbefinnande. Beröring kan även stärka den ungas självkänsla, självmedvetenhet och 

identitet då den hjälper den unga att hitta en positiv relation till sig själva och skapa samspel 

med sin omgivning. Unga personer som saknar grundläggande trohet till andra har svårt att 

ta emot beröring. Beröringen visar sig dock ha betydelsen att, då den ges på rätt sätt, kunna 

ge grundläggande trohet och välbefinnande i livet. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studien visar på att beröring kan vara ett användbart verktyg och en möjlig 

komplementärbehandling för att hjälpa unga människor med bristande hälsa att tillfriskna 

och få ett ökat välbefinnande. Beröringen skapar även positiva relationer mellan vårdare 

och unga vårdtagare. Unga med bristande hälsa saknar ibland trohet till sin omgivning och 

beröringen kan därmed skapa problem. Det är därför viktigt att den som berör är 

inkännande i beröringen och ge den unga utrymme att vänja sig med beröring. På så vis kan 

beröringen stärka den ungas hälsa. Det är en värdefull insikt för anställda inom vården som 

de kan ta med sig i mötet med unga. Den här studien rekommenderas som läsning för 
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personal som arbetar på sjukhus, där unga med bristande hälsa, särskilt unga med mental 

ohälsa, vårdas. Studien kan öka vårdarnas förståelse och användas som diskussionsunderlag 

för hur man hänsynsfullt berör unga människor som söker vård.   

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Ungdomstiden är ofta en påfrestande period i livet. Därför är det essentiellt att undersöka 

vilka betydelser beröring har för unga med bristande hälsa. Det visar sig att vissa former av 

beröring, såsom massage är mer utforskade än andra. Därför finns ett behov av fler studier 

av annan form av beröring. Majoriteten av studierna visar på samband mellan beröring och 

fysiologiska effekter men för att få en djupare kunskap och förståelse av beröringens 

betydelse för unga med ohälsa behövs mer forskning kring upplevelser och erfarenheter. 

Det kan även vara av intresse, att studera hur unga upplever att ge beröring. 
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tvärdera vilken inverkan 
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assageterapi och m
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på EEG
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erade ungdom

ar.  
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ling: K
vantitativ ansats. 30 slum
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utvalda ungdom
ar (m
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aktivitet EEG
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 på depression fick 

m
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D
ataanalys: EEG
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data skannades och validerades m
ed hjälp av H

anning 

w
indow

-dataprogram
. T tests användes för att se 

skillnad på aktivitet innan och efter behandling.   

EEG
 asym

m
etri m

inskade under och efter 

m
assage – och m

usikterapi.  

 

 29 

8. Titel: M
assage and relaxation therapies' effects on depressed adolescent m

others 

Field, T.,  
G

rizzle, N
.  

(1996) 
U

SA
 

 

A
tt jäm

föra vilka effekter 

m
assageterapi och 

avslappningsbehandling har på 

ångest och depression hos 
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ärta, spänning, obehag, och upprördhet på 

en skala på 1-5 före och efter interventionen. D
eras 

fysiska påverkan observerades. 

D
ataanalys: T-test utfördes för att jäm

föra effekt före 

och efter. The B
onferroni procedur. 

förbättring av patienternas nivåer av ångest, 

sm
ärta, spänning, obehag, stress och hum

ör 

jäm
fört m

ed före m
assage. En däm

pad effekt 

på m
uskelspasm

 och ödem
 observerades 

även. 
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Författare&
Årtal&
Land&
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M
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&
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11. Titel: Pilot study evaluating the effect of m
assage therapy on stress, anxiety and aggression in a young adult psychiatric inpatient unit 

G
arner, B

.,  
Phillips, L.J.,  
Scm

idt, H
.M

,  
M

arkulev, C
.,  

O
´C

onnor, J.,  
W

ood, S.J.,  
B

erger, G
.E,  

B
urnett, P.  

&
 M

cG
orry, P.D

.  
(2008) 
A

ustralien 

A
tt undersöka m

assageterapins 

förm
åga att m

inska stress, oro och 

aggressivitet hos unga på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

D
atainsam

ling: K
vantitativ ansats. 97 patienter på 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning deltog. 15-25 år. 

Prospektiv, icke-random
iserad interventionsstudie. 

O
rdinarie behandling pågick. Interventionsgruppen 

fick även en daglig 20-m
inuts m

assage.  

D
ataanalys: The K

ennedy N
urses' O

bservational 

Scale for Inpatient Evaluation (N
O

ISE), Sym
ptom

 

C
hecklist-90-R

evised (SC
L-90-R

) och the State-Trait 

A
nxiety Inventory (STA

I). H
alter kortisol m

ättes från 

M
assageterapi hade om

edelbar positiv 

verkan på ångestrelaterade m
ätvärden hos 

patienterna. D
en självrapporterade ångesten 

däm
pades i interventionsgruppen. V

ilopuls 

och kortisolnivåer sjönk om
edelbart efter 

m
assage. M

inskad fientlighet, depression 

rapporterades sam
t en antydan på däm

pad 

aggressivitet bland patienterna. 
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saliv. The Staff O
bservation A

ggression Scale-

R
evised (SO

A
S-R

) användes för att utvärdera 

aggressiva incidenter på avdelningen. 

12. Titel: Social anxiety and response to touch: incongruence betw
een self-evaluative and physiological reactions 

W
ilhelm

, F.H
.,  

K
ochar, A

.S.,  
R

oth, W
.T. 

&
 G

ross, J.J.  
(2001) 
U

SA
 

A
tt undersöka känslor och attityder 

rörande socialt beteende som
 

inkluderar beröring. 

D
atainsam

ling: K
vantitativ ansats. 95 deltagare. 

M
edelålder 19 år. U

nga kvinnor m
ed social ångest 

jäm
fördes m

ed en interventionsgrupp m
ed låg social 

ångest. G
rupperna fick efter frågeform

ulär skatta sitt 

förhållande till beröring. B
åda grupper utsattes sedan 

för beröring på handled av en m
anlig försöksledare. 

D
eras affektiva och fysiologiska reaktioner 

registrerades.  

D
ataanalys: D

ata sam
m

anställdes i tabeller. T-test. 

Social ångest åtföljdes av ökad aversion m
ot 

sociala situationer som
 involverade beröring. 

B
eröring ökade genans, obekväm

lighet, 

ångest och hjärtfrekvens hos personer m
ed 

social ångest.  
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&
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Författare&
Årtal&
Land&

Syfte&
M
etod&
&

Resultat&
Styrka&

13. Titel: The intim
ate w

orld of strangers - em
bodying the child in foster care 

R
ees, A

.,  
Pithouse, A

.  
(2008) 
U

K
 

A
tt undersöka inställningar, 

aspekter och hinder kring intim
itet 

och det kroppsliga i fosterhem
.  

 

D
atainsam

ling: K
valitativ ansats. Explorativ 

kvantitativ case studie. 10 fosterfam
iljer, både 

föräldrar och barn deltog i studien. B
arnen var 10-20 

år gam
la. B

andinspelade intervjuer och dagböcker. 

Inform
ation rörande aktiviteter och relationer inom

 

fosterhem
 analyserades. 

Fosterbarnen visade m
otståndskraft i relation 

till främ
lingar m

en främ
jades av att lära sig 

hantera och skapa förtroende i fosterfam
iljer. 

Tem
at förkroppsligande och kroppen hade 

stor roll i dessa fam
iljer. Trots tidigare 

negativa upplevelser av relationer uttryckte 
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D
ataanalys: K

ategorier bildades av data. 
ändå barnen ofta en vilja att få närhet i form

 

av fysisk kontakt av sina fosterföräldrar. 

Ä
m

net beröring var ett äm
ne som

 väckte 

frågor hos de unga. 

14. Titel: The therapeutic effects of hand m
assage 

C
roghan, P. 

(2009) 
U

K
 

A
tt undersöka det terapeutiska 

värdet av handm
assage hos ett barn 

i hospice, sam
t vilka förm

åner 

interventionen har för vårdpersonal. 

  

D
atainsam

ling: K
valitativ ansats. C

ase studie. 

En 13- årig blind flicka m
ed diagnoserna 

lissencephaly, M
iller-D

ieker syndrom
e, epilepsi och 

cerebral pares. U
tvärdering av hennes sätt att 

kom
m

unicera genom
fördes genom

 instrum
entet the 

A
ffective C

om
m

unication A
ssessm

ent (A
C

A
) där 

handm
assage var intervention. H

andm
assagen bestod 

av tre 15 m
inuters sessioner. H

järtfrekvens 

registrerades före, under och efter interventionen. 

D
ataanalys: U

tvärdering gjordes efter A
C

A
-

instrum
entet. 

H
andm

assage gav m
öjlighet för vårdpersonal 

att utveckla en positiv relation m
ed 13-

åringen. M
assagen kunde utveckla en bättre 

förståelse för hennes sätt att kom
m

unicera 

m
ed sin om

givning. D
en verkade även 

avslappnande, höjde välbefinnandet och 

hjärtfrekvensen. 
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15. Titel: Tactile touch treatm
ent for youths suffering from

 anorexia nervosa. 

A
xelsson, E.  

&
 M

äättä, S.  
Studera hur ungdom

ar m
ed 

anorexia nervosa upplever att få 
D

atainsam
ling: K

valitativ ansats. 10 ungdom
ar 

Tre huvudtem
an fram

kom
: A

tt slappna av, 
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(2007) 
Sverige 

taktil m
assage.  

deltog rekryterade från ungdom
sm

ottagning. Å
lder 

16-25 år. D
iagnostiserade m

ed anorexia nervosa. 

Interventionen bestod av 10 sessioner taktilm
assage. 

Stegvis ökande av kroppsdelar som
 m

asserades för 

varje session.  

D
ataanalys: Intervjuer m

ed öppna frågor efter 

m
assage, inspelade på band. A

nalysen skedde enligt 

D
ahlbergs kvalitativa m

etod. 

A
tt känna kroppen sam

t A
tt bejaka känslor. 

D
et visade sig att taktilm

assage kunde få 

ungdom
arna att slappna av, släppa tankarna 

på sin sjukdom
. M

assagen gav m
öjlighet till 

tankar, som
 inte alltid var positiva. M

assagen 

väckte m
innen kopplat till beröring hos 

ungdom
arna. D

e uttryckte även att det kunde 

vara svårt att ta em
ot beröring från början, då 

det krävde tillit. D
e uppskattade därför den 

gradvis utökade m
assagen av kroppsdelar. 

M
assagen förbättrade ungdom

arnas söm
n. 

M
assagen kunde även hjälpa dem

 att lära 

känna sin kropp och få en bättre uppfattning 

av den. D
e kände sig om

händertagna.  D
e 

upplevde även att hitta en inre styrka, de 

reflekterade m
er i sin vardag kring vad som

 

var viktigt, hade lättare att säga ifrån och 

kunde hålla sig m
er lugna i stressande 

situationer. 

29 
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B
ilaga 2 – B

edöm
ningsm

all för vetenskaplig styrka 

M
allen är utform

ad efter Forsberg och W
engström

 (2003), för validering av kvalitativa och kvantitativa studiers vetenskapliga styrka.  

 B
edöm

ningsm
all för kvalitativa artiklar: M

axpoäng 30 

 
Poängskala för vetenskaplig styrka – kvalitativa studier 

B
edöm

ningsgrunder 
1p – m

indre bra 
2p – m

edel 
3p – m

ycket bra 

Syfte  
 

 
 

U
ndersökningsgrupp/urval 

 
 

 

M
etod för datainsam

ling 
 

 
 

M
etod för dataanalys 

 
 

 

R
esultat 

 
 

 

R
esultat kopplat till syfte  

 
 

 

T
rovärdighet  

 
 

 

D
iskussion av m

etodologiska 

brister eller risk för bias  

 
 

 

A
nalys/tolkning av resultat 

diskuteras 
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B
edöm

ningsm
all för kvantitativa artiklar: M

axpoäng 33 

  
Poängskala för vetenskaplig styrka – kvantitativa studier 

B
edöm

ningsgrunder 
1p – m

indre bra  
2p– m

edel 
3p – m

ycket bra 

Syfte  
 

 
 

U
ndersökningsgrupp/urval 

 
 

 

M
etod för datainsam

ling 
 

 
 

M
ätinstrum

ent 
 

 
 

M
etod för dataanalys 

 
 

 

B
ortfall 

 
 

 

R
esultat 

 
 

 

R
esultat kopplat till syfte 

 
 

 

R
eliabilitet 

 
 

 

V
aliditet 
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B
ilaga 3 – B

etydelsebärande enheter, subtem
an och tem

an 

T
em

an  
Subtem

an  
B

etydelsebärande enheter 

Tillfrisknande 
Tillfrisknande från 
m

ental ohälsa 
1.1 B

rist på beröring av föräldrar var en bidragande faktor till depression hos ungdom
ar 

3.2 U
ngdom

ar m
ed bulim

i rapporterade att de var m
indre deprim

erade efter att ha genom
gått 

m
assageterapi 

5.2 U
ngdom

ar m
ed H

IV
 rapporterade att de var m

indre deprim
erade efter att ha genom

gått 
m

assageterapi 
7.1 M

assageterapi skapade en m
er sym

m
etrisk EEG

-aktivitet i vänster och höger hjärnhalva, hos 
deprim

erade ungdom
ar. D

et antas innebära en reducering av depression, då det vid depression 
registreras en hög aktivitet i enbart höger hjärnhalva. 
8.3 U

nga deprim
erade tonårsm

ödrar rapporterade att de var m
indre deprim

erade efter att ha genom
gått 

m
assageterapi 

9.5 M
assage reducerade dagdröm

m
ande och ofokusering i skolan hos unga personer m

ed A
D

H
D

 enligt 
deras lärare, vilket ofta var ett problem

 för dessa ungdom
ar som

 kunde kopplas till deras diagnos 
9.3 M

assage reducerade hyperaktivitet i skolan hos unga personer m
ed A

D
H

D
 enligt deras lärare, vilket 

ofta var ett problem
 för dessa ungdom

ar som
 kunde kopplas till deras diagnos 

15.12 U
nga personer m

ed anorexia tyckte efter taktilm
assage att det var m

er okej att ”ha lite hull på 
m

agen” 
15.26 U

nga personer m
ed anorexia uppgav att tankar på m

aten blev lugnare och m
inskade något efter 

taktilm
assage 

15.27 U
nga m

ed anorexia uppgav att de m
år bättre i sin sjukdom

 efter taktilm
assage, då de tänker 

m
indre på saker kring m

at och träning 
 

Stärkande av kroppens 
försvar m

ot sjukdom
 

5.3 M
assage ökar antalet N

atural killer celler, som
 är kopplade till im

m
unförsvaret, hos unga m

änniskor 
m

ed H
IV

 
5.4 M

assage ökar antalet T-lym
focyter, som

 är kopplade till im
m

unförsvaret, hos unga m
änniskor m

ed 
H

IV
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Lindrande 
6.1 M

assage reducerar sm
ärta hos unga personer m

ed brännskador 
6.2 M

assage däm
par klåda hos unga personer m

ed brännskador 
10.2 M

assage reducerar sm
ärta hos unga personer m

ed kronisk sm
ärta 

10.3 M
inskad ödem

 observerades hos unga personer m
ed kronisk sm

ärta efter m
assage 

 
Stärkande av 
välbefinnande  
 

Välbefinnande 
3.4 M

assage ökade dopam
inhalt hos unga personer m

ed bulim
i, vilket tyder på ett högre välbefinnande  

4.2 H
ealing touch ökar välbefinnande hos unga stressade collegestudenter  

8.7 D
eprim

erade tonårsm
ödrar rapporterades ha uppnått ett bättre allm

äntillstånd efter m
assageterapi 

9.1 M
assageterapi ger glädje till unga personer m

ed A
D

H
D

 
9.2 M

assage ger ökat välbefinnande till unga personer m
ed A

D
H

D
 

10.4 M
assage höjde välbefinnande hos unga personer m

ed kronisk sm
ärta enligt dem

 själva 
10.5 M

assage höjde sinnesstäm
ning hos unga personer m

ed kronisk sm
ärta enligt dem

 själva 
14.3 H

andm
assage tolkandes skapa välbefinnande hos en ung person m

ed kom
m

unikationssvårigheter 
enligt hennes vårdare 
 

Avslappnande 
2.1 M

assage reducerar om
edelbart oro hos aggressiva ungdom

ar enligt m
ätinstrum

ent 
3.1 M

assage reducerar oro hos unga personer m
ed bulim

i enligt m
ed själva 

3.3 M
assage reducerar kortisolhalt hos unga personer m

ed bulim
i efter m

assage, vilket tyder på att de är 
m

indre stressade 
4.1 C

ollegestudenter upplevde sig som
 m

indre stressade efter H
ealing touch  

5.1 M
assageterapi reducerar oro hos unga personer m

ed H
IV

 enligt dem
 själva m

ed om
edelbar verkar, 

m
en även efter ett par veckor kunde effekten påvisas 

6.3 M
assage reducerar oro hos unga personer m

ed brännskador enligt dem
 själva 

8.1 M
assage reducerar oro hos unga deprim

erade tonårsm
ödrar enligt dem

 själva 
8.2 M

assage reducerar stress hos tonårsm
ödrar enligt dem

 själva 
8.4 M

assage reducerar puls hos deprim
erade m

ödrar 
8.5 M

assage reducerar kortisolhalt i urin hos unga deprim
erade tonårsm

ödrar, vilket tolkas som
 att de är 

m
indre stressade 

8.6 M
assageterapi m

inskade nervositet hos deprim
erade unga m

ödrar 
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9.4 M
assage reducerar oro hos unga personer m

ed A
D

H
D

 enligt deras lärare 
10.1 M

assage reducerar stress hos unga personer m
ed kronisk sm

ärta enligt dem
 själva 

10.3 M
assage reducerar spändhet hos unga patienter m

ed kronisk sm
ärta 

10.4 M
assage m

inskade m
uskelspasm

 hos unga patienter m
ed kronisk sm

ärta 
11.1 M

assage reducerar oro hos unga patienter på en psykiatrisk slutenvårdsenhet 
11.2 M

assage sänker vilopuls hos unga patienter på en psykiatrisk slutenvårdsenhet, vilket tolkades som
 

att de blev lugnade 
11.3 M

assage reducerar kortisolhalt hos unga patienter på en psykiatrisk slutenvårdsenhet, vilket tyder 
på att de är m

indre stressade 
12.7 B

eröring m
inskar hjärtfrekvens hos unga personer m

ed social ångest 
14.1 H

andm
assage reducerar puls hos en ung dövblind person m

ed kom
m

unikationssvårigheter, vilket 
tolkades som

 att m
assagen hade en lugnande verkan 

14.2 H
andm

assage tolkades som
 avslappnande hos en ung dövblind person m

ed 
kom

m
unikationssvårigheter, enligt hennes vårdare 

15.1Taktilm
assage gav m

öjlighet att släppa tankar enligt unga personer m
ed anorexia 

15.2 U
nder taktilm

assage kunde unga personer m
ed anorexia slippa tänka på sin sjukdom

 
15.6 Taktilm

assage underlättade insom
ning enligt unga personer m

ed anorexia 
15.7 A

vslappning skapades i vardagen vid m
innet av m

assagen enligt unga personer m
ed anorexia 

15.8 Taktilm
assage skapade god söm

nkvalitet hos ungdom
ar m

ed anorexia 
15.9 Taktilm

assage gav m
indre m

ardröm
m

ar hos unga personer m
ed anorexia 

15.10 Taktilm
assage gav ett lugn i m

agen och ut i hela kroppen hos unga m
ed anorexia 

15.11 Taktilm
assage var avslappnande enligt unga m

ed anorexia 
15.16 Taktilm

assage gav ett lugn hos personer m
ed anorexia 

15. 22 U
nga m

ed anorexia blev m
indre stressade efter taktilm

assage enligt dem
 själva 

15. 23 Taktilm
assage gav lugn i kroppen inför stressande situationer som

 prov i skolan, hos unga m
ed 

anorexia 
 

R
elationsskapande 

Positiv relation till sig 
själv 

15.13 U
nga personer m

ed anorexia uttryckte att de fick en m
er m

edveten kroppskännedom
 efter 

taktilm
assage 
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15.15 U
nga personer m

ed anorexia beskrev vid taktilm
assage att de ”upplevde hela sin kropp”, vilket 

var en positiv känsla 
15.16 K

änsla av att kroppen är slut, hel, en positiv känsla vid m
assage av unga m

ed anorexia 
15.18 U

nga m
ed anorexia ”får en inre bild av sig själv, tittar på sig själv, fast inifrån och ut positivt” vid 

taktilm
assage 

15. 20 U
nga m

ed anorexia fick styrka i sig själva i vardagen och lättare att säga ifrån till andra vid 
orättvisor 
15.24 Taktilm

assage gav ett förändrat tänkande hos unga m
ed anorexia, om

 vad hon vill i livet och hur 
hon behandlar sig själv 
15.25 U

nga m
ed anorexia uppgav att taktilm

assage i slutändan gav dem
 ”en säkrare kroppskänsla och 

känsla att finnas till på ett skönt sätt” 
 

Bekräftande 
13.1 U

nga fosterhem
sbarn uttryckte att de ville ha beröring av sina fosterhem

sföräldrar 
13.2  U

nga fosterhem
sbarn uttryckte att beröring var ett behov för dem

, som
 fosterhem

sföräldrarna 
kunde uppfylla 
15.14 U

nga m
ed anorexia beskrev att taktilm

assage gav dem
 en ”närvaro” 

15.17 Taktilm
assage gav unga m

ed anorexia en känsla av att de var om
händertagna 

 
Positiva relationer till 
andra 

2.2 M
assageterapi däm

par aggression hos unga personer enligt deras föräldrar 
2.3 M

assage reducerar fientlighetskänslor inför om
givningen enligt unga aggressiva personer 

8.8 M
assage ökade unga deprim

erade tonårsm
ödrars förm

åga att sam
arbeta enligt deras psykolog  

11.2 U
nga personer på en slutenvårdsenhet skattade sig själva som

 m
indre fientliga gentem

ot personal 
efter de genom

gått m
assageterapi  

14.4 H
andm

assage skapar chans till att bygga positiv relation m
ellan vårdare och en ung dövblind 

person m
ed kom

m
unikationssvårigheter enligt personal 

14.5 H
andm

assage skapar hos vårdpersonal förståelse för sättet att kom
m

unicera hos en ung dövblind 
person m

ed kom
m

unikationssvårigheter  
15.21 U

nga m
ed anorexia angav att de lyssnar m

er på andra innan de brusade upp, blev arga och tjatade 
em

ot efter de fått taktilm
assage 
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D

et svåra m
ötet 

Rädsla för andra 
12.1 Personer m

ed social ångest uttrycker att de upplever beröring från andra m
änniskor som

 obehaglig 
12.2 Personer m

ed social ångest uttrycker att de undviker beröring i sociala sam
m

anhang 
12.3 B

eröring av handled ökar ångest hos personer m
ed social fobi 

12.4 B
eröring av handled ökar osäkerhet hos unga personer m

ed social ångest  
12.5 B

eröring av handled skapar förlägenhet hos unga personer m
ed social ångest 

13.4 D
å en ung m

änniska blivit m
isshandlad och sexuellt utnyttjad skapar det en konstant oro och rädsla 

i nya relationer, då hon upplever andra m
änniskor som

 en potentiell riskkälla 
 

Bristande tillit 
15.3 ”Jag hade nog inte kunnat ta em

ot allting på sam
m

a sätt om
 jag börjat hårt”, om

 taktilm
assage 

enligt en ung person m
ed anorexia nervosa 

15.4 D
et krävs tid till att vänja sig och få tillit till m

assören enligt unga personer m
ed anorexia  

15.5 N
oggrannhet och inform

ation är viktigt för skapa tillit och trygghet under taktilm
assage 

15.13 Personer m
ed anorexia tänkte till en början att de var tjocka vid taktilm

assage  
15.19 U

nga m
ed anorexia undrade till en början vid m

assage vad m
assören tänkte om

 dem
, om

 hon 
tycker de är tjocka 
 

   


