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The overarching purpose of the study was to examine the effects of infant massage and to put these effects in
context with mother – child attachment. The intention was also to study whether these effects have any relevance
for social work. This was accomplished by studying earlier research, theory and laws but also through interviews
with mothers who have followed through a course in infant massage. The main questions of the study was: After
the completion of the course and after using the massage technique at home, does the mother experience that the
bond with their child is influenced by the technique and are the mothers more apprehensive of their child’s
signals? Has the mothers observed any signals from their infants during the massage and if so what has been
their reaction? Does the mothers experience that the massage has provided any physiological effects? Has the
completion of the course provided the mothers with knowledge that’s had an effect in their ways of parenting? In
what way does the earlier research, reports and laws deal with the benefits and risks of a secure or insecure
attachment, and can the quality of the attachment have any meaning in the social work? A qualitative approach
was chosen with respondent-interviews. The respondents were mothers, currently living in Örebro who
completed a course of infant massage with an instructor within International Association of Infant Massage
(IAIM). All of the mothers experienced positive effects by the massage both within the child as well as
themselves. Earlier research inclines that touch influences the mother – child attachment through bodily
chemical processes but also through emotional experiences acquired by the infant. Touch is the first way of
communicating with the infant, and this is also a way of strengthening attachment. Fogel schneiders (1996)
conclusion by this is that the contact between caregivers and child is strengthen by infant massage. A secure
attachment has positive effects for the child which might motivate the usage of attachment-strengthening
methods, such as infant massage, within social work.
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Det övergripande syftet med studien var att undersöka effekter av spädbarnsmassage och att koppla dessa till
anknytning mellan mor och barn och huruvida dessa effekter kunde ha relevans för socialt arbete. Detta genom
att studera tidigare forskning, teori, rapporter och lagar samt genom att utföra intervjuer med mödrar som
genomgått en kurs i spädbarnsmassage. Frågeställningarna var: Upplever mödrarna efter genomgången kurs i
spädbarnsmassage och praktiserande av metoden att kontakten med barnet har påverkats och att sensitivitet
inför barnets signaler ökat? Vilka signaler tycker sig mödrarna ha sett hos barnen under spädbarnsmassagen
och hur har de bemött dessa? Upplever mödrarna att praktiserande av spädbarnsmassage givit fysiologiska
effekter? Tycker sig mödrarna efter genomgången kurs i spädbarnsmassage ha tillägnat sig kunskaper som
påverkat dem i föräldrarollen? Vad säger tidigare forskning, teori, rapporter och lagar om vilka förtjänster och
risker som kan finnas med en stark respektive svag anknytning samt vilken betydelse anknytningens kvalitet kan
tänkas ha för socialt arbete? En kvalitativ metod valdes och respondentintervjuer genomfördes med mödrar som
genomfört spädbarnsmassagekurs i Örebro, med en instruktör utbildad i International Association of Infant
Massages (IAIM:s)  metod. Mödrarna kunde alla skönja positiva effekter både hos barnet och hos dem själva
efter genomgången kurs och praktiserande av metoden. Forskning tyder på att beröring påverkar samspel och
anknytning mellan omsorgspersonen och barn. Detta dels genom kroppsliga kemiska processer men också
genom känslomässiga erfarenheter som barnet tillägnat sig. Då beröring ses som ett första sätt att kommunicera
med barnet och beröring anses stärka anknytningen dras slutsatsen av Fogel Schneider (1996) att kontakten
mellan omsorgspersoner och barn stärks vid användning av spädbarnsmassage. Stark anknytning har visat på
positiva effekter hos barn vilket kanske kan motivera till användning av anknytningsstärkande insatser, såsom
exempelvis spädbarnsmassage, inom socialt arbete.

Nyckelord: Spädbarnsmassage, beröring, anknytning, socialt arbete
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1. Inledning

Bowlby (1994) skriver:

Den mänskliga kraft som används för att producera materiella varor räknas
som ett plus i alla våra ekonomiska index. Den mänskliga kraft som ägnas
åt att producera lyckliga, friska och självständiga barn i egna hem räknas
inte alls. Vi har skapat en bakvänd värld.

(Bowlby 1994:18)

Forskare hävdar att trygga hem möjliggör att barn utvecklas till friska, lyckliga och
självständiga individer (Grinker 1962, Offer 1969 i Bowlby 1994:18). I Socialtjänstlagen
(SoL) kapitel fem, första paragrafen står bland annat att läsa att socialnämnden i nära
samarbete med hemmen skall verka för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda
förhållanden. Socialnämnden skall också befrämja en allsidig personlighetsutveckling samt en
fysisk och social utveckling (Norström & Thunved 2003:88f).

Tron på beröringens positiva effekt på den mänskliga hälsan kan härledas till tidiga
civilisationer (Fogel Schneider 1996:40). Kroppslig närhet och beröring har sedan urminnes
tider ansetts vara bra för mänskligt välbefinnande (Uvnäs-Moberg 2000:134ff). Vikten av
beröring och tekniken i denna har inom kulturer på ett naturligt sätt överförts från generation
till generation. I början av 1900-talet fick många gamla traditioner ge vika för nya rön. Då
forskning visar på betydelsen av dessa traditioner som förskjutits återuppväcks ett intresse
(McClure 2000:27f). Kunskap på området beröring och massage har länge varit
erfarenhetsbaserad vilket gjort att effekterna varit svåra att bevisa på vetenskaplig nivå. Först
på senare tid har forskning börjat förklara hur beröring påverkar kroppsliga kemiska processer
på ett hälsosamt vis (Uvnäs-Moberg 2000:134ff, 147).

De kroppsliga kemiska processer som beröring aktiverar har visats vara betydelsefulla för
anknytning mellan mor och barn (Uvnäs-Moberg 2000:134ff). Det finns ytterligare forskning
som visar att beröring och spädbarnsmassage på olika sätt kan påverka spädbarns utveckling
och anknytningen mellan mor och barn (Ayres 1988, Clarke m.fl. 2002, Fogel Schneider
1996, Jump 1999, Stack (i Bremner & Fogel) 2001). Massage av spädbarn kan enligt
International Association of Infant Massage (IAIM) bland annat vara ett verktyg för att stärka
anknytning men också ha avslappnande effekt, förbättra barnets sömn, ge hjälp att tyda
barnets behov samt att stärka självförtroendet hos både barn och föräldrar. Organisationen
IAIM grundades år 1986 av Vimala McClure som vid utformandet av metoden för
spädbarnsmassage bland annat hämtat inspiration från indiska och svenska massagetraditioner
(The Official Site of the International Association of Infant Massage® 2005-12-06 17.51).
IAIM menar att de:

främjar kärleksfull beröring och kommunikation genom praktisk erfarenhet,
utbildning och forskning så att barn, föräldrar och alla som tar hand om och
möter barn världen över känner sig älskade, uppskattade och respekterade.

(Benefits of infant massage 2005-12-06 17.40)

Den forskning som påträffats vid litteratur- och artikelsökningar har i stor utsträckning styrkt
IAIM:s uppfattning om förtjänster av spädbarnsmassage. Det har inte påträffats några studier
som genomförts i Sverige på området. Detta gör det intressant att studera om svenska mödrar
upplever att spädbarnsmassage påverkar eller påverkat mor-barn anknytningen.
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I boken Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små barns anknytning och samspel (2004:12)
står att läsa att det finns bristfälliga kunskaper om barns behov och utveckling inom
socialtjänsten och att kunskap inom området inte tillhandahålls inom ramen för
socionomutbildningen eller fortbildning.

Allt som ovan presenterats talar för att en uppsats som undersöker om spädbarnsmassage som
metod, kan främja föräldrars förmåga att bättre tillgodose behov och understödja utveckling
hos deras barn, har relevans för socialt arbete.

1.1. Syfte

Det övergripande syftet med studien är att undersöka effekter av spädbarnsmassage och att
koppla dessa till anknytning mellan mor och barn och huruvida dessa effekter kan ha relevans
för socialt arbete. Detta genom att studera tidigare forskning, teori, rapporter och lagar samt
genom att utföra intervjuer med mödrar som genomgått en kurs i spädbarnsmassage. Mer
precist avses att besvara följande frågeställningar:

1.1.2. Frågeställningar

- Upplever mödrarna efter genomgången kurs i spädbarnsmassage och praktiserande av
metoden att kontakten med barnet har påverkats och att sensitivitet inför barnets
signaler ökat?

- Tycker sig mödrarna ha sett signaler hos barnen under spädbarnsmassagen och hur har
de i så fall bemött dessa?

- Upplever mödrarna att praktiserande av spädbarnsmassage givit fysiologiska effekter?
- Tycker sig mödrarna efter genomgången kurs i spädbarnsmassage ha tillägnat sig

kunskaper som påverkat dem i föräldrarollen?
- Vad säger tidigare forskning, teori, rapporter och lagar om vilka förtjänster och risker

som kan finnas med en stark respektive svag anknytning samt vilken betydelse
anknytningens kvalitet kan tänkas ha för socialt arbete?

1.2 Avgränsningar

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka tio mammor hemmahörande i en medelstor
kommun som genomgått en kurs i spädbarnsmassage. Intervjuer har medvetet genomförts
endast med mödrar som genomgått kurs i spädbarnsmassage där instruktören är utbildad
genom IAIM. Detta dels för att kunna säkerställa att mödrarnas kursinnehåll varit detsamma
och dels för att IAIM:s metod är beprövad.  Socialt arbete avses i denna uppsats vara insatser
riktade mot familjer. Målgrupper för dessa insatser kan vara familjer i riskzon för att utveckla
sociala problem, familjer med sociala problem samt preventivt arbete i allmänhet riktat till
familjer. Dessa insatser anses i uppsatsen exempelvis kunna bedrivas i regi av socialtjänsten,
barnavårdscentralen samt frivilliga och kyrkliga organisationer. Avgränsning vad gäller lagar
har gjorts till att studera socialtjänstlagen (SoL) samt lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU).
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1.3 Förförståelse

Home och Solvang (1997:95, 153) skriver att studien påverkas av den kunskap som erhållits
innan dess att forskningsprocessen påbörjats. En medvetenhet om hur tidigare erhållna
kunskaper kan påverka uppsatsen har funnits och författarna har i och med detta aktivt och
medvetet arbetat för att så långt som möjligt motverka detta. Intresse för uppsatsens ämne har
hos författarna funnits sedan ungefär ett år tillbaka. Ämnet har diskuterats vid många tillfällen
och dessa diskussioner har sedermera mynnat ut i val av ämne för uppsats. En av författarna
har påbörjat utbildning till spädbarnsmassageinstruktör och har därigenom haft förhållandevis
mycket kunskaper på området redan vid början av uppsatsarbetet. Resterande författare har
inte haft några betydande förkunskaper. Förförståelsen har till viss grad påverkat val av
undersökningsområde.

1.4 Definitioner av begrepp

Socialt arbete. Socialt arbete avses i denna uppsats vara insatser riktade mot familjer där
målgrupper för dessa insatser kan vara familjer i riskzon för att utveckla sociala problem,
familjer med sociala problem samt preventivt arbete i allmänhet riktat till familjer.

Anknytning.  Många olika sätt att definiera grad av anknytning har i tidigare forskning, teori
och rapporter återfunnits. Som exempelvis trygg respektive otrygg anknytning och säker
respektive osäker anknytning. I uppsatsen har begreppen stark respektive svag anknytning
valts att användas. Anknytningsbegreppet är således bara uppdelat i två nivåer. Detta då
bedömning gjorts att fler nivåer inte för uppsatsen skulle ha några större förtjänster. Även
bristfällig anknytning används som begrepp i uppsatsen synonymt med svag anknytning.

Strykningar. Med strykningar avses massagestrykningar som inryms i IAIM:s
spädbarnsmassageprogram. Strykningarna kan betraktas som en form av ytlig massage som
inte gör anspråk på att vara djupverkande.

Sensitivitet. Med sensitivitet avses i uppsatsen mödrarnas känslighet inför signaler och
förmåga att avläsa signaler som barnet sänder ut men också att ge anpassad respons på dessa.
Dessa signaler kan vara väldigt tydliga eller subtila till sin karaktär.

Spädbarn. Spädbarn anses av Smith och Ulvund (1993) vara barn upp till två års ålder. I
uppsatsen har Smith och Ulvunds (1993) definition av begreppet valts att användas vilket
resulterar att barn upp till två år benämns som spädbarn.

1.5 Disposition

I uppsatsens bakgrund ges en översiktlig bild av hur IAIMs spädbarnsmassage som metod
vuxit fram och kortfattat vad den innebär.  En tolkningsram har valts att användas som består
av tidigare forskning, teori samt rapporter och lagar. Efter tolkningsramen återfinns
metodavsnittet med val av metod, källor, urval, intervjuförfarande, analysförfarande, validitet
och reliabilitet, etiska överväganden och metoddiskussion. Därefter presenteras resultat och
analysdelen som efterföljs av slutdiskussion samt förslag till fortsatt forskning.
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2. Bakgrund

2.1 Leboyer och McClure

Leboyer (1976) studerade medicin i Paris och efter många år som förlossningsläkare reste han
till Indien och studerade där hur mödrar masserade sina barn. Han kom senare att lämna det
praktiska arbetet inom medicin och började istället skriva (Leboyer 1976:142). Leboyer
(a.a:25) menar att massage av spädbarn är en konst och att det är en gammal sådan. Han
menar vidare att varje konst har sin teknik och att man måste lära sig denna. För att lära
tekniken behövs en skicklig person och denna person kan också vara spädbarnet (a.a:125).
Leboyer (a.a:20) hävdar att massage är lika viktigt som mineraler, vitaminer och proteiner för
barnet.

McClure (1999) blev under en vistelse i Indien inspirerad av deras traditionella indiska
babymassage och hur sättet att massera överfördes från generation till generation. McClure
kom att blanda den indiska babymassagen med svenska massagemetoder samt yoga. Senare
konstruerades en kursplan och en utbildning för instruktörer. En internationell förening,
numer med namnet IAIM, bildades vilken har till syfte att både bevara och sprida metoden för
spädbarnsmassage (McClure 1999:18f).

2.2 International Association of Infant Massage (IA IM)

IAIM har funnits som organisation sedan år 1986. Den registrerades 1986 och då med namnet
International Association of Infant Massage Instructors. Namnet ändrades juridiskt år 1995 till
International Association of Infant Massage. IAIM har sedan grundandet letts av en styrelse
och reglerats av upprättade stadgar och förordningar. Organisationen strävar efter att göra
spädbarnsmassage tillgänglig för familjer och ett av organisationens mål är att skapa
mötesplatser för instruktörer där de kan få ytterligare kunskap på området. IAIM satsar på
framtida tillväxt och på utbildning av nya instruktörer för att nå ut med sitt utarbetade
program till fler familjer (The Official Site of the International Association of Infant
Massage® 2005-12-06 17.51).

IAIM är en av föregångarna inom spädbarnsmassage i USA. IAIM är ett registrerat
varumärke och organisationen försöker upprätthålla respekt inför sina medlemmar och för
allmänheten. Det finns många andra intressenter på området för spädbarnsmassage och olika
organisationer har på senare tid etablerats. En del av dessa har väldigt många likheter med
IAIM (ibid).

2.3 IAIM:s metod

IAIM:s spädbarnsmassage består av en kombination av olika strykningar som både kan verka
stimulerande, stärkande och avslappnande (McClure 1999:100). McClure (1999) skriver att
spädbarnsmassage inte är behandling utan varsam, trygg och varm beröring (a.a:92). Som
tidigare nämnts är programmet en kombination av metoder. Den indiska metoden handlar om
att strykningarna går i riktning från hjärtat ut i fingrar och tår medan strykningar inspirerade
av den svenska metoden går från fingrar och fötter i riktning mot hjärtat. Energi sägs frigöras
av den indiska metoden medan den svenska metoden sägs vara muskelstärkande och
cirkulationsfrämjande (a.a:122).
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McClure (1999) menar att fötter och ben är den del av kroppen som är fördelaktigt att börja
massera. Detta då dessa av barnen betraktas som minst sårbara och därför uppskattas och
verkar avslappnande (a.a:100). I programmet ingår även strykningar speciellt utformade för
barnets mage, armar, händer, rygg, bröst och ansikte (a.a:99-143) Massagestrykningar för
huvudet ingår inte i detta då IAIM betraktar det som ömtåligt och då strykningar på huvudet
kan framkalla obehagliga minnen från förlossningen (a.a:132). Mjuka, anpassade
sträckövningar inspirerade av yoga utgör också en del av IAIM:s program (a.a:144).

McClure (1999) betonar att det är viktigt att hitta en bekväm plats där massagestunden skall
äga rum. Vidare betonas också att den som skall utföra massagen är avslappnad och känner
sig lugn. Detta för att skapa en lugn stund och kunna inrikta sig på barnet (a.a:95ff). Innan
massagestunden börjar skall modern, enligt metoden, fråga barnet om lov att börja massera
medan olja värms i handflatorna. McClure (1999) menar att det är viktigt att studera om
barnet ger nej-signaler som exempelvis att barnet hickar, flackar med blicken, fäktar med
armarna, vänder bort huvudet, sparkar eller gnäller. Rekommendationen är då att göra en
förändring som att göra rummet lite varmare eller att modern låter sina händer vila på barnets
kropp. Modern kan sedan fråga barnet på nytt, om resultatet då blir att barnet inte vill och
fortfarande säger nej så får modern pröva igen vid ett nytt tillfälle (a.a:97). Då spädbarn ofta
upplever spänningar i kroppen på grund av att det växer snabbt menar McClure (1999) att
beröring kan kännas besvärande men trots detta verka avslappnande. Spädbarn kan reagera
negativt på massage då det är något som inte barnet kan relatera till (a.a:157). Det är tydligt i
IAIM:s program att det är av största vikt att fråga barnet om lov och visa barnet respekt
(a.a:98). McClure (a.a:99) menar att beröring, ögonkontakt, ansiktsuttryck och röst
sammantaget har stor betydelse för upplevelse av massagen.

McClure (1985 i Fogel Schneider 1996:45) anser att strykningarna i tekniken ska vara långa,
långsamma och rytmiska med tillräckligt tryck för att vara bekväma men också stimulerande.
När barnet är friskt kan föräldrarna själva bestämma när de vill börja massera sitt barn med
daglig massage de första sex eller sju månaderna.

2.4 Effekter av spädbarnsmassage enligt IAIM

McClure (1999) menar att babymassage hjälper oss att förstå spädbarnets icke-verbala språk
och att med kärlek och lyhördhet ge respons på detta (McClure 1999:18f). IAIM hävdar att
spädbarnsmassage har många olika typer av effekter och förtjänster. Spädbarnsmassage kan
bland annat enligt IAIM stärka anknytning, ge avslappnande effekt, förbättra barnets sömn, ge
hjälp att tyda barnets behov samt att stärka självförtroendet hos både barn och föräldrar. IAIM
menar att beröring är viktig för anknytning och att spädbarnsmassage kan vara ett verktyg för
att stärka denna. Detta exempelvis vid adoption, vid medicinska komplikationer och då barnet
är för tidigt fött. Organisationen menar även att massagen har fysiologiska effekter som
exempelvis ökad blodcirkulation, bättre andning, bättre matsmältning, ökat immunförsvar och
att massagen ökar produktionen av hormonet oxytocin (Benefits of infant massage 2005-12-06
17.40).
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3. Tolkningsram

Tolkningsramen består av tidigare forskning, teori samt rapporter och lagar. Den tidigare
forskningen behandlar på olika sätt områdena beröring, spädbarnsmassage och anknytning.
Vald teori är kopplad till spädbarnets utveckling och anknytning. I avsnittet lagar och
rapporter presenteras tankar om socialt förebyggande arbete med barn och familjer samt
lagars reglering.

3.1 Tidigare forskning

3.1.1 Introduktion till tidigare forskning

I avsnittet tidigare forskning presenteras internationella studier som på olika sätt kan kopplas
till spädbarnsmassage. I slutet av detta avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning i
form av en tabell.

3.1.2 Anknytning och spädbarnsutveckling

Smith är professor i psykologi och Ulvund är fil. doktor i samma ämne och båda är
hemmahörande vid universitetet i Oslo. Smith och Ulvund har i boken Spädbarnsåldern
samlat forskning om barns beteende och utveckling under spädbarnstiden. Smith och Ulvund
(1993) menar att spädbarnskompetens, både kognitivt och socialt, länge underskattats men att
man numer inte längre uppfattar dem som passiva mottagare av stimulans. Detta grundas
exempelvis på att spädbarn föredrar vissa saker i situationer framför andra och påverkar
omgivningen genom att uttrycka sig i form av leende, ljud och gråt (Smith & Ulvund
1993:10).

Vid samspel med barn upp till sex månader initieras detta oftast av föräldrarna. Spädbarn som
inte vill interagera och inte kan förflytta sig använder alternativa sätt att visa detta exempelvis
genom att undvika ögonkontakt, vända bort huvudet eller ge ifrån sig ljud som markerar
obehag (a.a:81). Vid sex eller sju månaders ålder börjar barnen reglera de fysiska avstånden
genom att aktivt röra kroppen. Vid den här tiden börjar de även föredra vissa personer framför
andra och utforskar omgivningarna med dessa personer som bas. När tillit skapats har den
visat sig vara förhållandevis varaktig. Under andra halvåret visar spädbarnen
anknytningsbeteende genom att exempelvis söka närhet och vid separation visa oro samt
känslomässigt reagera vid återförening. I kontakt med främmande personer visar barn i denna
åldern med en stark anknytning rädsla (a.a:220). Ainsworth (1973 i a.a:229) betonar att
anknytningsrelationens utveckling och kvalitet är beroende av vilken slags kontakt som
etablerats samt mängd av kontakt. Omsorgspersonens förmåga till sensitivitet och att snabbt
ge respons vid barnets reaktioner, exempelvis vid gråt, är enligt Ainsworth (1973) en viktig
dimension i anknytningens kvalitet. Smith och Ulvund (1993) menar att det kan vara av vikt
att ge nyblivna föräldrar kunskap kring hur de kan lugna sina barn. Detta då det har visat sig
att känsla av hjälplöshet vid gråt är en bidragande faktor vid misshandel av barn (a.a:141).
Smith och Ulvund (1993) påstår att samspelets kvalitet dels kan påverkas av egenskaper hos
föräldrarna som exempelvis hur lyhörda de är och dels av egenskaper hos barnen till exempel
hur lätt deras beteende är att tolka (a.a:71). Samspelssvårigheter kan ofta uppstå ifall
föräldrarna i sin aktivitet antingen är för kontrollerande eller påträngande (a.a:87f).
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Det är därför betydelsefullt att föräldrarna tar hänsyn till barnets rytm och uttryck. Detta för
att kunna ge stimulans i rätt form, hastighet och intensitet (a.a:82). Smith och Ulvund
(a.a:405) skriver att sensitivitet innebär att omsorgspersonerna ger en måttlig stimulans som
inte fungerar varken över- eller understimulerande. Belsky, Rovine och Taylor (1984 i
a.a:405) fann att spädbarn som de bedömde fått måttlig stimulans var mer trygga än barn som
fått för lite eller för mycket stimulans. Smith och Ulvund (a.a:464) menar att sensitivitet, som
miljöfaktor, hos omsorgspersoner troligen har störst betydelse för barnets fortsatta utveckling.
Ainsworth et al. (1978) hänvisar till Baltimore-undersökningen vilken visade att ängsliga och
ignorerande barn hade mammor som i hemmet varit avvisande och uppvisat hög grad av ilska.
Studien visade även att ängsliga och avvisande barn hade mödrar med låg nivå av sensitivitet
för barnens uttryck och behov. De barn som i studien klassificerades med trygg anknytning
hade till skillnad från de övriga mödrarna varit sensitiva och bättre tillgodosett barnens behov.
Som exempel erbjöd dessa mammor hög grad av fysisk kontakt och inbjöd oftare till samspel
ansikte mot ansikte. De visade sig också hantera barnens gråt både snabbt och effektivt.
Invändningar mot studien har dock gjorts då det har ansetts att Ainsworth (1978) och hennes
medarbetare inte lagt tillräcklig stor vikt vid individuella skillnader hos barn, exempelvis
temperament. Detta då egenskaper hos barnen kan tänkas ha påverkat hur omsorgspersonerna
agerat (a.a:235ff).

Smith och Ulvund (a.a:239) uppger att ett flertal undersökningar tyder på en koppling mellan
stark anknytning och social-, samt kognitiv utveckling. Sroufe (1983 i a.a. 1993) genomförde
en undersökning som visade att barn som hade en stark anknytning senare uppvisade
självtillit, hade högre grad av popularitet, var mer oberoende, visade lättare empati och
positiva känslor än barn som Sroufe (1983) i studien benämner som avvisande, ambivalenta
eller ignorerande. Barnen som betraktades som ignorerande uppvisade senare mer
aggressivitet och isolation. De barn som ansetts avvisande och ambivalenta uppfattades senare
som mer impulsiva och hjälplösa än barn med stark anknytning (a.a:239). Smith och Ulvund
(1993) hävdar att barn med en svag anknytning detta till trots kan komma att utveckla
relationer präglade av trygghet (ibid). Sameroff och Chandler (1975 i a.a. 1993) förklarar
detta med att vissa barn har en förmåga att anpassa sig i situationer som till viss grad präglas
av stress och konflikter (a.a:235). Smith och Ulvund (a.a:463) betonar spädbarnsålderns
betydelse för utveckling men menar att det är av vikt att vara försiktig vad gäller att dra
slutsatser om att vissa erfarenheter skulle utgöra fara för framtida utveckling.

3.1.3 Beröring, anknytning och samspel

Stack i Bremner och Fogel (2001) beskriver Still-Face studier där mor-barn interaktionen
delas in i tre korta perioder på nittio – etthundratjugo sekunder. Under period ett interagerar
mödrarna normalt och använder sig av ansiktsuttryck, röst och beröring för att ge barnet
respons. Under period två skulle mödrarna vara neutrala och icke-responsiva (Still Face), de
fick inte använda röst eller beröring. Under period tre återupptas den normala interaktionen
med spädbarnen. Det visade sig att spädbarnen under period två i jämförelse med period ett
och tre log mindre, inte visade samma grad av uppmärksamhet mot sina mödrar samt att
barnen blev mer oroliga. Beröring visade sig hjälpa mödrarna att hålla spädbarnets
uppmärksamhet, få respons såväl vokalt som visuellt för kortare perioder. Vid avsaknad av
taktil stimulans försvann spädbarnens uppmärksamhet över tid (Bremner & Fogel 2001:358).

Stack i Bremner och Fogel (2001) presenterar en annan studie gjord av Field et al. (1986) som
kan visa på vikten av beröring. I studien jämfördes responsen mellan en Still Face period och
en separationssekvens där spädbarnen som deltog var fyra månader gamla. Det visade sig att
spädbarnen fann Still Face perioden mer stressfylld.
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Spädbarnen uppvisade som exempel mer orolig motorisk aktivitet, vandrande blickar och mer
gråt än under sekvensen då barnet separerades från modern (a.a:358). Stack i Bremner och
Fogel (2001) skriver att det verkar självklart att beröring som sensoriskt system och som
kommunikation är viktig för den första relationen mellan förälder och spädbarn. Beröring är
således en viktig del i anknytningen. Författarna menar att fler studier krävs och är
nödvändiga för att kunna relatera vissa typer av beröring till uppbyggnaden av anknytning
(a.a:362f).

3.1.4 Beröring och effekter

Ayres (1988:26), fil. doktor i psykologi skriver att ömsesidig beröring mellan spädbarn och
mor är viktig både för utveckling av spädbarnets hjärna men också för anknytningen. Det
taktila sinnet är det som utvecklas först hos barnet, redan inne i moderns mage, och beröring
är därför viktigt enligt Ayres (a.a:46). Han menar att otillräcklig taktil stimulering kan leda till
ett nervsystem i obalans (ibid). Beröring och kroppskontakt har stor betydelse för spädbarn
(a.a:74f). Spädbarnets hjärna måste tolka beröringsförnimmelser för att känslomässiga band
ska kunna uppstå. Vidare hävdar författaren att det blir svårare att knyta an senare i livet om
den första bindningen är bristfällig (ibid). Ayres (1988) skriver också att barn kan ha ett taktilt
försvar som innebär att de kan reagera negativt och känslomässigt på beröring. Beröring
orsakar för dessa barn kaos i nervsystemet vilket medför att negativa känslor och beteenden
uppstår. Uppkomst av kaos hos dessa barn beror på att de saknar förmågan att dämpa
nervsystemets reaktion på beröringen. Det taktila försvaret kan hos spädbarn vara olika starkt
(a.a:122).

3.1.5 Fysiologiska effekter av beröring

Uvnäs-Moberg (2000:22) är professor i fysiologi och har forskat om kroppens lugn och ro-
reaktioner där oxytocin spelar stor roll.  Det var Sir Henry Dale som år 1906 upptäckte
substansen oxytocin (a.a:74). Uvnäs-Mobergs (2000) studier visar att oxytocin inte bara är ett
hormon i blodbanan utan också en signalsubstans som förekommer i hjärnan. Genom sin
forskning har hon upptäckt att oxytocin medverkar vid styrning av olika funktioner som är
livsviktiga. Hon menar att oxytocin, kemiskt oförändrat, finns hos alla däggdjur (a.a:22).
Huden, som är vårt största känselorgan, spelar en viktig roll när det gäller att förmedla
information från omvärlden till nervsystemet (a.a:125). Oxytocin har betraktats som ett
hormon kopplat till kvinnan då det till en början upptäcktes och studerades vid förlossning
och amning (a.a:22). Uvnäs-Moberg (a.a:97) skriver att effekten av oxytocin verkar bli mer
uttalad i vissa fall i samspel med kvinnligt könshormon. Oxytocin möjliggör bland annat
förlossning då det driver ut barnet ur livmodern och senare möjliggör amning (a.a:87).

Uvnäs-Moberg (a.a:24) började undersöka effekter av oxytocin ur ett mer allmängiltigt
perspektiv. Experiment har utförts på råttor och en upptäckt var då att oxytocin även påverkar
såväl hannar som honor. Kritik har riktats mot oxytocinets betydelse då det visat sig att djur
som inte själva kan producera hormonet ändå kan överleva (a.a:26f). Uvnäs-Moberg (2000)
skriver dock att forskning visat att sådana djur får stora problem i det för dem okända miljöer.
Oxytocinets betydelse betonas i mängder av situationer och tillstånd som ofta präglas av lugn,
ro och avslappning (a.a:42).

Uvnäs-Moberg (a.a:43) menar att det är livsviktigt med en balans mellan kamp och
flyktreaktioner och lugn och ro reaktioner. Om oxytocin ges till råttor blir de mindre rädda
och mer nyfikna. Oxytocin tycks också ha ångestdämpande effekter.
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Nivåerna av aggressivt beteende blir lägre och ersätts av mer vänligt samspel vilket i sin tur
resulterar i att mer oxytocin frisätts (a.a:88). Oxytocin frisätts inte bara hos dem som får
massage utan också hos dem som ger massage (a.a:150). Genom observationer har
iakttagelsen gjorts att beröring gynnar barns tillväxt och hälsa (a.a:129). Unväs-Moberg
(a.a:136) redovisar för en studie som gjorts med tackor och lamm. Hon skriver att första
timmen efter att tackan fött sitt lamm är viktig för anknytningen och att det om de separeras
kan resultera i att tackan inte vill känna vid sitt lamm. Oxytocintillförsel påverkar tackan i den
bemärkelsen att hon tar emot och skapar en modersrelation till sitt lamm och även till andra
lamm. Slutsatsen är enligt författaren att oxytocin spelar en viktig roll och är grundläggande
för anknytningen. Studier har visat att även råttor påverkas på samma vis. Beröring och fysisk
kontakt resulterar i att mer oxytocin frisätts och gör oss mer intresserade av kontakt vilket gör
att mer oxytocin frisätts. Riklig beröring i spädbarnsåldern främjar samspel och känsla av
trygghet under förutsättning att relationen präglas av värme och kärlek (a.a:137).

3.1.6 Effekter av spädbarnsmassage

3.1.6.1 Fogel Schneider

Beröring är den första möjligheten till kommunikation med ett spädbarn menar Montagu
(1986 i Fogel Schneider 1996:42). McClure (1985 i a.a:46) betonar att  trots att barnet inte
kan tala kommunicerar det via kroppen. Ainsworth (1982 i a.a:44) fann att mödrar som gav få
responser på spädbarnets signaler de första tre månaderna efter att barnet fötts hade barn som
framstod som olyckliga vid matning under det första året. McCandless (1977 i a.a:44) menar
att mödrar som är mer sensitiva för spädbarnets signaler de första tre månaderna får en
starkare anknytning vid tolv månaders ålder. Emde (1982 i a.a:44f) menar att det är viktigt för
barnets tidiga sociala utveckling att omvårdnadspersoner har kapacitet att uttrycka och ge
respons på spädbarnets beteende och signaler.

McCandless (1977 i a.a:45) hävdar att den fysiska och sociala stimulans som spädbarn får i
och med anknytning är nödvändig för fortsatt normal fysisk och social utveckling. McClure
(1985 i ibid) menar att spädbarnsmassage är en teknik som engagerar föräldrarna och som får
barnet att slappna av i en ömsesidig behaglig interaktion. Hon menar även att
spädbarnsmassage är ett verktyg för att bli mer sensitiv för de subtila signaler barnet ger samt
en teknik för att framkalla positiva reaktioner hos barnet. Omvårdnadspersoner
rekommenderas av McClure (1985 i ibid) att massera spädbarnen dagligen under de första
månaderna. Då barnen blir mer motoriskt aktiva är rekommendationen att massagen reduceras
till en eller två gånger i veckan. Clay (1966 i a.a:46) menar att behovet av beröring och
kontakt kvarstår livet ut men verkar vara speciellt viktigt i den tidiga fasen av anknytning.

Ottenbacher et al. (1987 i a.a:49) har som resultat av en metaanalys gjord på nitton studier
presenterat att sjuttiotvå procent av spädbarn som fått någon form av taktil stimulans
påverkats positivt. Fogel Schneider (a.a:49f)  hänvisar till studier gjorda av Touch Research
Institute (TRI) som visade att taktil och kinestetisk stimulans av huden gav effekter på
beteende. Den taktila stimuleringen hade en aktiverande effekt som ledde till fler episoder av
aktiv sömn och större motorisk aktivitet. Den kinestetiska stimulansen hade en lugnande
effekt. Fogel Schneider (a.a:51) skriver att beröringens effekter på spädbarn idag studeras och
visar på en koppling mellan massage, ökad anknytning, ökad fysisk och psykisk utveckling
men också på effekter hos de som ger massage. Dessa resultat kan komma att motivera tidiga
interventioner i form av massage till barn med speciella behov och deras familjer.



10

Fogel Schneider (a.a:46) hävdar att om beröring är barnets första språk och om beröring
stärker anknytning är spädbarnsmassage också ett sätt att stärka anknytning. Fogel Schneiders
(a.a:48) syn på hur spädbarnsmassage kan påverka hälsa, utveckling, interaktion och
relationer presenteras i form av en figur som återfinns i bilaga 3.

3.1.6.2  Lorenz m.fl.

I artikeln The benefits of baby massage beskrivs hur det brittiska initiativet Sure Start arbetar
för att förbättra små barns hälsa och utveckling. Sure Start anser att små barns fysiska hälsa
förbättras genom att stödja barnens föräldrar i deras omsorg. Ett sätt att förbättra små barns
psykologiska utveckling är att uppmuntra och stödja tidigt anknytning mellan föräldrar och
deras barn. En av metoderna som används för att förbättra hälsan och utvecklingen hos barn
är spädbarnsmassage (Lorenz et al. 2005:1).

Heller (1997 i a.a:3) menar att spädbarnsmassage är ett viktigt verktyg i hur föräldrar och barn
kommunicerar genom beröring. Observationer gjorda av Lorenz et al. (a.a:3) visar att massage
genom beröring kan kommunicera omtänksamhet, kärlek och värme. Field (1995 i ibid) fann
att spädbarn som fått massage kan vara mer sociala än spädbarn som inte fått massage. Lorenz
et al. (a.a:4) menar att den generella utvecklingen hos spädbarn som blivit masserade är god i
relation till deras ålder.

3.1.6.3 Jump

Effects of infant massage on attachment security: An experimental manipulation är en artikel
publicerad utifrån en studie gjord av Jump (1999). I studien deltog femtiosju mödrar som var
slumpmässigt utvalda till experiment- eller kontrollgrupp när spädbarnen var mindre än åtta
månader. Inga demografiska skillnader fanns mellan grupperna. Experimentgruppen fick fyra
stycken sextiominuterslektioner i spädbarnsmassage och om spädbarns utveckling medan
kontrollgruppen fick en sextiominuterslektion som enbart handlade om spädbarnets
utveckling. När barnen var tolv månader gamla fick mödrarna svara på en uppsättning frågor.
Anknytning mellan mor och barn undersöktes genom att använda sig av The Attachment Q-
set, vilket är ett frågeformulär för att mäta anknytning (Jump 1999:4).

Den primära frågan i studien var huruvida mödrars deltagande i en spädbarnsmassageklass
kunde stärka anknytningen. Resultaten stödde enbart delvis att deltagande stärkte
anknytningen. Analys av materialet indikerar att mödrar som säger sig massera sina spädbarn
mer än en gång i veckan troligare har en starkare anknytning. Detta stämde enbart för mödrar
som hade genomgått kursen för att lära sig tekniken i spädbarnsmassage. Flera medlemmar i
kontrollgruppen uppgav att de masserat sina barn två gånger i veckan eller mer. I den gruppen
påverkade inte frekvensen av massage anknytningens styrka. De mödrar som fick lära sig
spädbarnsmassage och sedan fortsatt massera kommer mer troligt att ha starkare anknytning
till sina spädbarn än de mödrar som lärt sig spädbarnsmassage men inte fortsatt med det.
Detta innebär att de mödrar som lärt sig spädbarnsmassage som del av den här studien och
fortsatt massera sannolikt borde ha en starkare anknytning till sina spädbarn än
kontrollgruppen. Ökningen av fysisk kontakt genom spädbarnsmassage föreföll vara
mekanismen som ger starkare anknytning (a.a:10f).

Författaren menar att skillnaden mellan grupperna möjligen kan förklaras med att mödrarna i
experimentgruppen kände sig mer kompetenta i deras beröring. Detta då mödrarna som
tillägnat sig kunskap i spädbarnsmassage lärt sig en bestämd uppsättning strykningar.
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Kanhända kände sig mödrarna mer kvalificerade att interagera med sina spädbarn genom att
lära sig en särskild teknik. Jump (ibid) menar att det också kan vara så att psykiska
förändringar hos mödrar och barn har påverkat resultaten. Möjligt är också att andra faktorer
som inte mättes i studien kan ha påverkat resultaten. Jump (1999) menar att studiens resultat
stärks då forskning som Ainsfeld et al. (1990) gjort på effekter av fysisk kontakt kopplat till
trygg anknytning givit liknande resultat (a.a:12).

3.1.6.4 Clarke et al.

Clarke et al. (2002) presenterar en artikel med titeln Infant massage: developing an evidence
base for health visiting practice. Health visiting’s princip är att väcka medvetenhet hos
klienter om hälsobehov och underlätta till hälsomedvetna aktiviteter. Health visiting vill bland
annat få föräldrar intresserade av spädbarnsmassage (Clarke et al. 2002:121f).

Spädbarnsmassagen lärdes ut i ett femveckors program med ett lektionstillfälle i veckan.
Etthundrafyrtiosex föräldrar och deras barn deltog. Instruktören hade genomgått den
certifierande spädbarnsmassageinstruktörsutbildningen som ges av IAIM. Målet med studien
var att analysera föräldrars upplevelser av programmet i programmets början, i slutet och tre
månader efter att programmet avslutats. Målet var också att beskriva programmet och
spädbarnmassage i kontext av föräldraskap samt att analysera inflytandet av
spädbarnsmassage, amning och småprat i förhållande till självkänsla och känsla av
kompetens. Data samlades in genom tre olika metoder: Infant Social Interaction Questionarie
(ISIQ), Programme evalution Questionaire (PEQ) och fokusgruppsintervjuer. Mätningar
gjordes i början, slutet och vid ett tillfälle tre månader efter kursens avslut (ibid).

Föräldrar uttalade att det fanns styrkor hos spädbarnsmassage både för dem själva och deras
barn. Några av styrkorna som de lade särskild vikt vid var hur massagen hjälpte dem att
utveckla relationen till sina barn, hur massagen gav speciell avsedd tid med barnet, att
massagen främjar social kontakt med andra föräldrar samt att det var ett tillfälle att få
information om hälsoaspekter. Studien visar att den sociala interaktionen med spädbarnet
påverkar föräldrars känsla av kompetens och självförtroende. Studien visar vidare att
spädbarnsmassage kan ses som ett verktyg i utvecklingen av föräldra-barn relationen och kan
ge positiva hälsoeffekter (a.a:128).
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3.1.7 Tabell tidigare forskning

Figur 2 nedan illustrerar en översikt av den valda forskningen i form av en tabell.

Forskare Metod Fokus Resultat

Smith och Ulvund
(1993)

Litteraturstudie Anknytning
Spädbarnsutveckling

Sensitivitet som
miljöfaktor hos
omsorgspersoner är det
som har störst betydelse
för barnets fortsatta
utveckling.

Stack
(2001)

Experimentell studie
Beröring
Anknytning
Interaktion mor-barn

Barn som inte får
responser blir mer
stressade och beröring är
viktig för den första
relationen mellan
omsorgsperson och barn.

Ayres
(1988)

Litteraturstudie
Beröring och effekter

Beröring är en faktor för
spädbarnets utveckling
och anknytning.

Uvnäs-Moberg
(2000)

Experimentell studie Fysiologiska effekter

Oxytocin som frigörs vid
beröring medverkar vid
styrning av livsviktiga
funktioner. Oxytocin är
också grundläggande för
anknytningen för både
omsorgsperson och barn.

Fogel Schneider
(1996)

Litteraturstudie
Sensitivitet
Anknytning
Interaktion
Spädbarnsmassage

Om beröring är barnets
första
kommunikationsform och
om beröring stärker
anknytningen är
spädbarnsmassage ett sätt
att stärka anknytningen.

Lorenz et al.
(2005)

Observationsstudie
Spädbarnsmassage som
metod för bättre hälsa och
utveckling

Spädbarnsmassage är ett
viktigt verktyg som kan
kommunicera
omtänksamhet, kärlek och
värme.

Jump
(1999)

Experimentell studie
Attachment Q-set

Hur deltagande i
spädbarnsmassage
påverkar anknytningen

Ökningen av fysisk
kontakt genom
spädbarnmassage föreföll
vara en faktor för en
starkare anknytning.

Clarke et al.
(2002)

Experimentell studie
ISIQ
PEQ
Fokusgruppsintervju

Se på spädbarnmassage i
kontext av föräldraskap

Spädbarnsmassage kan
ses som ett verktyg i
utveckling av föräldra-
barn relationen och kan ge
positiva hälsoeffekter.
Den sociala interaktionen
med spädbarnet påverkar
föräldrars känsla av
kompetens och
självförtroende.
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3.2 Teori

3.2.1 Introduktion till teori

Nedan presenteras Bowlbys teori för att ge ett exempel på hur anknytningsprocessen kan
förstås. Howe et al. ger ytterligare en beskrivning av anknytning och dess konsekvenser.
Vidare ges en skildring av Sterns teori om spädbarnets utveckling av självet, detta för att ge
en inblick i spädbarnets medvetande och möjlighet till att ge signaler.

3.2.2 Bowlby anknytningsteori

Anknytningsteorin försöker förklara anknytningens funktion och betydelse samt hur
emotionella band skapas och vidmakthålls. Anknytningsteorin betonar föräldrars starka
inflytande på barnets utveckling. Bowlby (1994) menar att anknytningsbeteende skapas och
regleras av aktivitet i det centrala nervsystemet men också av individers arbetsmodeller
(Bowlby 1994:150). Bowlby (1969, 1988 i Evenshaug & Hallen 2001:193f) förklarar att en
arbetsmodell utvecklas när barnet interagerar med anknytningspersoner. Denna arbetsmodell
fungerar sedan som en referensram när barnet etablerar nya kontakter och som utgångspunkt
vid tolkningar av nya situationer. Detta medför att barnets erfarenheter av sina första samspel
är av stor, men inte tvunget avgörande betydelse för barnets vidare utveckling. Bowlby (1994)
menar att anknytningsbeteendet är basalt hos människan genom hela livet. Att knyta an till
individer i ens närhet ger skydd och kan därför betraktas som en överlevnadsfunktion
(Bowlby 1994:150). Ett barn har ett flertal olika fysiologiska behov som måste tillfredsställas
vilket bland annat kan vara föda och värme. Barnet kan bli intresserad av och knyta an till den
omsorgsperson som tillfredsställer dessa behov hos barnet (Bowlby 1997:178). Bowlby
(1994) anser att föräldrarna ska fungera som trygg bas och att barn och tonåringar utifrån den
skall kunna utforska omvärlden (Bowlby 1994:28).

Anknytningsbeteende kan riktas till olika individer men ett fåtal individer omfattas av en
varaktig anknytning. Ett system skapas av olika anknytningspersoner och relationerna regleras
av distans och åtkomlighet. Systemets jämvikt och struktur upprätthålls av barnets och
anknytningspersonernas beteende samt deras sätt att interagera (a.a:48). Det finns mycket
bevis på att den sortens omsorg som barnet får från sin moder spelar en avgörande roll i hur
anknytning utvecklas, men hur spädbarnet själv söker att interagera med modern har också
betydelse. Spädbarnet har en aktiv roll i hur anknytning mellan mor-barn utvecklas. Spädbarn
är trots allt sociala varelser som njuter av mänsklig kontakt. Detta kan ses hos barn som bara
är ett par dagar gamla genom att de tystnar när de plockas upp, blir tilltalade eller vidrörda
(Bowlby 1997:203ff).

Bowlby (1994) menar att föräldrars beteende till viss del är förprogrammerat och att föräldrar
instinktivt agerar i olika riktningar beroende på omständigheterna, exempelvis att föräldrar
ger barnet tröst vid gråt. Det instinktiva agerandet är dock inte nödvändigtvis handlingar i rätt
riktning. Detta då kunskap om hur man kan agera erhålls på olika sätt exempelvis genom
erfarenheter som fås i kontakten med barnet men också genom att iaktta hur andra
omvårdnadspersoner agerar (Bowlby 1994:20). Egna erfarenheter från barndomen kan också
påverka föräldrars beteendemönster (a.a:108). Anknytningspersonernas möjlighet till eget
stöd påverkar förmågan att fungera utvecklingsstödjande för barnet (a.a:157). Enligt Zahn-
Waxler et al. (1979 i a.a:33) påverkar mödrarnas förmåga att vara lyhörda och tröstande hur
spädbarnet senare i livet kommer att reagera på och hantera situationer där personer i
omgivningen är i behov av hjälp och tröst. Barnets tillit till andra och förmåga till empati
påverkas av omsorgens kvalitet.
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Bowlby (1994) menar att barnet vid god och kärleksfull omsorg blir mer samarbetsvilligt och
utforskande. Om barnet inte känner tillit och inte får gensvar kan detta leda till att barnet å ena
sidan håller sig tätt intill anknytningspersonen och i hög grad eftersträvar närhet och kontakt.
Å andra sidan kan barnet reagera med avståndstagande från anknytningspersonen om respons
från denna uteblir (a.a:107f). Bowlby (1994) menar att barnets sätt att hantera
omsorgspersoners frånvaro påverkas av huruvida barnet har den kognitiva förmågan att
bibehålla dem i tanken när de inte är närvarande. Denna förmåga utvecklas från sexmånaders
ålder hos barnet. De flesta barn som är nio månader och uppåt och som lämnas till en
främmande person reagerar negativt. Detta beror på att barnet börjat skapa en arbetsmodell av
anknytningspersonen men också av sig själv i samspel med denne (a.a:151ff). Om ett barn
som söker tröst hos anknytningspersoner inte får denna kan detta resultera i att barnet får en
bild av anknytningspersonen som bortstötande. Resultatet kan också bli att barnet utvecklar en
känsla av att inte förtjäna hjälp eller tröst. Anknytningspersonens beteende har av denna
anledning en stor betydelse för barnets utvecklande av arbetsmodeller och för barnets bild av
sig själv (Bowlby i Perrys 1996:92f)

Det anknytningsmönster som utvecklats tenderar ofta att förbli stabilt. En av anledningarna
till att det förhåller sig så är att föräldrars sätt att behandla sina barn inte gärna förändras
vilket gör att mönster upprätthålls. Barn med stark anknytning är mer positiva och lättare att
ta hand om, till skillnad från ängsliga och ambivalenta barn som tenderar att bli efterhängsna
och gnälliga. Barn som Bowlby (1994) benämner som ängsligt undvikande beskrivs i viss
grad som avståndstagande och dominanta. Om barnet har en mindre stark anknytning och
uppvisar exempelvis hög grad av efterhängsenhet kan negativa känslor hos
anknytningspersonerna uppvisas vilket kan resultera i en ond cirkel. Sroufe (1985 i Bowlby
1994) menar att de beteendemönster som barnet tillägnat sig och uppvisar gentemot
anknytningspersoner ofta överförs då barnet etablerar nya relationer (a.a:158).

3.2.3 Anknytning och dess konsekvenser enligt Howe et al.

Emotionellt otillgängliga anknytningsfigurer som inte kan ge respons på barnets signaler kan
likvärdigt med föräldrar som är fysiskt otillgängliga skapa oro och stress hos barnet (Howe et
al. 1999:13f). Mödrar som är självständiga och säkra kan ge barnet mer sensitiv omsorg och
uppmärksamma samt acceptera både barnets positiva och negativa beteende.  Mödrar som är
mer säkra kan erbjuda barnet mer struktur i vardagen, ge mer respons på barnets signaler, mer
engagemang och värme i interaktionen med barnet. Mödrarna kommer att fungera som en
trygg bas för sina barn. När spädbarnen behöver omsorg och skydd kommer dessa mödrar att
vara alerta, sensitiva och tillgängliga (a.a:59).

De omsorgspersoner som visar på inkonsekvent sensitivitet mot sina spädbarn upplevs vara
oförutsägbara vad gäller att ge respons på barnets signaler. Omsorgspersonerna är inte
tillräckligt involverade i deras spädbarns utveckling vilket leder till att de missar många av de
signaler spädbarnen ger. Detta kan göra att barnen känner sig emotionellt försummade. När
unga barn som visar upp ambivalenta anknytningsmönster börjar utforska och söka
självständighet kan deras mödrar känna sig obekväma. Uppvisad självständighet av andra,
däribland deras barn, får mödrarna att känna sig överflödiga (a.a:88).

Barn som har ett ambivalent anknytningsmönster visar generellt på sämre förmåga att
fokusera och koncentrera sig, de distraheras lätt och hoppar snabbt från aktivitet till aktivitet.
Barnen söker i dessa fall mycket uppmärksamhet och är väldigt rastlösa. De får också svårt att
skapa hälsosamma relationer till andra då de ofta betraktar sig själva som potentiella offer.
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Känslor så som ångest, osäkerhet och otillfredsställelse är inte helt ovanliga i de flesta nära
relationer (a.a:97). Disorganiserad anknytning kan skapa aggressivitet hos barnet och detta är
något som kan följa med i barnets utveckling och uppväxt. Om omsorgspersonernas egen
barndom har präglats av våld och missförhållanden kan deras interaktion med spädbarnet
påverkas och bli mer inkräktande och fientligt. Dessa omsorgspersoner kommunicerar bland
annat till sina barn att de är oförstådda, att de inte hörs samt att deras signaler inte är
meningsfulla. Barn utvecklar en tveksamhet till huruvida omsorgspersonen kan tillgodose
dess behov av skydd, säkerhet, kärlek och uppmärksamhet. Inom alla former av
disorganiserad anknytning upplever sig barnen vara ovärdiga av omsorg och det existerar en
rädsla hos barnen om att de kommer att överges (a.a:124f).

Socialarbetare som använder sig av ett anknytningsperspektiv måste vara intresserade av
föräldrarnas självkänsla och av erfarenheter av tidigare och nuvarande relationer (a.a:186)  En
viktig aspekt kan enligt Howe et al. (a.a:273) vara att förse mödrar med mer kunskap och
erfarenhet av spontan interaktion med deras barn.

3.2.4 Sterns teori om självets utveckling

Wransjö (i Stern 1991:10) skriver att Sterns teori om självets utveckling och barnets
självuppfattning från födelsen upp till två år kan ses som en revision av modern
utvecklingspsykologi.

I Sterns (1991) teori antas att självet existerar innan barnet blivit medvetet om sig själv och
innan ett språk är utvecklat. Redan vid barnets födelse börjar enligt Stern (1991) förspråkliga
känslor framkallas. Andra känslor av självet är beroende av högre grad av utveckling hos
barnet. Detta sammantaget gör att det i tid blir svårt att avgöra när ett själv uppstår (a.a:20).
Stern (1991) menar att självet och självet i relation till andra påverkar sociala erfarenheter på
ett grundläggande sätt (a.a:19). Stern (1991) hävdar att spädbarnet redan från födseln startar
en process där självet börjar formas vilket han benämner som det begynnande självet. Han
(1991) menar att barnet upplever denna process och dess resultat. Barnet har dock inte under
denna period kommit att få någon övergripande känsla av sitt själv (a.a:51,59).  Det primära i
sociala samspel för spädbarn under två månader anses vara att få sina fysiologiska behov
tillfredställda (a.a:85). Stern (1991) menar att ett förbund mellan individer inte kan skapas
förrän en känsla om det egna självet och andras själv infinner sig. Detta gör att relationer kan
ses som produkter av att det egna självet och andra själv definierats (a.a:24).

Stern (1991) skriver att barnet vid två månaders ålder skapar ett kärnsjälv, spädbarnet börjar
då använda sina handlingar, planer, känslor, perceptioner och kognitioner i samspel med
andra. Människor i omvärlden upplever nu spädbarnet som mer komplett. Detta utifrån att de
tycks uppfatta sin egen person, sina handlingar och affekter på ett mer sammanhängande vis.
Andra människor i deras närhet framstår vid denna ålder som fristående, tydliga och
interagerande (a.a:82). Stern (1991) uppger att barnet vid två månaders ålder erfar stora
förändringar och ger som exempel att barnet mer frekvent inviterar till ögonkontakt. Barnet
börjar också vid denna tid använda sig mer medvetet av leenden i samspel med andra.
Kroppskontrollen förbättras och föremål runt omkring barnet blir mer intressanta (a.a:85).
Stimulans som riktas till barnet får varken verka över- eller understimulerande. Detta kräver
ett samspel och en förmåga att både ge och läsa av signaler (a.a:87). När barnet ger signaler
och märker att dessa påverkar andra människors beteende uppstår hos barnet en känsla av
möjlighet till kontroll (Call & Marschak 1976, Fogel 1977, Schaffer 1977, Stern et al. 1977,
Tronick et al. 1977: Field 1978, Kaye 1982 i a.a:88).
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Närvaro av självreglerande andra påverkar barnets känslomässiga tillstånd men barnets känsla
av sitt eget kärnsjälv och av andra personers kärnsjälv behöver inte på något sätt på grund av
detta brytas ned (a.a:120)

Under perioden då kärnsjälvet utvecklas börjar spädbarnet subjektivt uppfatta och minnas
händelser och situationer i episoder. Episoder innefattar sinnesintryck, perceptioner,
handlingar, tankar, affekter och mål som är tidsmässigt, fysiskt och orsaksmässigt relaterade.
Episoder föder förväntningar hos barnet och dessa kan antingen uppfyllas eller svikas
(a.a:107ff). När spädbarnen upplever episoder som påminner om varandra formas
generaliserande episoder (ibid). Dessa generaliserande episoder som innefattar interaktiva
upplevelser benämner Stern (1991) som Representationer av interaktioner som Generaliserats
(RIGs) (a.a:110). RIGs innehåller inte någon enskild faktiskt händelse utan bildar en modell
som innehåller flera händelser (a.a:123). En upplevelse hos barnet kan ses som en länk till
något som tidigare hänt vilket gör att barnet återupplever känslor som är kopplade till
specifika RIG. Minnen blir i och med RIG aktiverade och RIG påverkar alltifrån biologiska,
fysiologiska och psykiska funktioner hos barnet (a.a:123ff). Nya erfarenheter hos barnet kan
läggas till i episoderna och därmed också förändra dess karaktär. Då episoderna organiseras
upp ges möjligheten att skapa ett nätverk av själv-upplevelser och därigenom skapa en känsla
av ett kärnsjälv (ibid). Stern (1991) skriver att arbetsmodeller inom anknytningsteori och
RIGs skiljer sig åt på det sätt att RIGs skapar förväntningar i alla sociala interaktioner medan
arbetsmodeller endast relaterar till anknytning och trygghet (a.a:127)

Barnets själv-upplevelser regleras i interaktion med andra vilket också innebär att
interaktionspersonen för spädbarnet blir en själv-relaterande annan. Anknytning anses av
Stern (1991) vara en själv-upplevelse. Detta då upplevelser som delas med andra personer ses
som de mest sociala utifrån att de är beroende av en annan människas agerande (a.a:115).
Stern (1991) hävdar att anknytning och interaktion med andra personer har en mycket stor
betydelse men menar till skillnad från anknytningsteoretiker att anknytningsbegreppet inte
fullt ut kan förklara hela föräldrabarnrelationen och dess kvalitet. Detta på grund av att andra i
barnets omgivning har påverkan på barnets självupplevelser och detta menar Stern (1991) inte
inryms inom ramen för anknytning där vikt läggs på känsla av trygghet (a.a:115f).

Stern (1991) menar att det hos spädbarnet utvecklas ett subjektivt själv någon gång mellan sju
och nio månader och att det då upptäcker att människor i deras omgivning har psyken,
känslor, motiv och intentioner som påverkar hur dessa handlar. Stern (1991) menar även att
spädbarnen exempelvis kan läsa av och relatera till människors känslor och utifrån detta
utveckla anpassade förhållningssätt. Stern (1991) beskriver tre mentala tillstånd som alla har
stor betydelse för samspel men inte fordrar ett verbalt språk. Dessa tre att: uppmärksamhet,
intentioner och affektiva tillstånd gemensamt delas (a.a:140).

Mellan femton och arton månader utvecklas det verbala självet och spädbarnet börjar mer
aktivt förstå hur de egna behoven kan tillfredsställas och kommunicera detta till någon i
närheten som de förväntar sig utföra en viss handling. När spädbarnet utvecklat ett språk kan
det även verbalt uttrycka detta (a.a:40f). När barnet börjar kunna använda språket som
kommunikationsmedel är det ändå till en början företrädesvis känsloutbytet som ges förtur när
det gäller kommunikation. Detta betyder att de emotionella uttrycken är mycket centrala när
barnet är mellan nio och tolv månader (a.a:144).
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När ett verbalt själv växer fram så omformas barnets bild av sig själv men också bilden av
andra. Verbala uttryck blir efterhand mer och mer betydelsefulla och frambringar nya sätt att
mötas (a.a:172). Stern (1991) menar att självet i takt med barnets utveckling kompletteras och
att alla de olika själven som barnet utvecklat och införlivat fortsätter att växa och samexistera
(a.a:25).

3.3 Rapporter och lagar

3.3.1 Introduktion till rapporter och lagar

Nedan presenteras rapporter utgivna av Socialstyrelsen som berör hur arbete kan bedrivas för
att trygga barns situation i familjer samt en rapport utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset
vid namn Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små barns anknytning och samspel som
behandlar anknytningens betydelse och behov av preventiva insatser. Lagar som reglerar
socialtjänstens ansvar för att trygga barn presenteras slutligen i detta avsnitt.

3.3.2 Rapporter

I en rapport från socialstyrelsen som handlar om långsiktigt arbete och förebyggande insatser
dras slutsatsen att förebyggande arbete måste värderas högre. Detta dels för att möjligheten att
uppnå förändring är större ju tidigare insatser sätts in och dels för att på så sätt kunna minska
kostnader (Socialstyrelsen, Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar
som påverkar barns psykiska hälsa 2005:102). Tidiga insatser kan utgöras av stöd till
föräldrar för att stärka anknytning och känsla av kompetens i föräldraskapet.
Kunskapsproduktion inom området är av vikt för att sprida och utveckla metoder
(Socialstyrelsen, Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att
fara illa 2005:13).

I Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små barns anknytning och samspel (2004) står att läsa
att ett behov finns av insatser i form av spädbarnsverksamhet för att stärka anknytning och
utveckla samspel men trots detta har stöd till familjer i viss utsträckning dragits in.
Anknytnings- och samspelsstärkande preventiva insatser är effektiva mot ohälsa och
beteendeavvikelser hos barn. Vidare hävdas att en stark anknytning är en viktig faktor vad
gäller att motverka misshandel, vanvård och försummelse (Att knyta an, en livsviktig uppgift:
om små barns anknytning och samspel  2004:109).

3.3.3 Lagar

I Socialtjänstlagen (SoL) kapitel fem, första paragrafen står bland annat att läsa att
socialnämnden skall:

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och

en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som

har visat tecken till en ogynnsam utveckling,[…] i nära samarbete med
hemmet sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt
får det skydd och stöd som det behöver och, om hänsynen till den unges bästa
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, […]

(Norström & Thunved 2003:88f)

De insatser som görs i socialtjänstens regi bör i nära samarbete med omsorgspersoner främja
deras möjligheter att tillgodose barns materiella behov och känslomässiga trygghet.
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Socialnämnden har skyldighet att följa barns utveckling då det finns tecken på att de utvecklas
på ett icke gynnsamt sätt (Norström & Thunved 2003:89). I lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) andra paragrafen står att läsa (a.a:241):

Vård skall beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande,
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

(Norström & Thunved 2003:241)

Nordström och Thunved (a.a:242) ger mycket bristfällig anknytning som exempel på vad
något annat förhållande i hemmet kan innebära.

4. Metod

4.1. Val av metod

Kvalitativa metoder lämpar sig för beskrivande undersökningar. Det som utmärker kvalitativ
metod är önskan om att karaktärisera något. Genom kvalitativa metoder kan många
upplysningar utvinnas och det tas hänsyn till det unika i situationer och händelser (Olsson &
Sörensen 2001:64f). Styrkan med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att totalsituationen
beaktas och en helhetsbild möjliggörs. Detta leder till ökad förståelse för sociala processer
och sammanhang men även den enskildes situation belyses (Holme & Solvang 2002:79).
Genom att ställa frågor införskaffas kunskap om respondenternas värld (Olsson & Sörensen
2001:79). Kvalitativa undersökningars frågeställningar är ofta ostrukturerade vilka möjliggör
att tankar och idéer utvecklas och en teori kan växa fram. Inom kvalitativ metod rör det sig
ofta om ett litet antal individer och ett stort antal variabler (Olsson & Sörensen 2001:40).
Olsson och Sörensen (2001) menar att det centrala med kvalitativ metod är att på bästa sätt
beskriva ett fenomen genom att söka lämpliga kategorier, beskrivningar eller modeller. Om
mängd, kvantiteter eller storlek ska mätas är inte den kvalitativa metoden att föredra (a.a:78).
En kvalitativ metod har valts för denna uppsats för att mäta mödrars upplevelser. Intervjuerna
har gjorts utifrån teman där möjligheten att utveckla svaren och ställa följdfrågor funnits.
Detta för att få en helhetsbild och fördjupad kunskap om respondenternas upplevelser. En
forskningsöversikt på området har valts att göras för att få ett vidare material i
datainsamlingen. Detta dels för att senare använda tidigare forskning för analys av
respondenternas svar men också för att jämföra tidigare forskning med varandra och dels med
vald teori.

4.2. Källor

Information söktes i litteratur, tidskrifter, utredningar och elektroniska källor i anslutning till
de ämnen som berörs i intervjuerna. Örebro Universitetsbiblioteks sökkatalog, LIBRIS, Elin,
och Eric via EBSCO har använts för att hitta litteratur, utredningar och tidskrifter.

Sökord som användes var attachment, bonding, anknytning, mother-infant interaction, mor-
barn relation, infant massage, spädbarnsmassage, babymassage, touch, beröring, IAIM. För
att få tag på rapporter från Socialstyrelsen och  information om IAIM har Internets World
Wide Web använts. De flesta källor som i uppsatsen använts har varit relativt nya och flera
har i viss mån byggt på undersökningar. Flera metodböcker har valts att användas som hjälp i
arbetet med uppsatsen samt för att få en djupare förståelse för vald metod.
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Det har i undersökningen försökts att anta ett kritiskt förhållningssätt till de källor som
använts i uppsatsen exempelvis genom att jämföra olika källors uppgifter. Intentionen har
varit att i så stor utsträckning som möjligt använda, och referera till, primärkällor.
Sekundärkällor har dock används dels för att tillgången till primärkällor i vissa fall varit
begränsad och dels för att primärkällor ibland uppfattats svårtolkade. Sekundärkällor har i
dessa fall ofta använts för verifiering av egna tolkningar.

4.3. Urval

Valet av undersökningspersoner är en viktig del av undersökningen då fel personer kan göra
att undersökningens värde blir lågt i relation till den ursprungliga utgångspunkten. Kvalitativa
intervjuer syftar till att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare förståelse av ett
visst fenomen (Holme & Solvang 1997:101, 104). Holme och Solvang (1997) skriver att
respondentintervju går ut på att personer intervjuas som själva är delaktiga i den företeelse
som studeras (ibid). Urval som görs systematiskt och medvetet benämns som systematiskt
urval. Systematiskt urval kräver att det finns kunskap kring den grupp där urval ska ske samt
en medveten strategi så att målet med undersökningen uppnås. Önskvärt är att
informationsinnehållet är stort, att det finns spridning och en stor variationsbredd.
Informationsinnehållet kan ökas genom att välja personer som har rikligt med kunskap inom
det aktuella området. Detta kan dessvärre medföra att personerna kan ge en förvrängd bild på
ett övertygande sätt. Medvetenhet kring denna fara är viktig då intervjumaterial ska bearbetas.
Intervjupersonernas vilja att delta samt förmåga att uttrycka sig påverkar deras svar (ibid).
Tillfällighetsurval beskrivs av Holme och Solvang (1997) vara när de respondenter som är
lättast att få tag i används i undersökningen. Detta är ofta inte representativt och det leder till
missvisande slutsatser om populationen. Tillfällighetsurval kan också vara att respondenten
själv tar initiativ till att delta (a.a:183).

Respondentintervjuer har genomförts då de mödrar som deltagit betraktas som delaktiga i den
företeelse som avses att studeras. Respondenterna har alla genomgått spädbarnsmassagekurs,
enligt IAIMs metod, men är dock inte att betrakta som föremål för insatser inom socialt
arbete, utöver i ett preventivt syfte. Mödrarna som deltagit i studien bedöms alla tillhöra
medel- eller övre medelklass. Detta kanske på grund av att deltagare i
spädbarnsmassagekursen ofta rekryteras inom dessa grupper. Mödrarna har erbjudits eller
själva sökt sig till spädbarnsmassagekurser. Hälften av mödrarna har deltagit i kurser som
hållits i privat regi och hälfter har erhållit kurs genom barnavårdscentraler.

Ett systematiskt urval har använts då kontakt togs med FIS (Föreningen för instruktörer i
spädbarnsmassage) för att få namn på aktiva instruktörer som verkar i den aktuella medelstora
kommunen. Tillfällighetsurval användes då kontakt med instruktörerna togs. Instruktörerna
tog sedan kontakt med kursdeltagare för att undersöka intresse för deltagande i studien.
Instruktörerna förmedlade sedan de intresserades namn. Kontakt togs med tillgängliga
respondenter och intervjuer gjordes tills upplevelse av mättnad i intervjumaterialet infann sig.
Detta resulterade i att kontakt inte togs med alla namn som av instruktörerna förmedlats.

4.4. Intervjuförfarandet

Första kontakten med respondenterna togs via telefon. Vid telefonsamtalet gavs kort
information om uppsatsens syfte samt om deltagandet. Respondenterna meddelades även om
att ett brev (se bilaga 1) med mer utförlig information skulle komma att skickas hem till dem.
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Vid intervjutillfället presenterades de ansvariga för undersökningen samt syftet med
uppsatsen. Bandspelare användes och som komplement fördes även anteckningar under
intervjuerna. Bandspelare samt mikrofonens upptagningsförmåga kontrollerades innan varje
intervjutillfälle. Kvale (1997:149ff) skriver att det är viktigt att se till att teknisk utrustning
fungerar samt att bandade samtal är hörbara och att fysisk miljö är anpassad för att inte skapa
missljud. Alla intervjuer utom två genomfördes i respondenternas hem. De två intervjuerna
som inte genomfördes i respondentens hem genomfördes på en lunchrestaurang respektive
hemma hos en annan respondent. Alla intervjuer har genomförts där respondenten själv har
önskat. Intervjuerna genomfördes mellan den tjugoåttonde november och den sjunde
december 2005. Intervjuerna tog mellan tjugo och fyrtio minuter beroende på respondentens
vilja och förmåga att utveckla sina svar samt behov av följdfrågor.

Efter slutförda intervjuer skrevs intervjuerna ut i pappersform. Kvale (1997) menar att det
utskrivna intervjumaterialet är en konstruktion som fört med sig en rad bedömningar och
avgöranden. Utskriften av intervjuer blir en fråga om tolkning. Transkribering innebär
transformering det vill säga att ändra från en form till en annan. Han skriver vidare att
intervjuer som utskrivs ordagrant blir en blandning som inte är adekvat för förståelse för vare
sig det muntliga samtalet eller för den utskrivna texten. Kvale (1997) menar att en möjlig
riktlinje för redigering av svar, som gör rättvisa åt respondenterna, är att å respondenternas
vägnar översätta deras muntliga uttryckssätt till en skriftlig form av svaren. Hur mycket
detaljer som bör finnas med i utskriften beror på vad materialet ska användas till (ibid).
Intervjumaterialet har skrivits ut i en mer flytande form och detaljer har därmed till viss del
utelämnats, detta för att underlätta för både respondenter och läsare. Respondenterna fick
erbjudande om att ta del av sin utskrivna intervju innan bearbetning av materialet påbörjats.
Det gavs på så sätt möjlighet för respondenten att tydliggöra eller ändra utskriften.
Informations gavs till respondenterna vid intervjutillfället om att de kunde komma att citeras i
uppsatsen under ett fiktivt namn. Respondenterna fick möjlighet att önska vilket namn på sig
själva och sitt barn som skulle presenteras i uppsatsen. Respondenterna ombads att välja namn
för barnet som överensstämde med kön.

4.5. Analysförfarande

Silverman (2000:121) menar att analysarbetet bör påbörjas direkt när data finns insamlad och
att transkribering av materialet bör påbörjas och kopplas till uppställda frågeställningar.
Analysarbetet påbörjades så snart som den första intervjun genomförts för att kontrollera att
de teman som fanns uppställda och de frågor som ställdes mätte det som studien avser att
undersöka. Silverman (ibid) skriver att det är av vikt att utifrån vald metod pröva om den är
lämplig och om man lyckas fånga det som avses att mätas. Transkribering är enligt Silverman
(a.a:136) analys av insamlad data. Författaren skriver vidare att det finns fördelar med att
arbeta med transkribering. Detta dels då man inte kan förlita sig på minnet och dels för att
exempelvis pauser registreras. Detaljer av detta slag behöver inte enligt Silverman (2000) vara
betydelsefulla för studien men det kan ha betydelse för att kunna studera konversationen
(a.a:149).  Silverman (a.a:150) menar att man genom att lyssna på en bandad intervju, eller en
sekvens av en bandad intervju, kan förbättra transkriberingen. Vid transkribering av
intervjumaterialet var tillvägagångssättet att noggrant bearbeta det bandade materialet.
Silverman (a.a:122) menar att respondenternas svar på frågorna kan betraktas som att de
beskriver fakta eller känslomässiga erfarenheter. Förhållningssättet har i denna uppsats varit
att respondenternas svar beskrivit känslomässiga erfarenheter i form av subjektiva
upplevelser.
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När alla intervjuer transkriberats upprättades en översikt av respondenternas svar för att på ett
överskådligt vis kunna se likheter och olikheter i respondenternas svar. Intervjumaterialet
bearbetades i flera steg och resulterade slutligen i att citat valdes ut ur respondenternas svar.
Citaten har valts ut för att visa på likheter i svar, samt på olikheter. Resultat och analysdel har
till viss del valts att presenteras utifrån de teman som användes vid intervjun för att ge läsare
en tydligare presentation. De teman och underteman som utifrån tolkningsramen setts som
relevanta har valts att presenteras i uppsatsen.

Den insamlade empirin har analyserats utifrån tidigare forskning, teori samt rapporter och
lagar. Under den sista frågeställningen analyseras socialtjänstens ansvar utifrån SoL och LVU
med hjälp av tidigare forskning, teori och rapporter. Detta då det anses att insamlad empiri
inte varit behjälpligt analysinstrument, på grund av respondenturval, vad gäller den sista
frågeställningen.

4.6. Validitet och Reliabilitet

Validitet kopplas till huruvida en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale
1997:215). Om kunskap är giltig, hållbar och välgrundad kan den anses vara valid. Enligt
positivistisk syn är en undersökning valid om den verkligen mäter det som den avser att mäta.
Intervjumaterial och frågor måste väljas så att undersökningen belyser det som den syftar till
att belysa (Thomsson 2002:32). Kvalitativa undersökningar ger mindre möjlighet till valid
information. Det finns svårigheter för forskaren att bedöma hur giltig information kan
införskaffas. Det kan också vara så att forskaren missförstår respondenterna och missbedömer
situationen vilket leder till problem. Det är exempelvis viktigt att forskaren är medveten om
hur denne påverkar olika situationer (Holme & Solvang 1997:94). Forskarens trovärdighet
och skicklighet får därmed en stor betydelse (Kvale 1997:218). Vid intervjuerna har det
funnits tillfälle för respondenterna att få syftet med intervjufrågor förtydligade om de varit
tveksamma. Efter första intervjutillfället ställdes frågor till respondenten om hur denne
upplevt intervjufrågorna och guidens uppbyggnad. Ytterligare tillfälle att reflektera över
intervjufrågorna har givits då samtliga respondenter haft möjlighet att läsa igenom de
utskrivna intervjuerna och lämna kommentarer till sina svar. Detta då medvetenhet om att
missförstånd vid intervjutillfällen kan förekomma. Detta skulle i positiv bemärkelse kunnat
påverka resultatets validitet. Intervjuguiden som använts har i viss mån baserats på frågor som
ställts i studier som behandlat liknande områden och likheter i resultat har kunnat skönjas.
Detta kan således också stärka validiteten genom att resultatet kan tyckas vara giltigt, hållbart
och välgrundat. Att kvalitativ forskning anses svår att validera behöver inte enligt Kvale
(1997) bero på svagheter hos metoden utan istället visa på kvalitativ metods förmåga att
spegla den komplexa sociala verkligheten (a.a:221). Kvale (a.a:227) menar även att om för
stor vikt läggs vid validitet, såsom reliabilitet, kan detta resultera i kontraproduktivitet.

Reliabiliteten blir hög om olika oberoende mätningar genomförs på samma fenomen och
resultatet nära på blir detsamma (Holme & Solvang 1997:163). Kvale (1997) menar att
reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens. Han menar även att koncentration
på realiabilitet inte får bli för hög då det kan motverka forskarens kreativitet och möjlighet till
förändring. Det är dock av vikt att intervjuresultat är reliabla för att inte presentera godtycklig
subjektivitet (Kvale 1997:213). Kvale menar (1997) att en reliabilitetskontroll är att föredra.
En reliabilitetskontroll utförs enligt Kvale (1997) tekniskt sätt genom att två personer separat
skriver ut samma intervju och sedan granskas eventuella skillnader (a.a:150).
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Vid bearbetning av två intervjuer har denna typ av reliabilitetskontroll genomförts. Resultatet
visade mycket små variationer. Resterande intervjuer har transkriberats då samtliga ansvariga
för undersökningen närvarat. Reliabilitet kan till viss del anses vara uppnådd då mödrarna i
stor utsträckning givit svar som på många sätt liknat varandra vilket har upplevts som att
mättnad av intervjumaterialet uppstått. Detta trots att mödrarna i vissa fall deltagit vid kurs
som inte hållits av samma instruktör eller vid samma tidpunkt. Temaguiden har till viss del
framtagits utifrån tidigare forskning på området som har genomförts i olika länder vid olika
tidpunkter och det har vist sig att uppsatsens resultat har likheter med denna tidigare
forskning.

4.7 Etiska överväganden

Holme och Solvang (1997:32) skriver att en grundläggande utgångspunkt för all form av
samhällsforskning är respekt för medmänniskor. Holme  och Solvang (ibid) skriver precis
som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etikkommitté (HSFR etik,
forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap) att vi måste säkerställa att
obehöriga personer inte kan få reda på vem den enskilde respondenten är. Detta återfinns i
HSFR:s konfidentialitetskrav, där tas även upp att uppgifter om identifierbara personer skall
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående ej skall kunna
identifiera enskilda respondenter. Information gavs vid varje intervju att fiktiva namn skulle
komma att presenteras i uppsatsen. Respondenterna skall enligt Holme och Solvang (1997)
inte på något sätt bli lurade att delta i en undersökning. Respondenterna skall ges möjlighet att
själv ta ställning till ett deltagande (ibid).

Kvale (1997:107) skriver att undersökningspersonerna skall underrättas att de när som helst
kan dra sig ur och avbryta sitt deltagande vilket även finns omnämnt i HSFR:s
forskningsetiska principer (HSFR etik, forskningsetiska principer för humaniora och
samhällsvetenskap) där det benämns som samtyckeskravet. Respondenterna i undersökningen
ställde alla frivilligt upp på intervjuerna och fick via telefon och brev information att de när
som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet i studien. Vid telefonsamtalet inhämtades
också samtycke till bandupptagning av intervjun.

Informationskravet som HSFR:s etikkommitté (ibid) skriver om innebär bland annat att
forskaren bör informera respondenter om deras uppgift eller uppgifter i undersökningen och
vad som gäller för deras deltagande. I förhandsinformation bör framgå vem eller vilka som är
ansvariga för undersökningen och vilken institution ansvariga står knutna till. Syftet med
undersökningen bör anges samt hur den i stora drag skall genomföras (ibid). Samtliga
respondenter fick information via telefon, brev och vid intervjutillfället om uppsatsens syfte
och deras roll i undersökningen.

En kort presentation av ansvariga för undersökningen gavs samt information om vid vilket
universitet och vid vilken utbildning de ansvariga är hemmahörande. Respondenterna fick
även information om vem som handlett uppsatsen samt dennes telefonnummer. Respondenter
bör informeras om förtjänster av undersökningen vilket kan motivera deltagande (ibid).
Information kring genomförandet och förtjänster av undersökningen har vid intervjutillfällena
givits. Detta i olika stor utsträckning beroende på respondentens intresse. Information gavs
vid de enskilda intervjutillfällena att samtliga respondenter skulle komma att få kopia av
uppsatsen i pappersform.
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Respondenters medverkan kan därigenom upplevas som mer meningsfull samt att det ur
forskarsamhällets synpunkt är viktigt att undersökningsresultat når berörda (ibid). Hänsyn har
tagits till etik vid val av material som presenteras i uppsatsens tolkningsram. Exempelvis har
studier som på olika vis ansetts oetiska på grund av metod valts bort.

4.8 Metoddiskussion

Eftersom en kvalitativ metod valts och att det inte fanns möjlighet att göra en
totalundersökning kan inte resultatet generaliseras utifrån detta material. Den flexibilitet som
krävs vid kvalitativa undersökningar gör det svårt att jämföra information som respondenterna
ger (Holme & Solvang 1997:79f). Den flexibla roll som krävs för undersökningen kan
påverka resultatet. Det är praktiskt taget omöjligt att utröna huruvida ansvariga för
undersökningen påverkade respondenterna under intervjusituationen. De respondenter som
medverkat i undersökningen har delvis genom instruktörerna och delvis genom eget intresse
kommit att delta. Detta skulle kunna innebära att respondenterna redan innan haft ett
förhållningssätt som resulterat i att de valts ut eller ett intresse som påverkat deras vilja att
delta. Detta kan kanske ha påverkat uppsatsens resultat. Då det funnits svårigheter att finna
respondenter i socialt utsatta situationer som erhållit kurser i spädbarnsmassage har
respondenter med en annan livssituation kommit att användas. Detta har i vissa avseenden
medfört svårigheter att koppla det empiriska materialet till socialt arbete. Intervjufrågorna
upplevdes inte vara  av känslig karaktär för respondenterna som inte hade svårigheter att
besvara dem. Om urvalet av respondenter varit ett annat, exempelvis om mödrarna levt i
socialt utsatta situationer, hade kanske frågorna upplevts vara av känslig karaktär.
Intervjupersonernas förmåga att ställa frågor samt personliga egenskaper och sätt att uttrycka
sig har någon utsträckning påverkat resultatet. Svaren kanske även skulle sett annorlunda ut
ifall respondenterna hade kunnat garanteras anonymitet gentemot varandra. I denna uppsats
kan resultatet också ha påverkats genom att intervjuerna genomfördes på olika platser och vid
olika tidpunkter.

Eftersom det gick en tid mellan det första intervjutillfället och det sista kan frågorna därmed
även svaren ha påverkats av att författarna har fått en djupare kännedom om ämnet och
därigenom ställt frågorna på ett annat vis. Efter den första utförda intervjun gavs respondenten
möjlighet att kommentera intervjufrågornas utformning samt sättet frågorna ställt på.
Bandspelare användes och kompletterande anteckningar fördes. Kvale (1997) skriver att vid
användande av enbart ljudband kan vissa delar av intervjun gå förlorad då ljudupptagningen
inte omfattar vare sig de deltagandes ansiktsuttryck, kroppsspråk eller påverkan från
omgivningen (Kvale 1997:147).

En stark reaktion kan framkallas hos respondenten om denne får se en ordagrant utskriven
intervju med sig själv som svarsperson. Respondenten kan bli sårad då språket kan tyckas
vara osammanhängande och talet förvirrat. Det kan därför övervägas att ge utskriften en mer
flytande form (a.a:158). De utskrivna intervjuerna gavs en mer flytande form men det fanns
dock visst talspråk kvar. Intervjuguiden (se bilaga 2) var uppbyggd kring fyra olika teman.
Frågor var till viss del på förhand formulerade och följdfrågor ställdes vid de tillfällen då det
krävdes. Detta kan ha påverkat respondenternas svar och hur utförligt dessa gavs.
Respondenterna gavs utrymme att uttrycka sig och inget försök gjordes att påskynda
intervjuerna. Samma förhållningssätt försöktes intas gentemot alla respondenter.
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5. Resultat och analys

5.1 Introduktion till resultat och analys

Det insamlade empiriska materialet presenteras och analyseras sedan med hjälp av tidigare
forskning, teori, rapporter och lagar.  Avsnittet resultat och analys är uppdelat i fem teman
som är direkt kopplade till uppsatsens frågeställningar. Det sista temat är ej kopplat till empiri
istället används teori, tidigare forskning och rapporter för att analysera huruvida anknytning
kan kopplas till, och ha betydelse för, socialt arbete. Trots att studien är kvalitativ kommer
resultaten till viss del beskrivas på ett kvantitativt vis. Detta då det bedöms finnas ett värde i
att få kännedom om hur många mödrar som beskrivit ett fenomen på ett liknande sätt.

5.2 Upplevelser av spädbarnsmassagens påverkan på m or-barn
kontakten och mödrarnas sensitivitet inför barnets signaler.

Tre mödrar menar att spädbarnmassage på ett positivt sätt påverkat mor-barn relationen. En
av mödrarna tycker att spädbarnmassage i positiv bemärkelse har påverkat mor-barn
kontakten lite grann och en annan anser att graden av fysisk kontakt i form av beröring
påverkats.

Hon beskriver detta på följande vis:

Ja, det kanske är mer just det här med beröringen, man försöker få med det
även om man inte tänker köra hela programmet. Så kanske på kvällen eller på
middagen när man byter en blöja, att man känner lite på fötterna även om det
bara sker ett par minuter […] och det tror jag inte att jag tänkte så mycket på
med mitt första barn, det klart att hon fick beröring men inte så direkt, det var
mer vanlig beröring.

Cornelia, moder till Johannes

Enligt IAIM kan spädbarnsmassage stärka anknytningen mellan den som utför massagen och
den som får massagen (Benefits of infant massage 2005-12-06 17.40). Även Clarke et al.
(2002:128) menar att spädbarnsmassage kan fungera som ett verktyg för att stärka
anknytning. Detta stämmer till viss del med empirin då hälften av mödrarna, i olika
utsträckning, anser att spädbarnsmassage har påverkat mor-barn kontakten. Cornelia
beskriver, i citatet ovan, hur hon nu med sitt andra barn mer medvetet använder sig av
beröring.

Uvnäs-Moberg (2000:137) menar att kroppen utsöndrar hormonet oxytocin vid beröring och
att detta gör att intresset för fysisk kontakt växer ytterligare. Detta skulle möjligtvis kunna
kopplas till att Cornelia efter kursen i spädbarnsmassage mer frekvent använder sig av
beröring. Uvnäs-Moberg (a.a:136) uppger att tillförsel av oxytocin genom studier har visat sig
påverka hur djur knyter an och skapar en relation till sina avkommor. Dessa resultat menar
hon också vara överförbara till människan och dess anknytningsprocess.

Två av mödrarna anser inte att spädbarnsmassage påverkat mor-barn kontakten. Tre av
mödrarna menar att det är svårt att säga om spädbarnsmassage påverkat mor-barn kontakten,
två av dessa tror dock att kontakten påverkats.
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Detta beskriver en av dem på följande vis:

Visst är det väl bra, man kommer ju nära sitt barn och så där, men sen är ju
frågan, om hade man inte hållit på med spädbarnmassage så tror jag att man
hade tagit hjälp av någon annat, jag vet inte riktigt om det bara är det.

Petra, moder till Filip

En av mödrarna som inte anser att spädbarnsmassage påverkat kontakten säger:

Nej eftersom jag inte har gjort den [spädbarnsmassagen] så jätteofta. Den
[kontakten] är stark ändå.

Matilda, moder till Emmi

I studien som Jump (1999) presenterar blev resultatet att spädbarnsmassage delvis stärkte
anknytningen. Jump (1999) fann vid analys av materialet att kontinuitet av spädbarnsmassage
kan påverka huruvida denna har inverkan på anknytningens kvalitet (Jump 1999:10f).
Matilda, som citeras ovan, tycker inte att kontakten till Emmi stärkts av spädbarnsmassage.
Hon uttrycker också att hon inte i så stor utsträckning använt massagen. Vilket kanske skulle
kunna, utifrån Jumps (1999) studie, kopplas samman med att Matilda inte tycker att kontakten
påverkats. Presenterad tidigare forskning indikerar på att en god kontakt mellan
omsorgsperson och barn är positivt i en mängd avseenden och har därför relevans för socialt
arbete. Spädbarnsmassage kan utifrån flertalet av mödrarnas svar och tidigare forskning
tänkas gynna anknytningsprocessen.

IAIM hävdar att spädbarnsmassage som metod kan vara behjälplig för omsorgspersoner vad
gäller att tyda barnets signaler (Benefits of infant massage 2005-12-06 17.40). McClure (1985
i Fogel Schneider 1996:45) skriver att spädbarnsmassage är ett verktyg för att bli mer sensitiv
för de subtila signaler barnet visar. Tre av mödrarna tycker att spädbarnsmassage till viss del
påverkat deras förmåga att tyda barnets signaler. Två av mödrarna anser att kursen i
spädbarnsmassage påverkat deras sensitivitet inför barnets signaler.

En av dem säger:

Ja, det har det gjort, för man har ju fått vissa riktlinjer att gå på […] just det
här med att man ska ställa frågan: Vill du ha massage eller vill du inte? Det
hade man kanske inte gjort om man inte hade gått kursen. Då hade man nog
bara kanske kört på.

Julia, moder till Tea

Man kanske tror att man kan övervinna en gråt genom att massera mera. Fast
det kanske egentligen är så att barnet inte är mottagligt just idag för det. Det
har jag nog lärt mig.

Julia, moder till Tea

Ainsworth (1973 i Smith & Ulvund 1993:229) menar att omsorgspersoners förmåga att snabbt
ge respons vid barnets reaktioner och att vara sensitiv för barnets signaler är viktigt för
anknytningens kvalitet. Julia som citeras ovan tycker sig genom kursen ha fått riktlinjer och
på så sätt i någon mån blivit mer lyhörd. Stern (1991:87) skriver att stimulans som riktas till
barnet får varken verka över- eller understimulerande och att detta kräver ett samspel och en
förmåga att både ge och läsa av signaler. När barnet ger signaler och märker att dessa
påverkar andra människors beteende uppstår hos barnet en känsla av möjlighet till kontroll
(Call & Marschak 1976, Fogel 1977, Schaffer 1977, Stern et al. 1977, Tronick et al. 1977:
Field 1978, Kaye 1982 i Stern 1991:88).
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Julia kan kanske genom den kunskap som hon, genom kursen, beskriver sig ha erhållit ge en
mer anpassad stimulans vilket då kan tänkas påverka Teas känsla av kontroll och möjlighet att
påverka samspelet. Sex av mödrarna anser, i olika utsträckning, som ovan nämnts att
spädbarnsmassage påverkat deras grad av sensitivitet.

Emde (1982 i Fogel Schneider 1996:44f) menar att det är viktigt för barnets tidiga sociala
utveckling att omvårdnadspersoner har kapacitet att uttrycka och ge respons på spädbarnets
beteende och signaler. En ökad sensitivitet hos dessa mödrar kan betraktas som positivt för
anknytningen i relation till det som McCandless (1977 i ibid) skriver om  att mödrar som är
mer sensitiva för spädbarnets signaler de första tre månaderna får en starkare anknytning vid
tolv månaders ålder. Enligt Zahn-Waxler et al. (1979 i Bowlby 1994) påverkar mödrarnas
förmåga att vara lyhörda och tröstande hur spädbarnet senare i livet kommer att reagera på
och hantera situationer där personer i omgivningen är i behov av hjälp och tröst (a.a:33).
Barnens senare förmåga att kunna stödja, möta människor och läsa subtila signaler kan ses
som förtjänstfullt i sociala interaktioner och för socialt arbete.

Corenelia, moder till Johannes, beskriver nedan hur hon utifrån barnets beteende tytt signaler
och på så sätt kunnat bedöma i vilket tillstånd barnet befinner sig:

Jo, det har det gjort, för man skulle ju skilja på de här olika tillstånden för
man skulle inte massera när han var så aktiv-vaken för då har han i alla fall
inte tid. Och då var det ju morgon eller kväll då han var lugnast […] jag
tyckte kvällen var ju bra för just massage då för då var han ju lugn-vaken
[…].

Cornelia, moder till Johannes

Smith och Ulvund (1993) påstår att samspelets kvalitet dels kan påverkas av egenskaper hos
föräldrarna som exempelvis hur lyhörda de är och dels av egenskaper hos barnen till exempel
hur lätt deras beteende är att tolka (Smith & Ulvund 1993:71). Samspelssvårigheter kan ofta
uppstå i fall föräldrarna i sin aktivitet antingen är för kontrollerande eller påträngande
(a.a:87f). Det är därför betydelsefullt att föräldrarna tar hänsyn till barnets rytm och uttryck.

Detta för att kunna ge stimulans i rätt form, hastighet och intensitet (a.a:82). Cornelia
beskriver hur hon under spädbarnsmassagekursen tillägnat sig kunskaper och utifrån dessa gör
en bedömning om när det är lämpligt att utöva massagen. Cornelia studerar i vilket tillstånd
Johannes befinner sig vilket kan tolkas som att hon möter honom på ett bättre sätt med sin
stimulans. Smith och Ulvund (a.a:405) skriver att sensitivitet innebär att omsorgspersonerna
ger en måttlig stimulans som inte fungerar varken över- eller understimulerande. Belsky,
Rovine och Taylor (1984 i ibid) fann att spädbarn som de bedömde fått måttlig stimulans var
mer trygga än barn som fått för lite eller för mycket stimulans. Utifrån detta kan tänkas att
Johannes i samspel med Cornelia får en anpassad stimulans vilket kan göra att tryggheten
ökar. Smith och Ulvund (a.a:464) menar att sensitivitet, som miljöfaktor, hos
omsorgspersoner troligen har störst betydelse för barnets fortsatta utveckling. Stack i Bremner
och Fogel (2001:362f) betonar att beröring har en stor betydelse för den första relationen
mellan omsorgsperson och spädbarn. Clay (1966 i Fogel Schneider 1996:46) menar precis
som Stack (i Bremner och Fogel 2001) att beröring är viktigt i den tidiga fasen av
anknytningsprocessen men också att behovet kvarstår livet ut.



27

Fem av mödrarna tror eller anser inte att spädbarnsmassage hjälpt dem att tyda barnets
signaler. Ava, moder till Caspian uttrycker sig på detta vis:

Jag vet inte faktiskt. Nej, det kan jag inte säga att det [spädbarnsmassage]
riktigt har. Det kanske har skett undermedvetet det kanske det har men jag
kan inte säga: ja det har det […]

Ava, moder till Caspian

Bowlby (1994:20) menar att föräldrars beteende till viss del är förprogrammerat och att
föräldrar instinktivt agerar i olika riktningar beroende på omständigheterna, exempelvis ger
barnet tröst vid gråt. Detta instinktiva beteende kan kanske vara en anledning till varför flera
mödrar tycker att det är svårt att uttala sig om spädbarnsmassage påverkat deras sensitivitet.
Bowlby (1994) skriver att det instinktiva agerandet är dock inte nödvändigtvis handlingar i
rätt riktning. Detta då kunskap om hur man kan agera erhålls på olika sätt exempelvis genom
erfarenheter som fås i kontakten med barnet men också genom att iaktta hur andra
omvårdnadspersoner agerar (ibid). Den sensitivitet som kan tänkas öka i och med
spädbarnsmassage skulle även i andra sammanhang och situationer utanför spädbarsmassage
kunna göra omvårdnadspersoner mer sensitiva inför signaler. Den erhållna kunskapen skulle
på så vis kunna få effekter på all daglig interaktion mellan omvårdnadsperson och barn och
därmed kunna ses som verksam stödinsats i familjer. Spädbarnsmassage som
gruppverksamhet kan utifrån det som Bowlby (1994) skriver kanske fungera som en
mötesplats och erbjuda möjlighet till iakttagelser och diskussioner med andra
omvårdnadspersoner vilket i sin tur kan påverka omvårdnadspersonernas beteende och
sensitivitet.

5.3 Sensitivitet och respons på signaler.

Många av mödrarna uppger att barnen reagerar med antingen leende, joller eller andra ljud när
mödrarna upplever att de vill bli masserade och att barnen försöker förflytta sig eller blir
ledsna och gråter då mödrarna upplever att de inte vill masserade. Tre mödrar beskriver detta:

[…] när jag masserar in händerna med oljan då skiner han upp med stort
leende. Då vet jag att han vill.

Minna, moder till Jakob

 […]när hon vill då pratar hon och jollrar lite[…]
Malin, moder till Emilie

Det är ju med skrik och så, eftersom att hon inte kan prata är det hennes
uttryckssätt eller drar ifrån eller så. Då får man ju lyssna på det och låta bli.

Julia, moder till Tea

Smith och Ulvund (1993) menar att spädbarn uttrycker sig, och visar vad de föredrar, genom
leende, ljud och gråt. Spädbarnen visar därigenom att de inte är passiva mottagare av
stimulans (Smith & Ulvund 1993:10). Mödrarna ovan beskriver hur deras barn visar vad de
tycker om och inte tycker om. Spädbarnens signaler stämmer med hur Smith och Ulvund
(1993) menar att barn uttrycker sig. Citaten av mödrarna visar även att mödrarna tyder
barnens signaler som att de vill eller inte vill bli masserade. Detta skulle kunna förstås utifrån
att barnen genom sina uttryckssätt inte är passiva mottagare av stimulans.
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Mödrarna beskriver signaler spädbarnen visat vid massage och hur dessa har förändrats över
tid, vilket de flesta mödrar anser att det har. En del av mödrarna beskriver svårigheter i att
tyda barnens signaler då de var yngre. Flertalet mödrar beskriver hur barnen vid en äldre ålder
visar att det inte vill ha massage genom att förflytta sig från modern.

Sanna och Petra citeras nedan:

Nu visar han ju ganska tydligt om han inte vill bli, nu kan han ju resa sig och
gå därifrån. Men jag tycker att han redan tidigt, då slog han lite med armarna
och sådär. Nu vet ju inte jag, men jag tolkar att han inte vill han det när han
viftar lite sådär.

Petra, moder till Filip

När han bara legat lugnt och bara tagit emot [vill han ha massage]. Så har jag
tolkat det, så vet man inte riktigt säkert med de här små, men just när de
viftar med armarna och sparkar då känns det inte helt ok att ge tycker jag, då
känns det som om det är något annat han vill istället.

Petra, moder till Filip

I början var det mer att hon grinade när hon inte ville och försökte ta sig
undan men det är svårt att tyda, men hon var inte nöjd med situationen. […]

Sanna, moder till Ronja

Smith och Ulvund (1993) beskriver att spädbarn som inte kan förflytta sig och som visar att
det inte vill ha en interaktion med andra visar detta genom att undvika ögonkontakt, vända
bort huvudet eller ge ifrån sig ljud som demonstrerar obehag. Smith och Ulvund (1993)
skriver att spädbarnen vid sex eller sju månader kan reglera fysiska avstånd själv med
kroppen (Smith & Ulvund 1993: 81, 220). De signaler mödrarna har beskrivit att spädbarnen
visar och hur dessa förändrats över tid kan förstås av vad Smith och Ulvund (1993) beskriver.
Det kan även kopplas till Sterns bild av spädbarn och dess utveckling av självet. Stern (1991)
menar att det hos barnet redan vid födseln existerar ett själv (Stern 1991:20). Han menar dock
att spädbarnet innan två månaders ålder inte har någon övergripande känsla av självet
(a.a:51,59). Mellan sju och nio månader menar Stern (1991) att det subjektiva självet
utvecklas. I och med att spädbarnet utvecklar ett subjektivt själv kan det förstå att andra
människor i dess omgivning har psyken, känslor, motiv och intentioner. Spädbarnen kan vid
den här tiden även till viss del läsa av och förhålla sig till andra och deras känslor (a.a:140).

5.4 Spädbarnsmassagens påverkan på föräldrarollen.

Fyra av mödrarna uppger att de inte vet ifall kursen på något sätt har påverkat. Två av
mödrarna tycker att kursen i spädbarnsmassage i vissa avseenden stärkt dem i föräldrarollen.

En av dessa beskriver detta på följande vis:

Ja, kanske lite. Man har något mer att ta till vid vissa tillfällen. Bra att gå
kursen och lära sig göra nya saker exempelvis då barnet är stressat eller har
ont i magen. Detta kan ha gjort mig starkare så.

Sofia, mamma till Simon

I en studie gjord av Jump (1999) visade det sig att de mödrar som fick lära sig IAIM:s metod
kände sig, till skillnad från kontrollgruppen, mer kompetenta i sin beröring vilket kan ha givit
dem känsla av att vara mer kvalificerade i samspel med spädbarnen (Jump 1999:12).
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Sofias citat beskriver hur hon, i likhet med mödrarna i studien gjort av Jump (1999), efter
kursen i spädbarnsmassage ansåg sig blivit stärkt genom massagen. Smith & Ulvund
(1993:141) menar att känsla av hjälplöshet vid gråt kan vara en omständighet som gör att barn
utsätts för misshandel. Två av mödrarna ser att kursen i spädbarnsmassage har givit dem som
omvårdnadspersoner ytterligare ett redskap för att bättre tillgodose barnets behov. Vilket
belyses av en av dem i citatet ovan. Om spädbarnsmassage som aktivitet skulle vara att
betrakta som föräldrastärkande och ge effekten att omvårdnadspersoner känner mindre
hjälplöshet skulle barns uppväxt i någon grad kunna påverkas i positiv riktning.

Fyra av mödrarna anser inte att kursen i spädbarnsmassage påverkat dem i föräldrarollen. En
av dessa framför detta på följande vis:

Nä, det tror jag faktiskt inte. Inte självkänslan. Det har väl varit som ett bra
redskap, dels då att få den här stunden. Den lilla vill ju annars bli den som
bara följer med. Det kan man säga att det [spädbarnsmassagen] blir ett
redskap för att få en stund med bara henne.

Sanna, moder till Ronja

Vid en studie som Clarke et al. (2002:128) genomförde visade resultatet att föräldrarna
upplevde och lade vikt vid hur spädbarnsmassage hjälpte dem att utveckla relationen till sina
barn, hur massagen gav speciellt avsedd tid med barnet, att massagen främjar social kontakt
med andra föräldrar samt att det var ett tillfälle att få information om hälsoaspekter. Trots att
Sanna inte anser att spädbarnsmassagen påverkat henne i föräldrarollen beskriver hon ovan
hur spädbarnsmassage, precis som föräldrarna i Clarkes (2002) studie, har varit ett redskap för
att få egen tid med Ronja.

Sure Start (Lorentz 2005:1) anser att små barn fysiska hälsa förbättras genom att stödja
barnens föräldrar i deras omsorg. Ett sätt att förbättra små barns psykologiska utveckling är att
uppmuntra och stödja tidigt anknytning mellan föräldrar och deras barn. IAIM menar att
spädbarnsmassage kan stärka föräldrars självförtroende (Benefits of infant massage 2005-12-
06 17.40). Clarke et al. (2002)  menar att interaktionen med spädbarnen påverkar föräldrars
självförtroende och känsla av kompetens (Clarke et al. 2002:128).

5.5 Upplever mödrarna att praktiserande av spädbarn smassage givit
fysiologiska effekter?

Samtliga mödrar uppger att de kunnat skönja positiva effekter på barnet vid användning av
spädbarnsmassage. Ingen av mödrarna tar upp att det sett negativa effekter hos barnen. Vissa
av mödrarna tycker sig se att spädbarnen är mer eller mindre välvilligt inställda till stimulans
av vissa kroppsdelar. Fyra av mödrarna har uppgivit att barnen haft magont och dessa har
upplevelsen av att spädbarnsmassage varit mycket verksam och lindrat besvären. Alla mödrar
utom en uppger att barnet blir lugnt av spädbarnsmassage. Tre mödrar säger att barnen sover
bättre. En av mödrarna citeras nedan:

Jag kände att han blev lugn av det, han somnade nästan direkt efteråt, han var
vaken hela tiden under massagen men sen efter massagen somnande han
alltid. Det vet jag också att flera i den gruppen sa efteråt att de barn som
vanligtvis sova bara en halvtimme kunde sova flera timmar efter massagen.

Ava, moder till Caspian
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Att en del av mödrarna anser spädbarnen mer eller mindre positivt inställda till stimulering av
vissa kroppsdelar kan kanske kopplas till vad Ayres (1988) benämner som det taktila försvaret
som spädbarn kan ha vilket innebär att de kan reagera negativt på beröring då kaos i
nervsystemet uppstår. Vidare skriver författaren att spädbarn kan ha olika starkt taktilt försvar
(Ayres 1988:122). Detta skulle kunna förklara de individuella skillnaderna som i mödrarnas
svar har utlästs. McClure (1999) ger ännu en förklaring på varför spädbarn kan reagera
negativt på massage. Hon menar att då spädbarn, när de växer snabbt, ofta upplever
spänningar i kroppen vilket kan resultera i att beröring kan kännas besvärande (McClure
1999:157).

Ingen av mödrarna har nämnt effekter vad gäller ökad blodcirkulation, förbättrad andning och
starkare immunförsvar. Ingen av mödrarna upplever att barnets aktivitetsnivå höjts efter
användning av spädbarnsmassage.

Stimuleringen vid spädbarnsmassage kan enligt Fogel Schneider (1996), precis som IAIM
menar, ha en lugnande effekt men kan också enligt Fogel Schneider (1996) ha en aktiverande
effekt (Fogel Schneider 1996:49f). IAIM hävdar att spädbarnmassage för barnen bland annat
kan ge avslappnande effekt, positivt påverka barnens sömn, öka blodcirkulationen, ge bättre
andning, förbättra matsmältningen och ge ett ökat immunförsvar (Benefits of infant massage
2005-12-06 17.40). Vissa  av IAIM:s beskrivna effekter kan kopplas till mödrarnas
upplevelser dock inte ökad blodcirkulation, förbättrad andning och starkare immunförsvar.

Mödrarna har till stor del gemensamma upplevelser av att kursen i och användandet av
spädbarnsmassage påverkat även dem positivt. Detta uttrycks nedan:

Ja, det är ett sätt för mig också att slappna av tycker jag. […] det blir ett
sätt att slappna av tillsammans. Visst har det påverkat mig absolut tycker
jag.

Minna, moder till Jakob

Det är nog […] positivt för både barn och föräldrar, man lär känna varandra
och så blir man avslappnad.

Malin, moder till Emilie

I en studie av Clarke et al. (2002:128) visade det sig att föräldrar ansåg att det fanns positiva
effekter i och med användande av spädbarnmassage både för dem själva och för spädbarnen.
McClure (1985 i Fogel Schneider 1996:45) hävdar att spädbarnsmassage är en teknik som
engagerar föräldrarna och som får barnet att slappna av i en ömsesidig behaglig interaktion.
Endast en av mödrarna upplever inte att hon på något sätt påverkats av spädbarnsmassagen.

De mödrar som uppgav att spädbarnsmassage för dem fått effekter nämner bland annat
upplevelser av välbefinnande, avkoppling och att massagen varit en behaglig, mysig och
avslappnande stund. Två av mödrarna tror att mindre positiva effekter kan bli följden om
föräldrar känner sig pressade till och stressade inför att utöva spädbarnsmassage. McClure
(1999) betonar att det är av vikt i IAIM:s metod att den som skall utföra massagen är
avslappnad och känner sig lugn. Detta för att skapa en lugn stund och kunna inrikta sig på
barnet (McClure1999:95ff).

IAIM menar att spädbarnsmassage för omsorgspersonerna ökar produktionen av hormonet
oxytocin (Benefits of infant massage 2005-12-06 17.40). Uvnäs-Moberg (2000) förklarar
oxytocin som ett hormon som frigörs vid beröring och har betydelse i situationer och tillstånd
som vanligen kännetecknas av lugn, ro och avslappning (Uvnäs-Moberg 2000:42).
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Uvnäs-Moberg (2000) menar att oxytocin frisätts både hos dem som ger och hos dem som får
massage (a.a:150). Oxytocin kan kanske således kopplas till mödrarnas upplevelser av
spädbarnsmassage som en lugn och avslappnad situation. De fysiologiska effekter som både
tidigare forskning och mödrarna påtalar kan tänkas påverka samspel och familjesituationen.
Detta då situationer präglade av lugn och harmoni borde gynna lyhördhet och minska stress.

5.6 Vad säger tidigare forskning, teori, lagar och rapporter om vilka
förtjänster och risker som kan finns med en stark r espektive svag
anknytning samt vilken betydelse kan anknytningens kvalitet tänkas ha
för socialt arbete?

I Socialtjänstlagen (SoL) kapitel fem, första paragrafen betonas att socialnämnden skall verka
för att barn växer upp under goda och trygga förhållanden (Norström & Thunved 2003:88f).

Howe et al. (1999) menar att mödrar som är säkra och mer självständiga ger barnet en mer
sensitiv omsorg och mer struktur i vardagen. Mödrarna tenderar att uppmärksamma och
acceptera både barnets positiva och negativa beteende samt uppvisar mer värme i
interaktionen till barnet. Dessa mödrar fungerar som en trygg bas för sina barn (Howe m.fl.
1999:59). Ainsworth et al. (1978 i Smith & Ulvund 1993) hävdar utifrån Baltimore-
undersökningen att mödrar som var avvisande och uppvisade hög grad av ilska hade barn som
var ängsliga och ignorerande. Mödrar som ansågs ha låg sensitivitet inför barnens behov hade
barn som var ängsliga och avvisande.

De barn som ansågs ha en trygg anknytning hade däremot mödrar som var sensitiva, erbjöd
hög grad av fysisk kontakt och oftare inbjöd till samspel (a.a:235ff). Ainsworth (1982 i Fogel
Schneider 1996:44) menar  även att mödrar som gav få responser på spädbarnets signaler de
första tre månaderna efter att barnet fötts hade barn som framstod som olyckliga vid matning
under det första året. McCandless (1977 i ibid) menar att mödrar som är mer sensitiva för
spädbarnets signaler de första tre månaderna tenderar att få en starkare anknytning vid tolv
månaders ålder. Även Emde (1982 i a.a:44f) menar att respons på barnet signaler är viktigt,
detta för barnet tidiga sociala utveckling. En undersökning som Sroufe (1983 i Smith &
Ulvund 1993) genomförde visade att barn med stark anknytning längre fram visade självtillit,
hade högre grad av popularitet, var mer oberoende, visade lättare empati och positiva känslor
än barn som Sroufe (1983) benämner som avvisande, ambivalenta eller ignorerande.
Avvisande och ambivalenta barn, enligt Sroufe (1993), uppfattades senare som mer impulsiva
och hjälplösa. De barn som Sroufe (1993) ansåg ignorerande visade mer aggressivitet och
isolation än barn med stark anknytning (a.a:239). Bowlby (1994) menar att omsorgens
kvalitet påverkar barnets förmåga till tillit och empati och att en god och kärleksfull omsorg
bidrar till att barnet blir mer samarbetsvillig och utforskande (Bowlby 1994:107f).

Sameroff och Chandler (1975 i Smith & Ulvund 1993) förklarar att vissa barn har en förmåga
att anpassa sig i situationer som till viss grad präglas av stress och konflikter. Smith och
Ulvund (1993) hävdar med anledning av detta att barn med en svag anknytning kan komma
att utveckla relationer präglade av trygghet. (a.a:235). Smith och Ulvund (a.a:463) betonar
spädbarnsålderns betydelse för utveckling men menar att det är av vikt att vara försiktig vad
gäller att dra slutsatser om att vissa erfarenheter skulle utgöra fara för framtida utveckling.
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Forskning tyder på att mödrars säkerhet i föräldrarollen och förmåga att vara sensitiva inför
barnet är av vikt för anknytningens kvalitet. Ovanstående forskning visar på att stark
anknytning påverkar barn i positiv bemärkelse. Barn med stark anknytning beskrivs ha
egenskaper som kan göra att de troligtvis inte kommer att vara i samma behov av insatser som
barn med svag anknytning. Insatser som syftar till att stärka anknytning kan således ses som
ett sätt att bidra till att fler barn får möjlighet att växa upp under goda och trygga
förhållanden. Smith och Ulvund (a.a:463) menar dock att det är viktigt att inte dra slutsatser
om att vissa erfarenheter utgör fara för individers framtida utveckling.

I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) andra paragrafen står att läsa att
vård utanför det egna hemmet kan komma ifråga om exempelvis anknytning mellan
omsorgsperson och barn är mycket bristfällig (Norström & Thunved 2003:241f)

Bowlby (1994) skriver att barn som etablerat en stark anknytning till omsorgspersoner är mer
positiva och därför kan vara lättare att ta hand om till skillnad från ängsliga och ambivalenta
barn som ofta reagerar med efterhängsenhet eller avståndstagande och blir mer gnälliga eller
dominanta. Dessa barns beteende kan göra att en ond cirkel uppstår och negativa känslor hos
anknytningspersonerna kan uppstå i förhållande till barnet (Bowlby 1994:74f). Barn kan vid
otrygg anknytning också uppvisa självständighet vilket kan få effekten att
omvårdnadspersonen inte får sin roll bekräftad och en känsla av att vara överflödig väcks
(Howe m.fl. 1999:88). Vidare skriver Bowlby att anknytningsmönster som utvecklats tenderar
att förbli stabilt och att mönster som skapats gärna upprätthålls (Bowlby 1994:158). En annan
konsekvens som Sroufe (1985 i ibid) tar upp är att de beteendemönster som barnet tillägnat
sig utifrån sina erfarenheter också tenderar att överföras då barnet etablerar nya relationer.
Howe et al. (1999) menar att anknytningspersonernas egna upplevelser under barndomen
påverkar interaktionen med de egna barnen. Vidare menar Howe et al. (1999) att barn vid
otrygg anknytning kan utveckla en tveksamhet till huruvida omsorgspersonerna kan tillgodose
behovet av skydd, säkerhet, kärlek och uppmärksamhet. En anknytning som präglas av
osäkerhet kan leda till att barnet uppvisar aggressivitet och detta beteende kan följa barnets
utveckling och uppväxt. Andra konsekvenser kan också vara att barnet känner att det inte
förtjänar omsorg och att barnet utvecklar en rädsla för att bli övergivet (Howe m.fl.
1999:124f). Howe et al. (a.a:13f, 88) hävdar att stress och en känsla av att vara försummade
uppstår hos barnet när omsorgspersoner är emotionellt otillgängliga och inte ger respons på
barnets signaler. Ayres (1988:74f) menar att det blir svårt för barnet att senare i livet knyta an
till personer om den första bindningen varit bristfällig. Enligt Howe et al. (1999:97) kan
denna grupp av barn få svårigheter att skapa hälsosamma relationer till andra människor.

Då anknytningsmönster tenderar att kvarstå och då otrygg anknytning beskrivs kunna leda till
att barn exempelvis utvecklar aggressivt beteende torde dessa barn i större utsträckning
riskera att komma i kontakt med sociala myndigheter. Bowlby (1994) skriver att en ond cirkel
kan uppstå när anknytning är bristfällig och resultera i att omvårdnadspersoner kan känna
uppgivenhet i föräldraskapet. Kanske kan vård utanför det egna hemmet bli tvunget om ett
mycket negativt anknytningsmönster har uppstått mellan omvårdnadspersoner och barn. Detta
kan ses som ytterligare ett motiv till att anknytningsstärkande insatser bör bedrivas av
socialtjänsten.

I Socialtjänstlagen (SoL) kapitel fem, första paragrafen står att läsa att socialnämnden i nära
samarbete med hemmen skall främja en allsidig personlighetsutveckling samt fysisk och
social utveckling hos barn  (Norström & Thunved 2003:88f).
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I Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små barns anknytning och samspel (2004) står att läsa
att ett behov finns av insatser i form av spädbarnsverksamhet för att stärka anknytning och
utveckla samspel men trots detta har stöd till familjer i viss utsträckning dragits in. Vidare står
att läsa att anknytnings- och samspelsstärkande preventiva insatser är effektiva mot ohälsa
och beteendeavvikelser hos barn. Stark anknytning anses vara en viktig faktor vad gäller att
motverka misshandel, vanvård och försummelse (Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små
barns anknytning och samspel  2004:109). Smith och Ulvund (1993) skriver att det visat sig
att känsla av hjälplöshet vid gråt är en bidragande faktor vid misshandel av barn och stöd till
nyblivna föräldrar är i och med detta motiverat (Smith & Ulvund 1993:141). I Lorenz et al.
(2005:1) står att läsa att stöd till föräldrar som kan gynna tidig anknytning är viktig för små
barns psykologiska utveckling och fysiska hälsa. Stern (1991) beskriver hur känslan av
kärnsjälv utvecklas genom RIGs och hur ett nätverk av själv-upplevelser skapas (Stern
1991:123). En upplevelse kan bli en länk till en specifik RIG och uppväcka känslor hos barnet
(a.a:123ff). Arbetsmodeller inom anknytningsteorin och RIGs påminner om varandra men
skiljer sig åt då RIGs används i alla sociala interaktioner och arbetsmodeller, enligt Stern
(1991), enbart vid anknytning och trygghet (a.a:127). Bowlby (1969, 1988 i Evenshaug &
Hallen 2001:193f) beskriver hur arbetsmodeller hos barnet utvecklas och hur dessa sedan
fungerar som en referensram när nya kontakter etableras. Detta gör att erfarenheter av tidiga
samspel har betydelse för barnets utveckling.

Bowlby (1994) menar att föräldrarna ska fungera som trygg bas från vilken barn skall kunna
utforska omvärlden (Bowlby 1994:28). Bowlby (a.a:157) menar vidare att
anknytningspersoners möjlighet till eget stöd påverkar förmågan att fungera
utvecklingsstödjande, som en trygg bas, för barnet. I rapporter från socialstyrelsen dras
slutsatsen att tidiga insatser för att stärka anknytning och känsla av kompetens hos
omvårdnadspersoner är viktiga förebyggande insatser som måste värderas högre och tros även
minska kostnader. Detta motiveras då möjligheten att uppnå förändring anses vara större när
insatser sätts in i ett tidigt skede (Socialstyrelsen, Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk
modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa 2005:102, Socialstyrelsen,
Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 2005:13).

I artikeln av Clarke et al. (2002) presenteras hur Health visiting’s använder sig av
spädbarnsmassage som en metod för att göra klienter medvetna om hälsobehov (Clarke et al.
2002:121f). Howe et al. (1999:186) menar att socialarbetare som använder sig av ett
anknytningsperspektiv måste vara intresserade av föräldrarnas självkänsla och av erfarenheter
av tidigare och nuvarande relationer.

Ovan betonas på olika sätt att preventiva, föräldrastärkande insatser är viktiga och har många
förtjänster. I Att knyta an, en livsviktig uppgift: om små barns anknytning och samspel (2004)
framhålls att ett behov finns av insatser i form av spädbarnsverksamhet. Spädbarnsmassage
kan tänkas vara en form av denna typ av verksamhet. Bowlby (1969, 1988) menar att barn
påverkas i sina kontakter senare i livet genom de arbetsmodeller som skapats under
uppväxten. Även RIGs som Stern (1991) beskriver kan ha samma påverkan. Detta skulle
kunna innebära att upplevelser och erfarenheter från uppväxten kan komma att följa och
påverka barnet i dess kontakter framöver.
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6. Slutdiskussion

Det övergripande syftet med studien var att undersöka effekter av spädbarnsmassage och att
koppla dessa till anknytning mellan mor och barn och huruvida dessa effekter kan ha relevans
för socialt arbete. Detta gjordes genom att studera tidigare forskning, teori, rapporter och lagar
samt genom att utföra intervjuer med mödrar som genomgått en kurs i spädbarnsmassage.

En figur har skapats utifrån tidigare forskning och teorier som använts i uppsatsarbetet.
Figuren gör anspråk på att på ett enkelt sätt förklara hur det skulle kunna förhålla sig. Figuren
demonstrerar hur beröring kan tänkas påverka individer och hur dessa kan påverka andra
individer. Komponenterna behöver inte nödvändigtvis förhålla sig till varandra som ordningen
i snurran visar. Uvnäs-Moberg (2000) menar att hormonet oxytocin frisätts vid beröring och
att oxytocin främjar vänligt samspel och dämpar tendenser till aggressivt beteende. Oxytocin
frisätts vid vänligt samspel vilket efterföljs av ökat intresse för fysisk kontakt. På detta sätt
skulle en snurra kunna skapas där de olika komponenterna upprätthåller snurrans aktivitet.  I
den andra snurran som inryms i figuren förklaras hur beröring kan tänkas påverka det som
Bowlby (1969, 1988, 1994) benämner som arbetsmodell och det Stern (1991) benämner som
RIGs. Vidare försöker snurran förklara hur individer efter att ha skapat arbetsmodeller eller
RIGs överför erfarenheter in i senare relationer och hur dessa kan komma att ha fler inslag av
beröring om barnet erhållit positiva erfarenheter av beröring i samspel med andra. På detta
sätt skulle användandet av beröring i någon mån kunna föras vidare från generation till
generation som ett naturligt inslag.

Beröring Beröring(oxytocin)

Oxytocin frisätts Arbetsmodell/Rigs

Mindre aggressivitet Påverkar beröring i
Mer vänligt samspel senare relationer

Oxytocin frisätts Beröring(oxytocin)

Mer intresserade av
fysisk kontakt

Snurrorna i figuren ger exempel på hur beröring startar kroppsliga kemiska processer men
också hur erfarenheter av beröring kan tänkas påverka individers förhållningssätt till fysisk
kontakt. Samtliga mödrar som intervjuats har uppgivit att de kunnat skönja positiva effekter
hos barnet vid användning av spädbarnsmassage. De intervjuade mödrarna har till stor del
även själva positiva fysiologiska upplevelser av spädbarnsmassagen. Vad gäller
spädbarnsmassages påverkan på kontakt, sensitivitet och föräldraroll skiljer de intervjuade
mödrarnas svar åt i större utsträckning än vad gäller påverkan på fysiologiska effekter.
Preventiva insatser som stärker omvårdnadspersoner i deras föräldraroll kan tänkas bidra till
att behov av senare insatser reduceras. Sådana insatser skulle i värsta fall kunna vara att barn
placeras utanför det egna hemmet.



35

Tidigare forskning har visat på att användning av spädbarnsmassage stärkt anknytning och
ökat sensitiviteten men även påverkat föräldrarnas känsla av kompetens i föräldraskapet. Det
har vid eftersökning av material till tolkningsramen funnits svårigheter att hitta studier som
visar negativa effekter som följd av spädbarnsmassage eller som kritiserar metoden. Kanske
kan en av anledningarna till detta vara att forskning på området är relativt ny eller att några
negativa effekter inte kunnat skönjas vilket inte väckt intresse för att motbevisa påstådda
effekter.

All funnen tidigare forskning, teori och rapporter tyder på att en stark anknytning i positiv
bemärkelse har betydelse för barnets utveckling och har därmed även förtjänster för socialt
arbete och samhället som helhet. De effekter som forskning visar på kan tänkas göra att
individer med stark anknytning är i mindre behov av sociala insatser. Fogel Schneider
(1996:46) påtalar att om beröring är barnets första språk och om beröring stärker anknytning
då är spädbarnsmassage också ett sätt att stärka anknytning (a.a:51). Spädbarnsmassage skulle
således kunna tänkas vara ett av flera verktyg i arbetet för att stärka anknytning mellan
omsorgspersoner och barn.

6.1. Förslag till fortsatt forskning

Förslag till fortsatt forskning är studera huruvida spädbarnsmassage kan tänkas vara ett
verktyg för att stärka far-barn kontakten. Ett annat förslag är att studera vilka effekter
spädbarnsmassage kan tänkas få för mödrar och barn som lever i socialt utsatta situationer.
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Intervjuer

Respondenter anges med fiktiva namn

Minna 2005-11-28 klockan 13:00

Sanna 2005-11-29 klockan 10:00

Sofia 2005-11-29 klockan 12:00

Malin 2005-11-29 klockan 15:00

Petra 2005-11-30 klockan 08:30

Anette 2005-11-30 klockan 09:10

Matilda 2005-11-30 klockan 10:00

Ava 2005-11-30 klockan 12:00

Julia 2005-12-01 klockan 11:30

Cornelia 2005-12-07 klockan 10:00



den xxx 2005

Hej xxx!

Vi är tre studenter som läser socionomprogrammet vi d Örebro
Universitet. Vi skriver nu c-uppsats som sista mome nt innan
vår examen. Enligt överenskommelse vid telefonsamta let
skickar vi nu vårt informationsbrev.

Uppsatsen som vi ska skriva syftar till att undersö ka
effekter av spädbarnsmassage och att koppla dessa t ill
anknytning mellan mor och barn och huruvida dessa e ffekter
kan ha relevans för socialt arbete. Studien är intressant
att göra då det i Sverige inte finns mycket forskni ng gjord
på området. Intervjufrågorna kommer att vara koppla de till
detta syfte och Vi beräknar att intervjun kommer at t ta ca
45 minuter att genomföra. Ditt deltagande är viktig t för att
vi ska kunna genomföra studien och vi är mycket tac ksamma
för att du vill hjälpa oss med detta. Intervjun kom mer att
bandas och sedan skrivas ut i text. Om du önskar ko mmer du
att få möjlighet att läsa igenom den och du har då möjlighet
att göra ändringar om det är något som vi missuppfa ttat
eller om det är något som du sagt som du inte vill ska
presenteras i uppsatsen. Du kommer inte att vara an onym i
undersökningen, detta då vi som utför undersökninge n kommer
att träffa dig och känner till ditt namn. Vi kan dä remot
utlova konfidentialitet, detta då Vi inte kommer at t
presentera ditt namn i uppsatsen och material komme r skyddas
från Otillbehörigt utnyttjande. Uppsatsen kommer i färdig
form att offentliggöras bland annat genom Örebro
Universitets databas. Vi tror inte att ditt deltaga nde i
studien kommer att få några negativa konsekvenser d etta på
grund av frågornas karaktär och utformning. Men om önskan
finns erbjuder vi uppföljande samtal där möjlighet ges att
prata om känslor som väckts i och med deltagandet. Vi vill
åter igen poängtera att du när som helst får avbryt a
deltagandet.

Din tid för genomförande av intervju är: xxx

Telefonnummer ifall du har frågor eller funderingar :
Anna Jern  xxx eller xxx
Maja Hallberg  xxx eller xxx
Erika Selberg  xxx eller xxx
Mailadress: xxx  

Handledare,
Daniel Lindberg xxx
Mailadress xxx



Med vänliga hälsningar
Anna Jern, Maja Hallberg & Erika Selberg



Temaguide

• Tankar och användning av spädbarnsmassage

- Val av användning
- Kontinuitet
- Uppfattning
- Tankar om effekter
- Påverkan av självkänsla och kompetens i moderskapet

• Fysiologiska effekter

- Fysiologisk påverkan hos modern
- Fysiologiska effekter hos barnen av beröringen
- Barnets ålder i relation till mottaglighet för massage

• Anknytning

- Barnets sökande efter närhet och kontakt
- Barnets reaktion vid separation och återförening
- Barnets reaktion vid kontakt med främmande personer
- Spädbarnsmassagens påverkan på relationen

• Sensitivitet

- Spädbarnsmassage som instrument för att tyda signaler
- Information/diskussion om signaler
- Barnets signaler på att det inte vill eller vill bli masserade och respons på dessa



Bilaga 3

Figur 1 Infant massage as an interactive relationship builder (Fogel Schneider
1996:48).

Figur 1 nedan illustrerar Fogel Schneiders (1996) syn på hur spädbarnsmassage kan påverka
hälsa, utveckling, interaktion och relationer.


