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Beröring i interaktion mellan 
föräldrar och deras barn 

Alice Gustavsson 

Sammanfattning 

Beröring är, efter att länge ha varit ganska förbisett, numera ett växande forskningsområde inom 
förälder-barn kommunikation. Detta har skett i takt med att man har insett vikten av social interaktion 
för utvecklingen av alla kognitiva förmågor, och kanske särskilt för språkutvecklingen. Denna studie 
undersöker hur beröring ser ut i förälder-barn interaktion, och anpassar en tidigare utarbetad mall 
(Agrawal, 2010) för annotering av beröring i interaktion av svenska förälder-barn dyader. Inspelningar 
av fyra förälder-barn-par i åtta filer, två filer per barn, annoterades och analyserades. Barnen, två 
flickor och två pojkar, var vid första inspelningstillfället 3 månader gamla och vid andra 6 månader.  

Förälderns beröring annoterades och analyserades med perspektiv på vilka kroppsdelar som berördes 
mest, vilken typ av beröring som var vanligast och hur mycket hudkontakt som förekom i den totala 
tiden av beröringen. Resultaten visar att föräldrarna vid båda inspelningstillfällena mest höll sina barn, 
samt att de mest förekommande kroppsdelar att beröra var händerna och överkroppen vid 3 respektive 
6 månaders ålder. Det framkom även att den totala beröringen samt beröringen med hudkontakt 
minskade från första inspelningstillfället. Detta konfirmerar tidigare forskningsresultat som bland 
annat sett att hållande av barn är vanligast vid tidig ålder, samt att beröringen i stort minskar gradvis 
under det första levnadsåret. 

Nyckelord 
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Abstract 

The role of touch has become a growing area of research within the field of parent-child 
communication. This has occurred in conjunction with the increased knowledge of the function that 
social interaction plays for all cognitive abilities, especially in language development. This study aims 
to examine the effects of touch in parent-child interaction by adapting previous work (Agrawal, 2010) 
and with it focus on Swedish parent-child dyads. Recordings were made of four parent-child pairs, a 
total of eight files with two files per child. The children, two girls and two boys, were 3 months old at 
the time of the first recording and 6 months old at the second one.  

These recordings were then annotated with respect to what body parts were most frequently touched, 
the type of touch used, the amount of skin-to-skin contact there was as well as the total amount of 
touch. Results indicate that the parents in both recordings tended to hold their children, with the most 
frequent area of contact for touch were the hands and upper body at 3 and 6 months respectively. It 
was found that the total amount of touch as well as the touch with skin-to-skin contact decreased from 
the first recording to the second. This confirms results from other research that the holding of the child 
is the most common type of touch when the child is very young, and that touch at large will decrease 
gradually throughout the child’s first year of life. 
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1. Introduktion 

Då det framkommit hur viktigt olika aspekter av social interaktion är i utvecklingen av kognitiva 
förmågor, såsom språk, har detta blivit ett växande forskningsområde inom studiet av 
kommunikationsutveckling hos barn. En modalitet som beröring har på så sätt fått mer 
uppmärksamhet på senare dagar och vikten av beröring i den tidiga interaktionen framkommer mer 
och mer. Denna studie ämnar utforska ämnet beröring i interaktion mellan föräldrar och barn närmare, 
detta genom att anpassa en tidigare utarbetad mall för beröringsannotering och sedan använda denna 
mall vid annoterande och analyserande av inspelningar med spädbarn och deras föräldrar. Fokus ligger 
på föräldrarnas beröring vid barnen och hur denna utvecklas från att barnen är 3 månader till att de är 6 
månader gamla. 

2. Bakgrund 

Spädbarns utveckling är något som fascinerat under en lång tid, och det finns fortfarande mycket att 
utforska inom detta område. Mänskliga spädbarn är så mycket mer beroende av sin omgivning än vad 
andra däggdjur är när de föds. Förutom grundläggande behov som att äta behöver vi också utveckla 
kognitiva förmågor och lära oss ett språk för att så småningom klara oss själva ute i världen. Så hur lär 
sig barn allt detta, när de samtidigt är så beroende av sin omvärld för att klara sig? En av sakerna som 
är klara är att denna utveckling har mycket med social interaktion att göra; barn är beroende av input 
från andra i deras närhet för att lära sig sociala förmågor som bland annat språk (Kuhl, 2007).  
Meltzoff, Kuhl, Movellan & Sejnowski (2009) har kommit fram till att barn lär sig nya saker genom 
framför allt tre sätt: imitation, joint attention och förmågan att sätta sig in i en annan människas 
situation. Redan innan det första årets slut kan barn nämligen förstå att andra människor är egna 
individer och kan på så sätt förstå och själva använda sig av medveten kommunikation (Carpenter, 
Nagell, Tomasello, Butterworth & Moore, 1998). Detta är en viktig del i utvecklingen av alla 
kognitiva förmågor, och då kanske särskilt i språk (Carpenter et al., 1998).  

Att språkinlärningen är beroende av social interaktion för att utvecklas har tidigare forskning visat 
(Kuhl, 2007). Spädbarn använder sig av social förståelse när de lär sig språket, även innan de själva 
kan tala (Baldwin & Moses, 2001), och Waxman & Gelman (2009) menar att när barn ska lära sig 
namn på nya kategorier behöver de både en förklaring av konceptet och perceptuell information från 
omvärlden. Så under vårt första levnadsår utvecklar vi vår språkförmåga genom att vi hör språket 
omkring oss, vi imiterar det vi hör och vi kan genom vår förståelse för andra bli visade eller på annat 
sätt få uppleva språkets egentliga mening och får på så sätt en uppfattning om vad det är. Detta leder 
oss till begreppet joint attention, att få en annan människa att titta eller lyssna på något genom att 
uppmärksamma dem på det, och vikten av detta i den tidiga interaktionen med spädbarn.  

Joint attention är en viktig del i språkinlärningen för spädbarn då förståelse för hur språket används är 
lika viktigt som att förstå vad språket består av (Tomasello, 2003). Och precis som att språket är unikt 
för vår art så är vanan att peka och visa omvärlden för små barn också ett specifikt kännetecken för 
människan (Tomasello, 2003). Men hur man använder sig av denna delade uppmärksamhet spelar 
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också roll. Det har till exempel visat sig att barn lär sig nya begrepp bättre om de redan är fokuserade 
på objektet de ska lära sig namnet på, jämfört med att försöka fånga deras uppmärksamhet med de nya 
orden (Tomasello & Farrar, 1986). De senaste decennierna har det även forskats mer om andra 
modaliteter i kommunikationen mellan föräldrar och barn. Hertenstein, Verkamp, Kerestes, & Holmes 
(2006) har visat att den visuella modaliteten är den i särklass mest studerade, medan beröring är ett av 
de minst utforskade ämnena på området förälder-barn interaktion. Det har dock visats mer intresse för 
denna modalitet på senare tid, och det är också beröring i interaktionen mellan föräldrar och spädbarn 
som denna studie kommer att utforska vidare.  

2.1 Beröring 

Under de senaste decennierna har således mer intresse för vikten av beröring i kommunikationen med 
små barn uppkommit (Hertenstein et al., 2006). Att denna del av interaktionen förbisetts så länge är 
egentligen lite märkligt, eftersom huden är det första organet att utvecklas och känsel är det mest 
utvecklade sinnet när vi föds, och det bör således inte vara så långsökt att tänka sig att detta sinne 
borde innebära en hel del för ett spädbarn. Innan vi lär oss att tala kommer vi lära oss att kommunicera 
genom icke-verbala sinnen, som bland annat känsel och beröring. 

Det har gjorts en del studier inom beröring med så kallat still-face; att mamman till barnen har ett 
medvetet neutralt ansiktsuttryck i perioder för att sedan övergå till det normala. Då har man tittat på 
hur spädbarn reagerar på andras beröring, och även hur deras egen beröring ser ut, under still face- 
respektive normala perioder av interaktion (Stack & Muir, 1992; Moszkowski, Stack & Chiarella, 
2009), och då har det framkommit att beröring verkar ha en lugnande effekt på barnen under tiden med 
still-face från mamman. Med tanke på att beröringen i dessa studier visade sig ha en effekt när barnen 
annars blev oroliga vid still-face-perioderna verkar det finnas en funktion hos beröring i interaktion 
med barn, vilket kanske inte är så förvånande vid närmare eftertanke. Beröring får ju nästan alltid en 
reaktion hos spädbarn, en smekning på kinden leder oftast till att barnet vänder på huvudet och lägger 
man ett finger i barnets handflata leder det till att handen sluts om det (Hernandez-Reif, Field & 
Diego, 2004), så att beröring har en stor betydelse i kommunikation med barn, som när de är så små 
inte kan kommunicera på så många andra sätt, ter sig inte så överraskande. App, McIntosh, Reed & 
Hertenstein (2011) menar i en studie om vilka kroppsliga uttryckssätt som uttrycker olika känslor bäst 
att beröring verkar uttrycka intima känslor som kärlek och sympati bäst. I en förälder-barn situation lär 
dessa känslor vara av stor vikt, och det kan då indikera att beröring kan vara ett start uttryck i denna 
interaktion. 

Ferber, Feldman, & Makhoul (2008) har studerat beröring mellan mammor och deras barn i en 
tvärsnittstudie med barn av 3, 6, 9 och 12 månaders ålder. De fann att ”affectionate-touch” (beröring 
som att hålla i barnet, smekningar och liknande) verkade gynna samstämd kommunikation mellan 
parterna och att denna beröring verkade särskilt viktig för kommunikationen. De kunde också se en 
minskning av all sorts beröring under det första levnadsåret, och en slags gräns när barnen är 6 
månader då beröringen övergår från mer omhändertagande till något mer ömsesidig beröring. De 
poängterar också att det inte är konstigt att beröringen både avtar och ändrar karaktär när barnen blir 
äldre eftersom mammorna säkerligen anpassar sig efter barnens behov och vilja (Ferber et al., 2007). 
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2.2 Hudkontakt i beröring 

Olausson, Wessberg, McGlone & Vallbo (2010) har undersökt nervfibrer i vår hud och kommit 
underfund med deras betydelse för beröring. Studien framhäver att nervfibrerna verkar ha en funktion 
för att bära relevant information genom beröring mellan två människor och på så sätt kan hjälpa till att 
framhäva vissa känslor (Olausson et al., 2010). De menar att det finns vad de kallar för ”social touch”, 
beröring som har stor betydelse i social interaktion, och att dessa nervfibrer spelar en stor roll i detta 
eftersom de verkar vara centrala i uppfattandet av långsam och behaglig beröring (Olausson et al., 
2010).  

Ackerley et al. (2014) studerade dessa nervfibrer närmare och fann att de reagerar allra starkast på 
långsam beröring med kroppstemperatur (till skillnad från hög eller låg temperatur och snabbare 
hastighet), såsom en handsmekning. Detta menar de styrker hypotesen för ”social touch” och 
betydelsen av hudkontakt i beröring, och de tror att det evolutionära intresset av dessa nervfibrer bör 
ha varit att stärka bandet i nära relationer, såsom den mellan föräldrar och barn (Ackerley et al., 2014).  
Med denna bakgrund kan vi anta att hudkontakt i beröring har en viktig funktion och att detta bör 
studeras närmare. 

2.3 Tidigare klassificering av beröring 

I flera av de tidigare studierna av beröring har man åberopat ett fullständigt system för att klassificera 
beröring (Stack & Muir, 1992; Hertenstein, 2002) för att lättare kunna studera ämnet. Hertenstein 
(2002) påpekar också att beröring inte är en isolerad företeelse och därför borde man också studera det 
i samband med andra beteendemodaliteter. Han menar att beröring kan vara ett av de viktigaste sätten 
för föräldrar att kommunicera med sina barn och därför är det också viktigt att forska vidare om detta 
ämne.  

Priyanka Agrawal har i sin avhandling ”Development of a coding system for touch: An analysis of 
early mother-child interaction” (2010) noga studerat beröring mellan mammor och barn i en 
longitudinell studie för att vidare kartlägga detta relativt outforskade ämne. Avhandlingen skrevs med 
syfte att hitta mer information om utvecklingen av beröring i tvåvägsinteraktion mellan mammor och 
barn. Hon ville även studera beröring i kontext med andra ickeverbala beteenden, såsom ansiktsuttryck 
och riktning av blicken. För att göra detta behövdes således ett kodningssystem som fungerade för 
både beröring och de ickeverbala beteenden som skulle studeras. I arbetet uppkom då en ny mall för 
kodning av beröring, ”Touch and co-occurring behaviour coding system” (TCBC) eftersom de 
existerande systemen inte fyllde behovet (Agrawal, 2010). 

Mallen användes sedan för att koda och analysera 20 inspelningar av interaktion mellan mödrar och 
deras barn, när barnen var 3 respektive 19 månader gamla. Information om både barnen (exempelvis 
ålder och kön), mammorna (exempelvis ålder och utbildningsnivå) och de ickeverbala aspekter som 
mättes, såsom ansiktsuttryck, hållning och avstånd mellan de båda parterna, användes sedan för att 
analysera deras påverkan på beröringsfrekvensen. Resultaten visade att barnets ålder, mammans 
utbildningsnivå, vem som berörde vem och vilken typ av beröring som användes var komponenter 
som påverkade beröringsfrekvensen, medan barnets kön, vilken födelseordning barnet hade, 
mammans ålder samt yrke inte hade någon märkbar påverkan. Utöver detta verkade ansiktsuttryck och 
vilket håll man tittade emot också ha en effekt. Slutsatsen blev då att det förefaller finnas en länk 
mellan beröring och andra ickeverbala komponenter.  
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Gällande vilken typ av beröring som var vanligast enligt studien nämndes ”Hold” och ”Gentle touch” 
som centrala beröringstyper i interaktionen med små barn. Resultaten visade också att beröring med 
hudkontakt var mindre vanlig än beröring utan hudkontakt när barnen var 3 månader gamla. Det 
påpekas dock att kläderna är en viktig faktor vid mätning av detta, och att barnen oftast hade kläder 
som täckte det mesta av kroppen. Det nämns att inspelningarna vid 3 månader skedde under 
vinterhalvåret medan inspelningarna för när barnen var 19 månader inträffade med mycket varmare 
väder, och att detta kom att påverka vilka slags kläder barnen bar vid inspelningstillfällena (Agrawal, 
2010). Att de inspelningarna skedde i Indien med indiska föräldrar och barn gör att det självkart kan 
finnas kulturella olikheter mellan dessa inspelningar och den data som används i denna studie. Då 
anpassningen av Agrawals mall sker genom applicering av den på materialet som finns tillhanda, 
kommer dessa eventuella skillnader förmodligen fångas upp i utvecklandet av annoteringsmallen. 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att vidare utforska förälder-barn interaktion med fokus på beröring. Detta 
är fortfarande ett relativt outforskat ämne inom kommunikationen med barn, men verkar ha en stor 
betydelse inom detta område. Därför är det viktigt att vidareutveckla klassificering och analys av 
beröring för att ytterligare förstå barns kommunikationsutveckling. Viktigt för arbetet blir då att hitta 
eventuella likheter mellan beröringen i filerna från Agrawals arbete, samt att anpassa hennes mall för 
annotering av beröring till det projekt materialet kommer ifrån, MINT (MAW 2011.007). Eftersom 
hudkontakt i beröring antas ha en stor roll (Ackerley et al., 2014; Olausson et al., 2010) kommer även 
detta tas upp och undersökas. 

Studien är således en metodologisk undersökning om utformandet av denna annoteringsmall och även 
applicerandet av den på ett antal filer med förälder-barn interaktion, med fokus på föräldrarnas 
beröring av barnen. Det analyserade materialet kommer att presenteras med syfte att se huruvida det 
finns likheter med tidigare forskningsresultat. Agrawal (2010) fann bland annat att mammorna mest 
höll sina barn och att detta var den absolut vanligaste beröringstypen tillsammans med vad hon kallar 
för ”Gentle touch”, så detta är ett resultat som förväntas ses även i denna studie. Det har också 
framkommit att den totala beröringen avtar under det första levnadsåret, och beröring med hudkontakt 
med denna, så även detta är ett väntat resultat av studien. 

4. Metod och material 

4.1 Material 

Materialet till denna studie kommer från ett pågående projekt på Institutionen för Lingvistik på 
Stockholms universitet: Modellering av förälder-barn interaktion, MINT (MAW 2011.007). 
Testdeltagarna består av slumpmässigt utvalda familjer i storstockholmsområdet, alla med ett barn fött 
i augusti-september 2013. 2000 familjer kontaktades via brev och av dessa svarade 80 familjer på 
ansökan och var med i projektet. Det är en treårig longitudinell studie som startade hösten 2013 och 
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som ämnar ge större insikt i kommunikation mellan föräldrar och barn, redan från väldigt tidig ålder, 
och hur denna kan påverka barnens utveckling. Föräldrar och barn spelas in i spontan interaktion och 
filerna annoteras sedan för bland annat tal, F0-variation, gester, ögonkontakt och nu även beröring. 
Inspelningar sker var tredje månad med första tillfället när barnen var tre månader gamla. 

4.1.1 Procedur 

Inspelningarna är ungefär 20 minuter långa och består av två delar, en där föräldern får umgås och 
leka fritt med barnet följt av en kort paus där en av testledarna kommer in i rummet och presenterar 
olika bilder- och pekböcker och föreslår att föräldern kan visa barnet detta och/eller leka med ramsor 
och sånger. I andra delen får föräldrarna på så sätt lite mer ledning i vad de ska göra, men kan 
fortfarande välja hur detta ska ske. Både föräldrar och barn sitter under inspelningen på golvet, men 
får resa sig upp eller flytta runt i rummet som de vill. Inspelningarna sker på Institutionen för 
lingvistik på Stockholms universitet, i ett ljuddämpat rum inrett för ändamålet med diverse filtar och 
kuddar. Rummet är ca 3x2 meter i diameter med ett fönster utåt samt ett fönster in till kontrollrummet 
(se Bilaga A och B). På väggen sitter också porträtt av tre gosedjur som finns i rummet med deras 
respektive namn; Mo, Na och Li, som föräldrarna bes referera till när de använder sig av gosedjuren.  

4.1.2 Utrustning 

Till inspelningarna används sammanlagt 4 kameror. Tre av dessa är monterade på väggen men är även 
rörliga för att kunna få de vinklar som behövs för att få ett så tydligt och användbart material som 
möjligt. Ytterligare en kamera är av en ”action”-variant och sitter på förälderns bröst för att få 
ytterligare en vinkel. De väggmonterade kamerorna som används är HDMI-kameror av märket Canon, 
modell XA10, actionkameran är en GoPro Hero3 kamera. Utöver detta används totalt 3 mikrofoner, 
två rundupptagande, sladdlösa myggmikrofoner som sitter på föräldern respektive barnet, samt en 
rundupptagande kondensatormikrofon kopplad till alla kameror för att kunna synkronisera filerna 
efteråt. Kondensatormikrofonen är en AKG SE 300 B och de sladdlösa myggorna är av märket 
Sennheiser, modell eW 100 G2. Inspelningarna importeras till programmet Final Cut Pro X, version 
10.1.1, där de synkroniseras så att alla olika filer får samma längd. Där sparas de i wav- respektive 
MPEG-4-format för att kunna användas i det program som används för annotering. 

4.1.3 Urval 

Till min studie valdes åtta filer ut slumpmässigt från de barn som varit på de båda aktuella 
inspelningarna. Urvalet bestod av både filerna från 3-månadersinspelningen och 6-
månadersinspelningen av totalt fyra barn, två pojkar och två flickor. Både kvinnor och män får delta i 
projektet med sina barn, men på grund av att de flesta föräldrar som var med i de första två 
inspelningarna (3 och 6 månader) var kvinnor är således också alla föräldrarna i de filer jag valde det. 
Jag valde att analysera den del av inspelningarna som bestod av fri lek för att få data som så nära som 
möjligt visar naturlig interaktion mellan föräldrarna och barnen. Eftersom filerna varierade lite i längd 
valde jag att annotera de fem första minuterna inom fri lek-sessionen för att kunna göra jämförelser 
mellan de olika filerna. I Tabell 1 återfinns de exakta tidsintervallen för varje fil som annoterades.  
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 3 månader, starttid Annoteringslängd 6 månader, starttid Annoteringslängd 

Barn A 00:01:58 05:01 min 00:00:44 04:57 min 

Barn B 00:01:02 05:01 min 00:01:04 05:00 min 

Barn C 00:02:50 05:02 min 00:00:53 05:01 min 

Barn D 00:00:45 04:57 min 00:00:48 04:59 min 

4.2 Metod 

De valda filerna annoterades sedan i programmet ELAN (2011). Till arbetet hörde som nämnts även 
att utveckla en mall för annotering av beröring, på basis av Agrawals TCBC (2010). Utvecklingen av 
denna mall bestod till största delen av att jag prövade mig fram för att se vad som fungerade för dessa 
filer. Eftersom det framkommit från Agrawals studie att beröringstyp viktig lades extra mycket tid ner 
på att utveckla den delen. Mest handlade det om att anpassa mallen så att det gick att använda den i 
ELAN. Det underlättade att ha en lista att utgå ifrån med beröringstyper och också att se vad som var 
vanligast i den tidigare studien. Eftersom många av de ickeverbala komponenter Agrawal har med i 
sin mall annoteras separat i det här projektet fick de strykas helt för beröringsannoteringen. 

De aspekter inom beröring som valdes att ha med är tidpunkt, tidsintervall, vänster/höger kroppshalva, 
kroppsdel för den som berör, kroppsdel för den som blir berörd, beröringstyp samt om det finns 
hudkontakt i beröringen eller inte. Beröring på den egna kroppen eller andra saker annoteras inte. 
Annoteringarna ser då ut som följer: 

• ”R” för höger eller ”L” för vänster kroppshalva för den som utför beröringen 
• Den kroppsdel som används för beröring 
• Den kroppsdel som berörs  
• Beröringstyp 
• ”S” som notering för hudkontakt (skin-to-skin contact). Om det inte finns hudkontakt i beröringen 

lämnas den platsen tom. 

Om föräldern använder sin vänstra hand för att hålla barnets ena fot, och det dessutom är hudkontakt i 
beröringen skulle annoteringen se ut som följande: L_hand-foot_hold_S, och i ELAN får annoteringen 
den längd man vill ha, på den tidpunkt man vill ha den. Övriga aspekter från Agrawals mall som 
valdes att annoteras, dock inte tillsammans med beröring, är avståndet mellan förälder och barn samt 
ansiktsuttryck för respektive parter. Både förälderns och barnets beröring annoterades, även om det 
bara var förälderns beröring som senare analyserades. I tabell 2 ser vi listan på de beröringstyper som 
användes och i Tabell 3 listan över vilka kroppsdelar som användes i annoteringen.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Lista över de filerna som användes i studien, med starttid för annotering och tidslängd för hur lång del 
av filen som annoterades. 
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Beröringstyper 
Groom Beröring med praktiskt syfte, rätta till kläder, torka bort något från kinden mm. 
Hold Hålla, både ha tag om en kroppsdel eller stödja/hålla uppe barnet. 
Kick Sparka, om barnet tex ligger och sprattlar och råkar sparka mot förälderns ben. 
Kiss Pussa. 
Lift Lyfta, och då bara själva lyftandet, inte att tex hålla barnet i luften (Hold). 
Play Lekfull beröring, leka med händer/fötter, ser väldigt olika ut. 
Poke Peta, ungefär som Press, men oftast med ett finger, eller kanske tårna. 
Press Trycka, inget grepp och inte med syfte att flytta på det man pressar mot (Push). 
Pull Dra emot sig. 
Push Skjuta ifrån sig. 
Rest Vila, beröring utan rörelse eller tryck och utan att riktigt ha grepp, kanske efter att man 

klappat på magen och låter handen bara vila. 
Rub Stryka fram och tillbaka, ofta lite snabbare. 
Stroke Stryka/smeka, åt samma håll och ofta ganska långsamt. 
Suck Suga. 

 

 

Beröringsställen 

Hair Hår, alltså löst hår och inte om man tex klappar på huvudet. 
Head Huvud. 
Face Ansikte, inga specifika delar av ansiktet används. 
Upper (half) Överkroppen, används om flera delar av överkroppen berörs, eller om man tex 

lyfter eller stödjer barnet. 
Chest Bröst. 
Back Rygg. 
Abdomen Mage. 
Arm(s) Arm(ar). 
Hand(s) Hand/Händer. 
Finger(s) Finger/Fingrar, används oavsett vilket/vilka, istället för ”Hand” om det är mer 

specifikt fingrarna. 
Lower (half) Underkroppen, används på samma sätt som ”Upper”; när fler delar av 

underkroppen berörs, eller om man tex håller barnet. 
Leg(s) Ben. 
Foot/Feet Fot/Fötter. 
Whole (body) Hela kroppen, exempelvis om barnet sitter i knät och man stödjer hela kroppen 

(både Upper och Lower). 

4.2.1 Analys 

När filerna annoterats importerades annoteringarna med tillhörande data om längd och tidpunkt till 
Excel. Där räknades det ihop hur mycket av den sammanlagda beröringstiden som användes till 
respektive beröringstyp och vilken kroppsdel som var vanligast att beröra i de olika filerna samt när 
man sammanställt all data. Även hur mycket av beröringen som innehöll hudkontakt mättes. För att 
göra resultaten mer överskådliga sammanfattades annoteringarna för kroppsdelar till ett mindre antal: 
Head och Face blev en, Upper half fick representera Upper half, Abdomen, Chest och Back, Hand(s) 
och Finger(s) slogs ihop till en kategori och de övriga fick vara som de är: Arm(s), Lower half, Leg(s), 
Foot/Feet, Whole body. 

Tabell 2. Lista över de beröringstyper som användes vid annoteringen. 

Tabell 3. Lista över benämningarna för kroppsdelar som användes vid annoteringen. 
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Även beröringstyperna sammanfattades för mer överblickbara resultat. Då lades de kategorier som var 
minst ihop till en Other-kategori. Dessa var Poke, Push och Kiss. Kategorin Press lades även in i Hold, 
detta för att datan blev lite orepresentativ då en enda annotering gjorde denna kategori till den näst 
största i analysen för 6-månader. Den annoteringen var ett tillfälle då en av föräldrarna använde ett 
finger mot barnets ben för att stödja honom, så även om annoteringen Press var rätt tyckte jag att 
intentionen hos mamman var att stödja barnet och beslutade mig då för att lägga ihop Press och Hold 
till en kategori. Förutom denna annotering av Press fanns det bara två ytterligare, båda kortare än en 
sekund var och de skulle således höra samman med kategorin Other om det inte vore för den nyss 
nämna annoteringen. 

5. Resultat 

Den totala beröringstiden räknades ihop för alla filer, och delades in i beröring med eller utan 
hudkontakt. Figur 1 visar resultatet för detta. Där ser vi att det är mer beröring totalt när barnen är 3 
månader gamla jämfört med när de är 6 månader. Det är också mer beröring med hudkontakt vid 3 
månaders ålder. Den totala beröringen utan hudkontakt är däremot större när barnen är 6 månader. 
Diagram för den totala beröringstiden mellan 3 och 6 månader för de individuella förälder-barn-paren 
finns i Bilaga C. 
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De kombinerade resultaten för beröringsområde syns i Figur 2. Den visar att Hand(s) är den absolut 
vanligaste kroppsdelen som berörs när barnen är 3 månader, med Upper half (överkroppen) som näst 
vanligast, medan Upper half däremot är vanligast vid 6 månader, då följt av Hands. Diagrammen för 
de individuella filerna finns i Bilaga D. 

 

Figur 1. Den totala tiden av beröringen i alla filer, mätt i minuter. Totalt annoterades 20 minuter av 
interaktion för båda åldersgrupperna. I röd färg ses hur mycket av beröringen som innehöll hudkontakt och i 
blå färg syns den utan hudkontakt. 
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3 månader, kombinerat

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

  

6 månader, kombinerat
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Lower half

Leg(s)

Foot/Feet
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Frekvensen av de sammanfattade beröringstyperna hittas i Figur 3, där det är tydligt att Hold är den 
vanligaste typen i båda åldersgrupperna, och att denna även har ökat från 3 till 6 månader. De 
individuella diagrammen för alla enskilda filer finns i Bilaga E.  

 

3 månader, kombinerat

Hold

Rest
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Rub

Groom

Pull
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Other

  

6 månader, kombinerat
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6. Diskussion 

Denna studie syftade till att utveckla ett system för beröring utifrån Agrawals TCBC (2010) och 
använda detta för att studera beröring i ett antal inspelningar till ett pågående projekt om interaktion 
mellan föräldrar och barn. De väntade resultaten av studien var att de mest använda beröringstyperna 
skulle vara typer av omhändertagande karaktär, såsom att hålla barnet, och även att beröringen bör 
minska med barnens ökande ålder. Beröringen som innehöll hudkontakt borde även den minska i och 
med att barnen blir äldre. Detta då tidigare forskning inom området visar på att beröring minskar 
gradvis under det första levnadsåret och ändrar karaktär i och med att barnen växer upp (Agrawal, 
2010; Ferber et al., 2008). Analyserna ämnade även leda till större insikter om det system som 
utvecklades och hur det kan appliceras på vidare inspelningar. Resultaten visade att beröringen 
minskade från den yngre åldern (3 månader) till den äldre (6 månader) och även att de vanligaste 
beröringstyperna är i enighet med tidigare studier. 

Figur 2. Distributionen av den totala beröringen av de 20 minuter som analyserats, för 3 månaders- respektive 
6 månadersinspelningarna, indelat i de kroppsdelar som blev berörda. 

Figur 3. Distributionen av den totala beröringen av de 20 minuter som analyserats, för 3 månaders- respektive 6 
månadersinspelningarna, indelat i beröringstyp. 
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6.1 Metoddiskussion 

Utförandet av studien krävde utvecklandet av en mall för beröringsannotering som kan objektivera 
annoteringsarbetet för framtida studier inom området. Mallen utvecklades för ett pågående 
forskningsprojekt och de ändringar som gjordes var i första hand med tanke på appliceringen av 
mallen på projektets material, samt hur andra aspekter än beröring också ska annoteras i detta projekt. 
Allt för mycket information i beröringsannoteringen till det här projektet skulle kunna ta tid och plats 
från de andra aspekterna, och det bedömdes som mer passande att ha en mindre specificerad mall än 
vad som fanns i den mall Agrawal utarbetat (2010). Således var det mesta arbetet att koncentrera 
annoteringen av beröring till en storlek som passar bättre för detta projekt. 

Mallen utvecklades dock genom att utgå från de klassificeringar som fanns i Agrawals mall. Jag 
använde exempelvis de beröringstyper som kom upp allt eftersom arbetet fortskred och utvecklade på 
det sättet den lista som presenteras i Tabell 2. Vad gäller listan över kroppsdelar (Tabell 3) så var 
Agrawals mall väldigt utförlig på den punkten, och för att göra den enklare att använda så 
komprimerades den, till exempel inkluderades alla olika fingrar (tumme, pekfinger, långfinger etc.) i 
klassificeringen Finger. På samma sätt reducerades alla ansiktsdelar (mun, näsa, ögonbryn etc.) som 
finns med i Agrawals annoteringsmall till Face i denna version, eftersom att den specificeringen 
ansågs räcka till beröringen. Detta då kontexten även tas upp i annoteringen av filerna, det vill säga 
mer specifikt vad det är som händer. Ett exempel på detta är om föräldern pussar barnet på kinden så 
annoteras detta i beröringen endast som ”face-face_kiss_S”, men i kontextannoteringen skulle själva 
handlingen uttalas med mer specifikation (att det är just på kinden och inte på pannan eller munnen). 
Detta kommer vid analyser av arbetet att göra det lite lättare att söka på till exempel all beröring mot 
ansiktet, även om det ibland kommer kräva att man tittar på andra delar av annoteringen för att hitta 
det man söker. 

Beröringstyperna utvecklades på samma sätt som kroppsdelarna: Jag utgick från den lista Agrawal har 
utformat och använde de typer som kom upp, och på så sätt fylldes listan på. I vissa fall lades även 
kategorier som inte fanns med i Agrawals mall till. Ett exempel på detta är Rest vilket kom upp som 
en beröringstyp som enligt den tidigare mallen skulle kategoriseras som ”Contact without Movement”. 
Eftersom detta projekt krävde en mer komprimerad mall blev resultatet att kategorin Rest lades till 
istället. Då det i tidigare studier har framkommit att hudkontakt har en stor funktion i social interaktion 
(Olausson et al., 2010; Ackerley et al., 2014) valdes även detta att ta med i annoteringen. De nervfibrer 
som verkar kunna uppfatta hudkontakt vid beröring skulle kunna ha större betydelse än vad vi vet 
idag, och på så sätt kan dessa data hjälpa till att fylla den luckan. 

Som nämnt bestod urvalet till min studie av inspelningar från Sverige, medan Agrawal utvecklade 
TCBC (2010) i Indien, och med detta i tanken tror man gärna att det är stora skillnader i applicerandet 
av mallen och kanske hur beröringen i allmänhet ser ut. Efter detta arbete kan dock inga sådana 
slutsatser dras, om det finns skillnader så syntes de inte i användandet av mallen. Möjligen att det 
skulle framkomma skillnader vid jämförande av de tidigare filer som annoterats och de från denna 
studie, men i de resultat som visas här och i arbetet med annoteringen var det ingenting som kom upp. 
Två av föräldrarna i de filer som annoterades var även av utländsk härkomst, så det skulle i sådana fall 
kunna finnas kulturskillnader även mellan föräldrarna i denna studie. Urvalet är dock inte tillräckligt 
stort för att kunna säga något om detta. 

Sammanlagt annoterades fem minuter var av de valda filerna av mig i ELAN och sedan 
transporterades datan till Excel där sammanställningar gjordes för att se resultaten. Att filerna 
annoterades av endast en person ger studien svagare reliabilitet. Eftersom mätningarna består av att 
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titta på vad som händer och bedöma det kommer resultaten alltid vara mer eller mindre subjektiva, 
men ytterligare personer som också annoterade för att sedan jämföra resultaten hade stärkt 
reliabiliteten. Dock hoppas jag att efter att ha gått efter en mall ändå ha gjort ett så enhetligt arbete 
som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Som vi kan se i Figur 1 minskar beröringen från 3 till 6 månader, både den totala beröringen och 
beröringen med hudkontakt. Självklart kan man se individuella skillnader mellan de olika barnen och 
föräldrarna (se Bilaga C), och barn A och D är har båda filer som ser lite annorlunda ut vid 6 månaders 
ålder. Barn A har extremt lite beröring totalt, och ingen beröring med hudkontakt alls vid det tillfället. 
Detta betyder dock inte att det inte förekom någon beröring alls, utan istället var det barnet som stod 
för den mesta beröringen, vilket inte syns i dessa data. Barnet låg hela tiden och trampade mot 
moderns ben, och då kan man tänka sig att den kontakten räckte för mamman och att hon på så sätt 
själv inte kände behovet att röra lika mycket vid barnet. Barn D däremot har mer beröring vid 6 
månader än vid 3. Vid det tillfället hölls barnet i knät nästan hela tiden och således behövde modern 
också hålla i henne hela den tiden, och på så sätt ser vi mer beröring vid det tillfället. Dock kan vi se 
att beröringen med hudkontakt minskat från 3 till 6 månader även hos det här förälder-barn paret.  

Att beröringen minskar i takt med att åldern hos barnen ökar stämmer överens med tidigare forskning 
(Agrawal, 2010; Ferber et al., 2008), och är även en logisk följd av att barnen blir större och vill 
utforska rummet mer själva, medan de vid 3 månaders ålder ofta inte kan göra mycket mer än att 
kanske hålla i moderns händer. Det är ändå intressant att se att det är en sådan skillnad bara mellan 3 
och 6 månaders ålder, och att andelen beröring med hudkontakt också minskat så pass mycket. 
Självklart kommer barnens självständighet spela in i den aspekten också; om de inte längre bara vill 
hålla i moderns händer (där den mesta hudkontakten görs), kommer andelen beröring med hudkontakt 
också att minska. När det gäller denna aspekt måste även nämnas att kläderna också spelar roll, precis 
som Agrawal (2010) också såg. Inspelningarna skedde i november och februari, så följaktligen var 
barnen relativt påklädda med endast händer och huvud utan kläder. Inspelningar under sommaren 
kommer säkerligen visa mer hudkontakt då många barn med största sannolikhet kommer ha bara ben 
och/eller armar. 

Resultaten för beröringstyp visar att Hold är den i särklass vanligaste typen, följt av Rest. Detta 
stämmer också med tidigare forskning (Agrawal, 2010; Ferber et al., 2008). Eftersom barnen var så 
pass små vid båda inspelningstillfällena borde resultaten i detta inte förändras så mycket, då används 
så mycket beröring fortfarande till att helt enkelt hålla eller stödja barnet. Ferber et al. (2008) kunde 
också se en gräns vid 6 månader där beröringen ändrade karaktär från mer omhändertagande till mer 
ömsesidig beröring mellan barnet och föräldern. Vid nästa inspelningstillfälle (när barnen är 9 
månader) bör man då se mer interaktion mellan föräldrarna och barnen. I Figur 3 kan vi se resultaten 
för kroppsdelarna och där ser vi att händerna är vanligast att beröra vid 3 månaders ålder, medan det 
vid 6 månaders ålder istället är Upper part som är vanligast. Som tidigare nämnts är detta en ganska 
naturlig följd av att barnen blir mer självständiga och intresserade av vad som finns runt omkring dem, 
kan sitta upp och sträcka sig efter saker själva. 

Även om det inte togs upp i studien skulle det också vara intressant att studera barnens beröring i 
korrelation med föräldrarnas. Det var flera gånger under annoteringen som jag lade märke till att 
mammorna berörde barnen som resultat av att barnen själva kom åt exempelvis en av mammans 
händer. Det är svårt att avgöra hur pass medvetna barnen är vid sin beröring när de är så små som de 
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var i denna studie, ofta kan en beröring vara ett resultat av att barnet sprattlar med armarna eller 
sträcker sig efter något annat. Oavsett så skulle det vara intressant att se hur barnens beröring 
utvecklas jämfört hur de blivit berörda själva i tidig ålder.   

En annan intressant aspekt är att iaktta beröringen hos flickorna respektive pojkarna. Barn A och C är 
pojkar, och om vi tittar på diagrammen över de totala beröringstiderna i bilaga C så kan vi se att både 
den totala beröringen och beröringen med hudkontakt vid 3 månader är större hos dessa barn än hos 
flickorna (barn B och D). I bilaga D kan vi se vilka delar av kroppen som blev mest berörda hos 
respektive barn och tillfälle. Då ser vi att hos pojkarna är Hands den vanligaste kroppsdelen, medan 
för flickorna är Upper half vanligast. Detta hänger ihop med andelen hudkontakt, eftersom händerna 
var den enda kroppsdelen förutom huvudet som inte var täckt med kläder. Det innebär alltså att 
mödrarna till barn A och C, vilka var pojkar, höll sina barn i handen mer än de andra mödrarna. 
Självklart är det ett för litet urval i denna studie för att säga något generellt om detta, men det är en 
intressant iakttagelse och skulle kunna utforskas närmare med ett större antal barn. Det bör också 
nämnas att mödrarna till flickorna var av olika utländsk härkomst, och eventuella skillnader skulle 
kunna ha sin grund i kulturskillnader också, men även detta kan man inte säga något generellt om med 
det lilla urval som finns i denna studie.  

6.3 Slutsats 

En mall för beröringsannotering har i denna studie utvecklats och även använts för annotering av 
interaktion mellan föräldrar och deras barn när barnen var 3 respektive 6 månader gamla. Inspelningar 
annoterades och analyserades med fokus på förälderns beröring och hur denna utvecklades med 
barnens ålder. Beröringstyp och vilka kroppsdelar som berördes mest, och även hur mycket beröring 
som förekom och hur mycket av den som innehöll hudkontakt, mättes och jämfördes mellan de olika 
åldrarna.  

Hold visade sig vara den vanligaste beröringstypen vid båda åldrar, och det gick även att se att både 
den totala beröringen och beröringen med hudkontakt minskade i och med att barnen blev äldre. Detta 
är i enighet med tidigare forskningsresultat. Det fanns även vissa skillnader i beröringen hos flickor 
jämfört med pojkar, även om studien inte är tillräckligt stor för att kunna dra några generella slutsatser 
om det. I framtida studier kan det vara intressant att titta på om man kan se några skillnader i hur 
mycket föräldrarna håller sina barn i händerna och om det finns några skillnader mellan flickor och 
pojkar. Det kunde också vara av intresse att undersöka hur barnens utveckling av beröring relaterar till 
förälderns. 
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Bilagor 

Innehållsförteckning 

 

Bilaga A - Skiss över rummet som användes till inspelningarna. 

Bilaga B - Bild av det rum som användes till inspelningarna 

Bilaga C - Total beröringstid för varje enskilt barn 

Bilaga D - Beröringsställe 

Bilaga E - Beröringstyp 

 

 

 

 

Bilaga A – Skiss över det rum som användes till inspelningarna. 

 

Skissen visar rummet som användes till inspelningarna (ca 3x2m). Den stora cirkeln visar var föräldern oftast 

sitter och den mindre cirkeln visar barnens vanliga plats på filten. De röda prickarna markerar var kamerorna 

sitter, och de blå rektanglarna markerar porträtten på gosedjuren. Observera att föräldrar och barn är fria att 

flytta runt som de vill i rummet.  
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Bilaga B – Bild av det rum som användes till inspelningarna 
 

 

 

Bild tagen från dörren mellan kontrollrummet och inspelningsrummet in i rummet för inspelningarna. 
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Bilaga C – Total beröringstid för varje enskilt barn 

3 månader 6 månader

0
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Barn A

Beröring med hudkontakt

Beröring utan hudkontakt
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Beröring med hudkontakt

Beröring utan hudkontakt
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Barn C

Beröring med hudkontakt

Beröring utan hudkontakt
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3 månader 6 månader

0
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6

Barn D

Beröring med hudkontakt

Beröring utan hudkontakt
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id
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r

 

Diagrammen visar här den totala tiden beröring i varje enskild annoterad fil, med andelen beröring med 

hudkontakt i röd färg. 
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Bilaga D – Beröringsställe 

 

Barn A, 3 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn A, 6 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn B, 3 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn B, 6 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn C, 3 månader
Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn C, 6 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn D, 3 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Barn D, 6 månader

Head/Face

Upper half

Arm(s)

Hand(s)

Lower half

Leg(s)

Foot/Feet

Whole body

 

Diagrammen visar här den totala mängden beröring i varje fil, uppdelad i de olika kroppsdelar som berördes. 
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Bilaga E – Beröringstyper 

 

Barn A, 3 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn A, 6 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn B, 3 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn B, 6 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn C, 3 månader
Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn C, 6 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn D, 3 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

Barn D, 6 månader

Hold

Rest

Lift

Rub

Groom

Pull

Play

Stroke

Other

 

 

Diagrammen visar här den totala mängden beröring i varje fil, uppdelad i de beröringstyper som förekom.
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