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    Abstract 

Background: In Sweden there is a gender difference that shows that girls feel worse and have 

a more negative self-evaluation compared to boys. Self-image is a strong contributing factor 

to children's mental health and there is a link between children's self-image and attitude to 

touch. Method: Three questionnaires: I Think I Am (JTJÄ), Ben Sira psychological distress 

(Bspd) and self-formulated questions about tactile massage (TM) were collected from 93 

pupils in grade seven from a small city in southern Sweden. Responses were analyzed by 

independent t-test and Pearson correlation test in SPSS 2.0.0. Results: The results of an 

independent t-test showed that there was a tendency for gender difference in an aspect of self-

evaluation (JTJÄ). The results of an independent t-test showed that there were gender 

differences in attitudes towards TM. The result of Persons correlation test showed that there 

was a significant correlation between Bspd and JTJÄ for girls. Discussion: The results are 

consistent with the scientific literature which describes that gender differences can be 

explained by biological, psychological and social factors. 

    Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns det en könsskillnad som visar att flickor mår sämre och har en mer 

negativ självvärdering jämfört med pojkar. Självbilden är en stark bidragande orsak till barns 

psykiska hälsa och det finns ett samband mellan barns självbild och attityd till beröring. 

Metod: Tre enkäter: Jag Tycker Jag Är (JTJÄ), Ben Sira psychological distress (Bspd) och 

egenformulerade frågor om taktil massage (TM) samlades in bland 93 elever i årskurs sju från 

en mindre inlandsstad i södra Sverige. Svaren analyserades med oberoende t-test och Pearsons 

korrelationstest i SPSS 2.0.0. Resultat: Resultatet av ett oberoende t-test visade att det fanns 

en tendens till könsskillnad i en aspekt av självvärdering (JTJÄ). Resultatet av ett oberoende 

t-test visade att det fanns könsskillnad i attityd till TM. Resultatet av Persons korrelationstest 

visade att det fanns ett signifikant samband mellan Bspd och JTJÄ för flickor. Diskussion: 

Resultaten stämmer väl överens med vetenskaplig litteratur vilken beskriver att 

könskillnaderna kan förklaras av biologiska, psykiska och sociala faktorer. 
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Inledning 

          Barns självbild är en viktig del av identiteten och är en stark bidragande faktor till barns 

psykiska hälsa (Bologinini, Plancherel, Bettschart & Halfon, 1996; Modrcin-Talbott, Pullen, 

Zandstra, Ehrenberger & Muenchen, 1998; McGee & Williams, 2000; Sukumaran, Vickers, 

Yates & Garralda, 2003). Självbild är ett komplext begrepp som innefattar flera dimensioner 

(Harter, 1999; Bracken, Bunch, Keith, & Keith, 2000). Under adolescensen finns flera 

fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar självbilden. Flera undersökningar visar att 

det föreligger en könsskillnad mellan flickor och pojkars självbild (Ouvinen-Birgerstam, 

1984; Harter, 1999; Shapka & Keating, 2005; Bologinini et al., 1996). Barn med sämre 

självbild har fler psykosomatiska symtom jämfört med barn med bättre självbild (Sukumaran 

et al., 2003). Aro och Taipale (1987) beskriver att ungdomar som har en tidig pubertal 

utveckling rapporterar fler psykosomatiska symtom jämfört med det som har en långsam eller 

typisk utveckling. 

    Det finns också en tydlig koppling mellan den fysiska dimensionen av självvärdering och 

attityder till sexuellitet. Ungdomar som har en negativ attityd till kroppen i ett sexualitet 

avseende har också en lägre fysisk självbild (Ackard, Kearney-Cooke & Peterson, 2000; Faith 

& Schare, 1993; Murstein & Holden, 1979). 

    Barn med sämre självbild undviker i högre utsträckning taktil beröring jämfört med barn 

med bättre självbild (Stephens & Royeen, 1998). Beröring är en av flera faktorer som skapar 

förutsättningar för en positiv utveckling av barns självbild (Diego et al., 2002; Knorring, 

Söderberg, Austin & Uvnäs-Moberg, 2008). Forskning visar även att taktil massage medför 

flertalet positiva effekter så som: minskad ångest, bättre stresstålighet, sänkt blodtryck, lägre 

kortisolnivåer och stimulerar flertalet positiva sociala interaktioner (Uvnäs-Moberg & 

Petersson, 2005; Heinrichs, Baumgartner, Kirschbaum & Ehlert, 2003; Uvnäs-Moberg, 2000; 

Billhult & Määttä, 2009). Massage är förekommande i pedagogisk verksamhet men det finns 

ett bristfälligt antal studier som undersöker ungdomars attityd till massage i allmänhet och 

taktil massage i skolmiljö i synnerhet. Attityd till taktil massage och attityd till beröring i 

allmänhet uttrycker sannolikt delvis olika företeelser. Fromme et al., (1989)  menar dock att 

individers attityd till beröring rimligtvis är överensstämmande oberoende av beröringens 

form. Taktil massage innebär i den föreliggande uppsatsen en lätt vänlig beröring på huden 

med ett taktilt redskap. 
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Beröring och taktil massage 

          Montagu (1986) beskriver att behovet av den positiva beröringen är livslångt, den 

livslånga vänskapliga beröringen är av vikt i allmänhet men av synnerligen stor vikt under 

barn - och ungdomstiden. Positiv beröring är viktig för barns utveckling och bidrar till att 

barns välbefinnande ökar (Birkestad, 2001; Newman & Newman, 2009). Anledningarna till 

detta är många, både fysiologiska och psykologiska (Kirch et al., 2005). Utöver den fysiska 

och hormonella påverkan så stärker också positiv beröring viktiga psykologiska processer 

under barnets utveckling (Blackwell, 2000). Birkestad (2001) beskriver att det är av stor vikt 

att barn får fysisk beröring. Positiv fysisk beröring kan bidra till att barns kroppsmedvetenhet 

ökar och bidrar till att barn upplever sig bekräftade och sedda. Metoder för taktil massage blir 

allt vanligare och det finns många goda anledningar till att massage blir en del av barn och 

ungdomars vardag.  

    Jelvéus (1998) beskriver att det finns många sätt att genomföra taktil massage. Den lätta 

taktila beröringen behöver bara ge huden ytterst lite stimulans. Individen som masserar kan då 

använda ett redskap, exempelvis rulla en massageboll över kroppen, för att öka upplevelsen 

av den taktila massagen och minska rädslan för direkt beröring. Detta kan medföra att de barn 

som har negativa upplevelser av massage får lättare att slappna av. Att både ge och få taktil 

massage med händerna kan bli en speciell känselupplevelse för barnet men även 

användningen av ett taktilt redskap kan öka känselupplevelsen. ”All beröring i taktil massage 

sker genom ett medium, en sak med vilken man berör, kan kallas taktila redskap” (Jelvéus, 

1998, s.62). Vidare i uppsatsen används begreppet taktil massage vilket syftar till en lätt 

stillsam beröring på huden med hjälp av ett taktilt redskap i form av en mindre boll. 

    Jelvéus (1998) beskriver att det är av stor vikt med en vänskaplig beröring för att främja 

och upprätthålla barns utveckling av självvärdering. När barn får beröring av föräldrarna och 

andra familjemedlemmar bidrar det till att barnet känner att kroppen är fin och duger som den 

är. Fromme et al., (1986) beskriver att barns attityd till beröring beror mycket på föräldrars 

attityd till beröring. Newman och Newman (2009) beskriver att det finns flera studier utförda 

på såväl djur som människor som visar att taktil beröring spelar en central roll i individers 

utveckling. Bland annat påverkar beröringen mellan barn och vårdnadshavaren anknytningen. 

    Det är viktigt för föräldrar till barn i adolescensen att, även om barnet motsätter sig, 

fortsätter att ge barnet stillsam beröring eftersom det bidrar till att barnet känner sig älskat 

(Jelvéus, 1998). För barn i adolescensen kan hormonell förändring i kroppen vara en 

bidragande faktor till känslan av oro och frustration (Jelveús, 1998). I detta skede i barnets liv 
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kan taktil beröring medföra många rofyllda och positiva känslor bland annat eftersom 

beröring hjälper till att balansera frigörelsen av hormoner (Lund et al., 2002).  

    Diego et al., (2002) vid Miami Touch Research Institute har genom en studie på 17 barn i 

adolescensen visat att aggressivitet och ångest hos dessa barn minskat signifikant efter att de 

under en fem veckors period givits massage två gånger i veckan. De barn som inte fick och 

gav massage genomförde istället ett avslappningsprogram. Kontrollgruppens resultat 

förändrade sig inte utan de fortsatte vara aggressiva och hade signifikant mer ångest än 

testgruppen. Knorring et al., (2008) genomförde en studie på barn i förskolan under 12 

månader. Barnen fick massage varje dag och resultatet visade att de barn som fick massage 

blivit betydligt mindre aggressiva gentemot sina kamrater jämfört med kontrollgruppen som 

bestod av barn som fick lyssna på en saga.  Fromme, Jaynes, Taylor och Hanolds (1989) 

undersökte 225 vuxna kvinnor och män från USA som dels fick göra ett personlighetstest och 

dels ett test på vad de hade för attityd till beröring. Resultatet visade att kvinnorna tyckte mer 

om beröring än männen. Studien visade även att de som hade en positiv attityd till beröring 

också var de som i högre utsträckning hade en mer positiv attityd gentemot andra människor.  

    Forskning om massage visar positiva effekter generellt, inklusive för patienter med olika 

sjukdomsdiagnoser (Field, Peck, Burman & Krugman, 1998; Johansson, Hovstadius, Styvberg 

& Wendt, 2005; Hayes & Cox, 1999), och nyfödda barn lika väl som äldre människor 

(Kelmanson & Adulas, 2009; Uvnäs-Moberg 2000; Field, Hernandez-Reif, Diego, Feijo, Vera 

& Gil, 2004). 

 

Självbild och beröring 

          Stephens och Royeen (1998) beskriver att det finns ett samband mellan barns 

självkänsla och beröring. Trettiotvå barn mellan 8-11 år deltog i studien som visade att de 

barn som hade låg självkänsla undvek taktil beröring signifikant mer än de barnen med hög 

självkänsla. Larsen och LeRoux (1984) visade att det fanns en signifikant korrelation där 

kvinnor som hade sämre självförtroende hade en mer positiv attityd till beröring. I en studie 

av Fromme et al., (1989) fick individerna ge beröring i form av kramar till främmande 

människor. Resultatet visade att kvinnor tyckte mer om beröringen. Fromme et al., (1989) 

beskriver även att en positiv inställning till beröring, i form av kramar avspeglade en positiv 

inställning till beröring i allmänhet. I samma studie fanns även samband som visade att 

personerna som hade en positiv attityd till beröring också var de som hade hög självkänsla 
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och var självsäkra. Andersen, Andersen och Lustig (1987) visade att kvinnor inte är lika 

undvikande avseende beröring av någon av samma kön, jämfört med män. Detta bekräftas av 

Crawford (1994) som menar att attityd till beröring är relaterat till kön. 

Oxytocin 

          Uvnäs-Moberg och Petersson (2005) beskriver att hormonet oxytocin har en positiv 

effekt på fysiska och psykiska processer. När individer får taktil massage sker fysiologiska 

reaktioner, bland annat frisätts oxytocin (Uvnäs-Moberg, 2000; Jelvéus, 1998) 

Uvnäs-Moberg och Petersson (2005) beskriver att vid beröring eller massage utsöndras 

oxytocinet i en snabbt aktiverad process. Uvnäs-Moberg (2000) beskriver att människans 

centrala nervsystem kan ta emot impulser från de sensoriska nerverna och de fysiologiska 

rektionerna som aktiveras vid allmän beröring påverkar vakenhetsgrad och blodtryck. Samma 

reaktioner sker även vid taktil massage (Uvnäs-Moberg, 2000). Petersson, Lundeberg och 

Uvnäs-Moberg (1999) beskriver hur oxytocininjektioner påverkade råttors beteenden så att de 

blev mindre aggressiva och mer orädda. Kirch et al., (2005) bekräftar Petersson et al., (1999) 

och beskriver att oxytocin även har samma effekt på människan. Resultat framkom då 15 män 

gavs oxtytocin intravinöst. Männen reagerade med att bli lugnare än kontrollgruppen som inte 

fick intag av oxytocin. Resultatet beror bland annat på att oxytocinet förändrar aktiveringen 

från amygdala och vidare nervkopplingar. Detta bidrar till att individers beteenden, 

exempelvis rädsla och social förmåga påverkas positivt av oxytocin. Kirch et al., (2005) 

menar även att det är av stor vikt att fortsätt undersöka oxytocinets påverkan eftersom det kan 

vara en viktig faktor i utvecklingen mot att behandla ångest och social rädsla. Heinrichs et al., 

(2003) visade att oxytocin har en positiv påverkan på människans naturliga beteenden. 

Studien utgick från två grupper, testgruppen fick oxytocin intravenöst och den andra inte. 

Vidare undersöktes om det förelåg en skillnad avseende männens stressnivå när de utsattes för 

en stressor. Resultatet visade att de män som fick en dos av oxytocin hanterade psykosocialt 

stresspåslag bättre än de som inte intog oxytocin, detta mättes genom salivprov på 

kortisolnivåerna hos respektive medverkande. Resultatet visar att oxytocin är en viktig 

inverkande faktor för människan under en psykosocial stress.  

    Uvnäs-Moberg och Petersson (2005) förklarar att det kvinnliga hormonet östrogen 

samverkar med oxytocin och att det därmed kan bidra till könsskillnader i 

oxytocinutsöndringen och oxytocinupptaget. Vidare beskriver Uvnäs-Moberg (2000) att 

oxytocinet har positiva effekter på mag- och tarmkanalen och näringsupptaget. Frisättning av 
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oxytocin kan även bidra till en mer positiv kroppslig utveckling samt har en positiv effekt på 

medmänskliga relationer och medverkar till att individer kan skapa vänskapliga band och 

lång- och kortvariga relationer till andra människor.   

Identitet 

          Det föreligger en begreppsförvirring kring begreppet identitet eftersom olika begrepp 

används för att beskriva samma företeelser (Ouvinen-Birgerstam, 1984). Ouvinen-Birgestam 

(1984) beskriver vidare identitet som en upplevelse av sig själv ”individens medvetenhet om 

och upplevande av sig själv som en bestämd och unik person i ett eget historiskt och socialt 

sammanhang. Det omfattar även hennes uppfattningar och värderingar av sig själv” (Ouvinen-

Birgerstam, 1984, s.13). Identitet är ett begrepp som begränsas till individens upplevelse av 

sig själv, således innefattar inte begreppet andras upplevelse av individen (Ouvinen-

Birgerstam, 1984). James (1890) beskriver att begreppet identitet är flerdimensionellt och 

består huvudsakligen av två aspekter, subjektaspekt och objektaspekt.  Eriksson (1971) och 

Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver identiteten bestående av två begrepp, jag- och 

självidentitet. Objektaspekt samt självidentitet och subjektaspekt samt jag-identitet beskriver i 

huvudsak samma företeels. James (1890), Ouvinen-Birgerstam (1984) och Harter (1999) 

beskriver i huvudsak samma företeelser avseende identitetens två aspekter. Jagidentiteten 

(subjektaspekt) beskrivs som svårdefinierat och svårmätbar dimension av identiteten. Till 

största del tillskrivs jagidentiteten emotionella förlopp, upplevelser av att individen bland 

annat ansvarar för tankar, handlingar och känslor. Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver att 

jagidentiteten enbart kan upplevas och motsvarar en helhetsbild av individens existens. 

    Självidentiteten (objektaspekt) tillskrivs till största del kognitiva förlopp. Det är en 

värdering av individers samlade uppfattningar av sig själv. Värderingen beskrivs ofta ske i 

relation till andra individer. Individers självidentitet kan synliggöras när individer beskriver 

hur de är, respektive hur de inte är. Harter (1999) beskriver att det inte finns någon enskild 

definition av självidentitet. Definitionen kommer således att vara dynamiska beroende på 

individens utveckling och ålder.  

 

Självvärdering och självbild  

          Erikson (1971) beskriver att självbilden är en del av individers identitet. Det finns flera 

själv-begrepp, självbild och självvärdering är två av dem. Harter (1999) beskriver att det är 

viktigt att skilja på självvärdering och självbild. Individers självbild definieras som ”min 



 

8 

 

samlade uppfattning om mig själv” (Ouvinen-Birgerstam, 1984, s.21). Självbild använder 

Ouvinen-Birgerstam (1984) synonymt med självidentitet. Således kommer självidentitet 

(objektaspekt) fortsättningsvis användas synonymt med självbild i uppsatsen.    

Självvärderingen beskriver Cullberg-Weston (2006) som värderingar av självbilden. 

Självvärderingen påverkas av förhållandet mellan individers förväntade och reella 

framgångar. Även James (1890), Ouvinen-Birgerstam (1984) och Rosenberg (1965) beskriver 

positiv och negativ självvärderingen som en effekt av huruvida individer uppnått mål, ideal 

och förväntningar. Rosenberg (1965) beskriver även att självvärderingen är ett mått på om 

individen tycker att hon är lika mycket värd som andra, om personen tycker hon är tillräckligt 

bra och respekterar sig själv.  

    Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver att självbild kan beskrivas som global självbild 

respektive domän-specifik självbild. Det finns alltså flera dimensioner i värderingar kring 

individers självbild (Bracken et al., 2000). Det finns flera instrument som mäter global 

själbild och flera instrument som mäter domän-specifik självbild (Harter, 1999; Bracken et al., 

2000). Bracken et al., (2000) beskriver vidare att det finns sex dimensioner som är 

accepterade som de viktigaste dimensionerna av självbilden: kompetensrelaterade, 

akademiska, familjerelaterade, fysiska, emotionella och sociala.   

    Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver vidare fem dimensioner som är särskilt viktiga: 

färdighet/begåvning/talang, relationer till föräldrar och familj, relationer till andra, fysiska 

egenskaper och psykiskt välmående. Ouvinen-Birgerstam (1985) beskriver att det är vanligt 

att dela in dimensioner av identiteten i tre kategorier: sociala, psykiska och fysiska. 

 Sociala. Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver att sociala komponenter både kan 

involvera relationer i familjer, men även vänner, lärare och andra personer i sin omgivning. 

Adamson, Hartman och Lyxell (1998) beskriver att föräldrar spelar en väsentlig roll för hur 

barnen ser på sig själva och därför följaktligen också för barns självbild. Men under 

adolescensen har även andra relationer en stark påverkan på barns självbild, i synnerhet 

kamrater. 

 Psykiska. Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver att de psykiska egenskaperna 

och den psykiska dimensionen kan behandlas som en dimension av jag-identitet. Uppsatsen 

utgår endast ifrån objektet och beskriver därför inte vidare ett resonemang om jag-identitet.  

Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver vidare att psykiska egenskaper också exempelvis 

innefattar intellektuella prestationer och talanger/förmågor. 

 Fysiska. Ouvinen-Birgerstam (1984), Ramström (1991) och Martin (1996) 
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beskriver att den fysiska dimensionen är en viktig och grundläggande aspekt i den totala 

självvärderingen. Ramström (1991) beskriver vidare att den fysiska dimensionen upplevs 

särskilt viktig under adolescensen. I takt med den individuella utvecklingen är den fysiska 

dimensionen viktig i allmänhet men av stor vikt i synnerhet under adolescensen. 

    Utöver de sociala, psykiska och fysiska komponenterna beskriver Harter (1999) och 

Bracken et al., (2005) att självbilden kan prediceras bättre av vissa dimensioner. I Ouvinen-

Birgerstam (1984) var sociala relationer den dimension som bäst förklarade variansen av 

självvärderingen. Shapka och Keating (2005) beskriver i motsatts till Ouvinen-Birgerstam 

(1984) att det istället var utseendemässiga dimensioner som bäst förklarade självvärderingen. 

Ouvinen-Birgerstam (1985) och Shapka och Keating (2005) beskriver vidare att det inte finns 

en entydig bild avseende vilken av de domän-specifika dimensionerna som bäst predicerar 

den globala självbilden, det varierar mellan olika studier. 

 

Könsskillnader och självbildens utveckling 

          Ouvinen-Birgerstam (1984) visade att det förelåg en könsskillnad avseende 

självvärdering. Studien visade att femtonåriga tjejer rapporterar en lägre självvärdering 

jämfört med tidigare mätningar och jämfört med killar i samma ålder. Det finns även flera 

andra studier som påvisar att det föreligger en könsskillnad avseende självbild (Johnsson-

Smaragdi & Jönsson, 1993; Harter, 1999; Martin, 1996; Siegel, Yancey, Aneshensel & 

Schuler, 1999). Studier visar att barn och ungdomars självbild kan kopplas ihop med 

psykosomatiska problem, självmord, förhöjd ångest, olika typer av ätstörningar och 

depression (Bologinini et al., 1996; Modrcin-Talbott et al., 1998; McGee & Williams, 2000; 

Sukumaran et al., 2003). Harter (1999) beskriver ett samband mellan självvärdering och 

hopplöshetkänslor, barn som har en sämre (negativ) självbild har fler och mer känslor av 

hopplöshet. De barn som har en bättre (positiv) självbild har färre känslor av hopplöshet.  

 

Självbildens utveckling 

          Sukumaran et al., (2003) beskriver att barn som är ca sex år har en relativt klar bild av 

sig själv och kan i relationer med andra barn på ett tydligt sätt urskilja sig själv. Harter (1999) 

beskriver att när barnet är ca 10 år så har de en mer verklighetstrogen bild av sig själv bland 

annat eftersom barnet kan urskilja i vilket omfattning individuella färdigheter skiljer sig 

beroende på vilka förmågor som barnet använder. Ramström (1991) beskriver vidare att den 

efterföljande utvecklingen sker kontinuerligt. Barnet kan i takt med utvecklingen i högre 
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utsträckning föra logiska resonemang och i takt med det finns det större möjligheter att forma 

självbilden. Ramström (1991) skriver vidare att självbilden blir relativt stabil under tonåren 

men fortsätter att förändras långsamt under hela livet.  

    Det finns flera faktorer som påverkar barn och ungdomars utveckling av självbilden. Harter 

(1999) beskriver att barn med bristfällig kognitiv kapacitet kan ha svårare att identifiera sig 

själv i förhållande till andra, alltså en form av förvirring om vad som karakteriserar den 

enskillda individen. I takt med den individuella utvecklingen kommer barnet att jämföra sig 

med objekt i omgivningen. De här objekten kan genom diverse granskningar orsaka skam 

eller stolthet hos individen. Känslorna kan i sin tur bidra till individens utformning av 

självbilden. Cullberg-Weston (2006) beskriver att det finns flera faktorer som påverkar vår 

självvärdering. Exempelvis kan förväntningar och föreställningar utgöra en central roll. Om 

inte de förväntningar som individen har stämmer överens med de verkliga utfallet kan det 

påverka självvärderingen negativt. 

    Ouvinen-Birgerstam (1984), Martin (1996) och Siegel, Yancey, Aneshensel och Schuler 

(1999) beskriver att det finns en könsskillnad i självvärdering i allmänhet men en könsskillnad 

avseende fysiska förmågor i synnerhet. Feingold (1990) och Feingold (1992) beskriver att det 

finns en könsskillnad avseende rådande sociala normer för kroppsuppfattning och utseende. 

Skillnaderna är störst under adolescensen för att senare plana ut senare i livet grundar sig i en 

kvinnosyn som ställer högre krav avseende attraktivt utseende på tjejer än killar. Feingold 

(1990) och Feingold (1992) beskriver att det finns högre förväntningar på att tjejer att vara 

mer attraktiva jämfört med killar.  Feingold (1994) beskriver att ätstörningar har ökat på 80- 

och 90- talet och då främst bland kvinnor. Det påstås att ätstörningar sker som en följd av att 

individer exempelvis vill eftersträva ett visst utseende, en annan orsaks beskrivs vara 

samhällets normer och förväntningar på samhällets kvinnor. Feingold (1994) beskriver att det 

finns könsskillnader avseende hur män och kvinnor skattar hur attraktiva de är samt 

kroppsuppfattningen. Skillnaderna bestod i att män i högre utsträckning har en mer positiv 

kroppsuppfattning samt tycker att de i högre utsträckning är mer attraktiva jämfört med 

kvinnornas skattning av sig själva. Feingold (1994) beskriver att det finns en ökande trend av 

kvinnor som är minst nöjda med sina kroppar sedan 1970 talet. Feingold (1996) beskriver att 

det finns tre överlag accepterade bidragande faktorer till könsskillnaden avseende självbild 

och attraktivitet. Huruvida det är sociokulturella, biosocial eller biologiska faktorer som 

överlag påverkar könsskillnaden är omdiskuterat. Resultatet av Feingold (1994) tyder dock på 

att skillnaden snarare beror på enviromentella faktorer snarare än biologiska faktorer eftersom 
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det inte förelåg någon könsskillnad avseende kroppsuppfattning och attityd till utseende i de 

fösta mätningarna före 1970.  

 

Psykosomatik 

          Psykosomatik kan beskrivas som cirkulära samband mellan kropp och själ. Eftersom 

sambanden är komplexa finns det flertalet definitioner. Alfvén (2006) beskriver delvis 

psykosomatiska symtom som ett förkroppsligande av mental problematik. Vidare beskrivs 

psykosomatik att verka i cirkulära processer där själ och kropp samspelar. Aszmann, 

Overpeck, Scheidt och Wyatt (2000) beskriver i en europeisk studie att psykosomatiska 

problemen har ökat mellan 1996-2000. Studien genomfördes med 12000 barn mellan 11-15 

år.  Resultatet visar att det går att tyda en neråtgående trend i fysisk hälsorelaterad 

problematik och i mentala hälsorelaterade problem. Socialstyrelsen (2009) beskriver att det 

föreligger en könsskillnad där flickor rapporterade att de hade psykosomatiska problem i 

högre utsträckning jämfört med pojkar i samma ålder. Socialstyrelsens (2009) undersökning 

visar att det förelåg en könsskillnad i allmänhet under åren 12-16 och i synnerhet under åren 

15-16.  Detta stämmer väl överens med Hagquist (2009) vilken inkluderade 1500, 15-16 

åringar i Sverige under åren 1988-2005. Studien visade att det förelåg en könsskillnad 

avseende psykosomatiska problem. 

    Bregée (2010) beskriver att den prestationsbaserade självkänslan kan vara en starkt 

bidragande faktor till omfattningen av psykosomatiska problem. Ouvinen-Birgerstam (1984) 

beskriver i enlighet med Bregée (2010) att ”positiv och negativ, hög eller låg självvärdering är 

en effekt av huruvida individen upplever sig ha kunnat eller inte kunnat motsvara sina egna 

ideal och förväntningar” (Ouvinen-Birgerstam, 1984, s.31). 

    Aro och Taipale (1987) beskriver att den pubertala utvecklingen rimligtvis är starkt 

förknippad med förekomsten av psykosomatiska symtom. Studien utfördes på 930 flickor i 

Finland som fick besvara frågeformulär om psykosomatiska symtom. Flickorna var 16 år och 

det utfördes tre mätningar under 17 månader. Resultatet visade att flickor som hade en tidig 

uppmätt pubertal utveckling hade fler psykosomatiska symtom. Det förelåg alltså ingen 

skillnad avseende graden av psykosomatiska symtom när variabeln tid kontrollerades för.    

Adolescensen  

          Kandel, Simcha-Fagan och Davies (1986) beskriver adolescensen som en period där 

barn genomgår sociala processer som i högre utsträckning gör dem oberoende från individer i 
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dess omgivning, bland annat föräldrar. Avseende den kronologiska åldern beskrivs 

adolescensen vara från och med nio år till och med nitton år. Utöver den sociala utvecklingen 

sker även en psykisk och fysisk utveckling (Adamson, 1999). Françoise (1996) beskriver i 

enlighet med Adamson (1999) att den pubertala utvecklingen medför stora förändringar, såväl 

för pojkar som flickor. Förändringarna kan medföra mödosamma beteendeförändringar som 

kan vara psykiskt påfrestande. Kandel et al., (1986) och Aro och Taipale (1987) beskriver att 

den fysiologiska utvecklingen är en faktor som rimligtvis påverkar barn och ungdomars 

psykiska välmående, bland annat avseende psykosomatik och emotionella problem. Kandel et 

al., (1986) beskriver vidare att de barn som har en tidig pubertal utveckling har svårare att 

finna jämnåriga kamrater att identifiera sig med, vilket rimligtvis kan medföra att de upplever 

ensamhetskänslor och en avsaknad av sällskap. Priess, Lindberg och Hyde (2009) beskriver 

att stereotypa könsroller påverkar män och kvinnor i allmänhet men i synnerhet under 

adolescensen. Under processen där barn och ungdomar formar olika dimensioner av sin 

identitet förstärks stereotypa könsroller när barn och ungdomar vill leva upp till explicita och 

implicita krav. 

 

           Sexualitet och adolescensen. Det finns bristfällig forskning kring ämnet sexuella- 

attityder och aktiviteter och självbild, det här stödjer även Ackard, Kearney-Cooke och 

Peterson (2000) som påvisar att det finns två användbara studier (Faith & Schare, 1993) och 

(Murstein & Holden, 1979) studierna visar att det finns ett samband mellan positiv 

kroppsuppfattning och en positiv attityd till sin egen sexualitet. Oliver och Hyde (1993) 

beskriver i en metaanalys att tjejer överlag har mer negativ inställning till flera sexuella 

beteenden och attityder. Bland annat upplever flickor mer ångest och skam inför sexualitet 

jämfört med pojkarna (d= -35). Enligt Cohen’s (1969) riktlinjer är det en liten skillnad. 

    Ackard et al., (2000) beskriver att kvinnor som hade en positiv kroppsuppfattning 

rapporterade i större utsträckning att de upplevde sig trygga med sexuella aktiviteter. Den 

globala- och domänspecifika självvärderingen är viktiga prediktorer till sexuell- attityd och 

aktivitet.  

 

Hypoteser 

Hypotes 1. Det finns en könsskillnad avseende självvärdering. 
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Hypotes 2. Det finns en könsskillnad avseende attityd till taktil massage. 

Hypotes 3. De elever som genomför den taktila massagen tillsammans med en person av 

samma kön kommer i högre utsträckning ha en positiv attityd till den taktila massagen.  

Hypotes 4. Det finns ett samband mellan psykosomatiska symtom och självvärdering. 

 

Metod 

Avgränsningar 

          Uppsatsen utgick ursprungligen från ytterligare en hypotes som avsåg sambandet 

mellan självvärdering och attityd till taktil massage. I samband med att frågeformuläret 

avseende taktil massage inte hade tillräckligt goda psykometriska värden begränsades 

uppsatsen till ovanstående hypoteser.  

 

Medverkande 

          Deltagarna i studien var 93 elever (se tabell 1) från fem klasser i årskurs sju från en 

mindre inlandsstad i södra Sverige. Eleverna var mellan 12-13 år. Skola såväl som klasserna 

valdes genom ett bekvämlighets- och tillgänglighetsurval.  

Tabell 1. Respondenters könsfördelning i årskurs sju.                               

___________________________________________________________________________ 

Årskurs Pojkar   Flickor  Totalt 

___________________________________________________________________________

  

7.  n39 (42 %)   n54 (58 %)  n93 (100 %) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Bortfall 

          Bortfallet utgjordes av 26 % av det totala antalet elever i sjunde klass vilka inte besvarat 

enkäten eller inte medgivits tillåtelse av målsman att delta i undersökningen (se tabell 2). 

Tabell 2. Elver som av olika anledningar inte deltog i undersökningen. Tabellen visar vilka bortfall som berodde 

på eleven respektive målsman.  

___________________________________________________________________________ 

Eleven 
a
 Eleven 

b
  Målsman 

c          
Övrigt 

d
   Totalt 
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___________________________________________________________________________ 

 

n5 (4%) n16 (13%)    n9 (7 %)          n2 (2%)  n32 (26%)    

__________________________________________________________________________________ 

a
 Eleven ville ej delta  

b
 Eleven gav ej samtyckesblanketten till målsman  

c
 Målsman ville ej att barnet skulle delta  

d
 Frånvaro av andra orsaker exempelvis sjukdom  

 

Genomförande av massageintervention   

          I enlighet med rekommendationer och praktisk erfarenhet utformades ett program för 

taktil massage vilket eleverna fick genomföra på varandra under en lektion i idrott och hälsa. 

Eleverna delades slumpvis upp två och två genom lottning. Jelvéus (1998) beskrivningar av 

massagetekniker var en av källorna som utgjorde en inspirationskälla i utformaandet av 

massageprogrammet. Interventionen genomfördes genom att eleverna gav varandra taktil 

massage med hjälp av en massageboll. Redskapet användes för att eleverna skulle uppleva 

massagen mer lätthanterlig jämför med om de endast skulle använt händerna (Henricson & 

Billhult, 2010). Interventionen standardiserades genom att enviromentella förhållanden (så 

som ljussättning, underlag och omgivande ljud) var likvärdiga. Samma instruktioner gavs av 

samma person och respektive massageteknik genomfördes under lika lång tid. Eleverna 

instruerades och fick en praktisk genomgång hur massagen skulle genomföras innan 

massagen utfördes. Under den taktila massagen fick eleverna muntliga och visuella 

instruktioner om hur massagen skulle genomföras. Den ena eleven gav massage genom att 

rulla en mindre boll över mottagarens axlar, rygg, skulderblad, övre armarna, samt hela 

armarna och händerna (nio minuter). Därefter genomförde eleven en kort sekvens av taktil 

massage utan boll, med hjälp av händerna för att visa kamraten att massagen var klar (en 

minut). Henricson och Billhult (2010) bekräftar att det är av vikt att taktilt visa när massagen 

är avslutad. När detta genomförts bytte eleverna och den eleven som fått taktil massage fick 

nu ge den taktila massagen. Varje barn både gav och fick massage i tio minuter. De eleverna 

som inte deltog i massagen fick möjligheten att vara med genom att kolla på och genomföra 

en avslappning i samband med massagen.      

 

Procedur 
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          Skolan rektor samt berörda lärare godkände genomförandet av undersökningen på deras 

lektioner. Rektor och berörd lärare i idrott och hälsa godkände undersökningen skriftligt, 

vilken senare användes som en del i informations- och missiv brev vilket godkändes skriftligt 

av målsman. Eleverna besvarade individuellt enkäter under lektionstid. Enkäterna JTJÄ och 

BSPD delades ut till eleverna som besvarade enkäten för att sedan försluta denna i ett kuvert. 

Det tog ca 20 minuter för barnen i att besvara JTJÄ och PSPD enkäten. De elever som inte 

fick medgivande att delta av målsman fick en speciell enkät. Deras enkät innehöll en lapp som 

beskrev att de inte medgivits medgivande och att de inte skulle besvara enkäten. Åtgärden 

vidtogs för att elever som eventuellt skulle ha utpekats för den resterande klassen inte skulle 

ha upplevt sig kränkta.  

    Interventionen utfördes under lektionen i idrott och hälsa och efter massagen besvarade 

eleverna enkäten om taktil massage. Frågorna lästes upp högt för att säkerställa att eleverna 

kunde skilja på frågor som var liknande. Det tog ca 10 minuter för eleverna att besvara 

enkäten. Vid detta tillfälle gavs även ett andra tillfälle att besvara enkäten JTJÄ och BSPD. 

Efter respondenterna besvarat enkäten samlades de in och förslöts i ett kuvert och 

behandlades därefter som konfidentiellt material.  

 

Mätinstrument  

          Uppsatsen utgick från tre självskattningsformulär: Jag Tycker Jag Är (72 påståenden), 

Ben-Sira Psychological Distress (5 påståenden) och ett egetkonstruerat formulär om taktil 

massage (6 påståenden).   

 

Bearbetning av empiriskt material  

          Kodningen genomfördes i Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS, version 

20.0.0) där respondenternas svar motsvarade en siffra för att behandlas statistiskt. Därefter 

prövades hypoteserna med oberoende t-test, och Persons korrelationstest. Variablernas 

skevhet kontrollerade i enlighet med Field (2009) där kontrollen genomfördes i form av en 

division av skew-ness och standrad error. För att de skeva variablerna skulle kunna användas 

i parametriska test transformerades variablerna genom rangordning (Field, 2009). Bortfall av 

enskilda värden korrigerades med hjälp av medelvärdesimputation, där individens medelvärde 

för respektive delskala användes för att korrigera missade items (Reuterberg, 2001). 
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          Taktil massage (Tm). Det egenkonstruerade frågeformuläret om attityd till taktil 

massage är utformat med sex items och två olika skalor. Formuläret används dels för att 

beräkna medelvärden och dels som ett deskriptivt formulär. På grund av låga psykometriska 

värden uteslöts fråga ett. Fråga 2-3 utgjordes av påståenden om att ge samt få taktil massage. 

Svarsalternativen utgjordes av tre positiva påståenden (exempelvis ”avslappnande”) och tre 

negativa påståenden (exempelvis ”stressande”). Respondenterna kunde även fritt beskriva hur 

den taktila massagen upplevdes. Frågorna kodades genom en 7- gradig skala (-3= negativ 

attityd till att ge/få taktil massage och +3= positiv attityd till att ge/få taktil massage). 

    Item 4-6, (exempelvis ”jag skulle vilja ha taktil massage oftare”) har fyra svarsalternativ: 

”stämmer inte alls”, ”stämmer dåligt”, ”stämmer ungefär” och ”stämmer precis”. Skalan 

kodades från 1-4, där ”stämmer inte alls” kodades som 4 och ”stämmer precis” som 1 

(1=positiv attityd till taktil massage och 4= negativ attityd till taktil massage). 

    Den interna reliabiliteten som mättes enligt Chronbach´s a var enligt Field (2009) 

tillfredsställande (se tabell 3).    

 

Tabell 3. Reliabilitetsanalys med Chronbach´s alfa för frågor om taktil massage. 

___________________________________________________________________________ 

Item   Antal Item  Chronbach´s a 

___________________________________________________________________________ 

2-6   5  0.88 

___________________________________________________________________________ 

 

          Jag tycker jag är (JTJÄ). Jag tycker jag är mäter självvärdering och har under flera 

begreppsvaliditetsstudier fått tillfredställande resultat (Ouvinen-Birgerstam, 1985). Testet 

finns i en version för lågstadiet och en version för mellan- och högstadiet. I den föreliggande 

uppsatsen användes JTJÄ specifikt utformat för mellan- och högstadiet vilket är ämnat för 

barn mellan 10-16 år. JTJÄ har använt i flera studier och har även använts som stöd under 

terapeutiska samtal samt för att ställa diagnoser. Testet utgår från fem delskalor: fysiska 

egenskaper (t ex ”Jag känner mig ganska ful ”), färdigheter/talanger/begåvning (t ex ”Jag kan 

inte sjunga eller spela bra”), psykiskt välmående (t ex ”Jag är en lycklig person”), relationer 

till föräldrar och familj (t ex ”Mina föräldrar kräver för mycket av mig”) och relationer till 

andra (t ex ”Jag är ofta taskig mot andra”). Testet har goda psykometriska egenskaper 
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(Ouvinen-Birgerstam, 1985). Svarsalternativen var: ”stämmer inte alls”, ”stämmer dåligt”, 

”stämmer ungefär” och ”stämmer precis”. Svaren kodades utifrån en 5-gradig skala (-2= 

negativ självvärdering och +2= positiv självvärdering). Skalan sträcker sig mellan +144 och – 

144.  För 72 items i den förskrivna uppsatsen var Cronbach's α 0.91 (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Reliabilitetsanalys med Cronbach´s a  för ”Jag tycker jag är”. 
_______________________________________________________________________ 

Delskala   Antal Item  Chronbach´s a 

_______________________________________________________________________ 

Fysiska egenskaper   14  0.64 

Färdigheter/ talanger  14  0.79 

Psykiskt välmående  16  0.79 

Relationer till föräldrar/ familj 14  0.76 

Relationer till andra  14  0.62  

Hela skalan   72  0.91 

________________________________________________________________________ 

 

           Ben-Sira Psychological Distress (BSPD). BSPD mäter upplevda psykosomatiska 

besvär. Testet är välkänt och har goda psykometriska egenskaper (Oxington, 2005). I den 

förliggande undersökningen användes en modifierad version med fem påståenden, exempelvis 

”Jag har huvudvärk” och ” Jag har problem med sömnen”. Skalan kodades mellan 1-4 och har 

fyra svarsalternativ ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” där ”ofta” kodades som 4 och 

”aldrig” som 1 (4= ofta psykosomatiska problem och 1= aldrig psykosomatiska problem). 

(Sagy & Dotan, 2001). För fem items i den förskrivna uppsatsen var Cronbach's α 0.78.   

 

Etiska ställningstaganden  

          Undersökningen och bearbetning med det empiriska materialet uppfyller de etiska 

kraven som krävs för ett genomförande. Dessa är konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och informationskravet (Vetenskaprådet, 2002). Eftersom barnen och 

ungdomarna i studien var minderåriga krävdes målsmans medgivande som samlades in innan 

undersökningen påbörjades genom utlämnade samtyckesblanketter där målsman gav sitt 
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aktiva medgivande genom att ta ställning till om barnet skulle medverka eller inte. 

Vårdnadshavaren fick ett missivbrev där undersökningens syfte framgick, att material 

behandlades konfidentiellt, att inga enskilda fall redovisades separat, att deltagandet var 

frivilligt och att respondenterna själva kunde bestämma hur länge och på vilka villkor 

deltagandet skulle ske. Materialet som samlades in kommer inte lånas ut eller användas för 

kommersiellt bruk eller andra syften som inte hör till insamlingens ursprungliga syfte. 

Resultat 

          Hypotes 1. Det finns en könsskillnad avseende självvärdering. Hypotesen testades med 

hjälp av oberoende t-test. Den oberoende variabeln var kön och de beroende variablerna var 

summan av individernas självvärdering och delsummorna av självvärdering. Resultatet visade 

att det inte fanns någon signifikant könsskillnad, däremot fanns det en tendens till 

könsskillnad avseende fysiska egenskaper (se figur 1) (t(88) =-1.80, p <.076). Flickorna 

tenderade att i högre utsträckning rapportera en mer negativ värdering (M=16.11, SD=6.88) av 

sina fysiska förmågor jämfört med pojkarna (M=18.86, SD=6.76).  

 

 

Figur 1. Stapeldiagram av könsskillnader för medelvärdena av summan i fysiska egenskaper.  

 

          Hypotes 2. Det finns en könsskillnad avseende attityd till taktil massage. Hypotesen 

testades med hjälp av oberoende t-test. Den oberoende variabeln var kön och de beroende 
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variablerna var individens självskattning av attityden till taktil massage. Resultatet visade att 

det fanns en könsskillnad i samtliga frågor om attityd till taktil massage (se figur 2). 

    Övergripande attityd till taktil massage: Resultatet visade att det fanns en könsskillnad i 

övergripande attityd till taktil massage (t(83) =3.53, p <.001). Flickorna (M= 3.48 SD=0.65) 

rapporterar i högre utsträckning att de har en positiv inställning till den taktila massagen 

jämfört med pojkarna (M=3.88 SD=0.84). 

    Attityd till att ge taktil massage: Resultatet visade att det fanns en könsskillnad avseende att 

ge taktil massage (t(81) =2.91, p <.005). Flickorna (M= 1.34 SD=1.14) rapporterar i högre 

utsträckning att de har en positiv inställning till att ge taktil massage jämfört med pojkarna 

(M=0.64 SD=1.17).  

    Attityd till att få taktil massage: Resultatet visade att det fanns en könsskillnad avseende att 

få taktil massage (t(82) =1.99, p <.05). Flickorna (M= 1.79 SD=1.30) rapporterar i högre 

utsträckning att de har en positiv inställning till att få taktil massage jämfört med pojkarna 

(M=1.41 SD=1.07).  

    Resultatet visade även att elever oberoende av könstillhörighet överlag hade en positiv 

attityd till taktil massage (se tabell 5). 

       

  

 

Figur 2. Stapeldiagram av könsskillnader för attityd till taktil massage.   
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Tabell 5: Flickor respektive pojkars attityd till övergripande attityd till taktil massage. Tabellen visar en 

sammanslagning av svarsalternativen ”stämmer precis” och ”stämmer ungefär” för frågorna 4,5 och 6 om taktil 

massage, uppdelat per kön.     

  

Taktil massage             Flickor  Pojkar 

Items             n54   (%)      n39   (%)      

4. Jag tycker om att få taktil massage           49     (94)    26    (79)      

5. Jag tycker om att ge taktil massage            40     (78)     21    (66)      

6. Jag skulle vilja ha taktil massage oftare        43     (84)       17    (53)      

 

  

 

          Hypotes 3. De elever som genomför den taktila massagen tillsammans med en person 

av samma kön kommer i högre utsträckning ha en positiv attityd till den taktila massagen. 

Hypotesen testades med hjälp av oberoende t-test. Den oberoende variabeln var lika - eller 

olika könstillhörighet och de beroende variablerna var individens självskattning av olika 

aspekter av attityden till taktil massage. Resultatet visade att det fanns flera skillnader 

avseende attityd till taktil massage (se figur 3). Elever som genomförde massagen med någon 

av samma kön skattad den sammanvägda upplevelsen av taktil massage högre jämfört med de 

elever som inte gjorde det (t(82) =2.63, p <.010).  

    Att få taktil massage: Resultatet visar att det inte finns någon skillnad avseende attityd till 

att få taktil massage beroende på huruvida det var en elev med lika - eller olika 

könstillhörighet som masserade (t(81) =-.13, p <.90).  

    Att ge taktil massage: Resultatet visade däremot att det fanns en skillnad i attityd beroende 

på om barnen gav taktil massage till en person med lika – eller olika könstillhörighet (t(80) =-

2.28, p<.025). Skillnaden bestod i att barn som gav taktil massage till barn med samma 

könstillhörighet hade en mer positiv attityd till att ge taktil massage. De barn som gav taktil 

massage till ett barn med olik könstillhörighet rapporterar en mer negativ attityd till att ge 

taktil massage.  
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Figur 3. Stapeldiagram över attityden till taktil massage för lika eller olika könstillhörighet.  

 

          Hypotes 4. Det finns ett samband mellan psykosomatiska symtom och självvärdering. 

Hypotesen testades med hjälp av Pearsons korrelationstest. Resultatet visade att det fanns ett 

negativt signifikant samband mellan psykosomatiska symtom (Bspd) och samtliga 

dimensioner av självvärdering förutom delskalan färdigheter. Resultatet avser enbart flickor, 

det fanns således inga signifikanta samband för pojkarna (se tabell 6). Resultatet visar att 

flickorna som rapporterade fler psykosomatiska symptom hade lägre självvärdering.      

    Resultatet visade även att elever oberoende av könstillhörighet överlag hade 

psykosomatiska symtom i hög utsträckning (se tabell 7). 

 

Tabell 6. Korrelation mellan Bspd och JTJÄ. 

Flickor 

Delskala JTJÄ df  r  p 

___________________________________________________________________________ 

Självvärdering 48  -.53  .001 

Fysiska  48  -.46  .001 

Färdigheter  48  -.24  .096 

Psykiska  48  -.51  .001 
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Relation föräldrar 48  -.41  .003 

Relation andra 48  -.41  .003 

___________________________________________________________________________  

Pojkar 

Delskala JTJÄ df  r  p 

___________________________________________________________________________ 

Självvärdering 30  -.08  .653 

Fysiska  30  -.12  .499 

Färdigheter  30    .21  .252 

Psykiska  30  -.30  .097 

Relation föräldrar 30  -.18  .324 

Relation andra  30    .07  .718 

 

Tabell 7. Flickor respektive pojkar som rapporterar psykosomatiska problem. Tabellen visar en sammanslagning 

av svarsalternativen ”ofta” och ”ibland” för testet BSPD, uppdelat per kön. 

 

BSPD  Flickor   Pojkar   

Items  n54    (%)       n39    (%)      
 

1. Huvudvärk 16     (31)             9       (27)    

2. Magsmärtor  23     (45)      7       (21)    

3. Yrsel   8       (16)      3       (9)      

4. Sömnproblem 8       (16)      6       (18)    

5. Smärtproblem ª 13     (25)      12     (36)     

 
ª Smärtproblem i nacke och rygg    

 

 Diskussion 

          Hypotes 1: Det finns en könsskillnad avseende självvärdering. Hypotesen falsifierades. 

Resultatet visade att det fanns en tendens till könsskillnad avseende fysiska förmågor. 

Resultatet stämmer väl överens med Ouvinen-Birgerstam (1984), Martin (1996) och Siegel et 

al., (1999) som beskriver att det finns en könsskillnad i självvärdering i allmänhet men en 

könsskillnad avseende fysiska förmågor i synnerhet. Resultatet kan rimligtvis ha påverkats av 

i vilken utsträckning eleverna berörts av sin egen identitetsutveckling vilken Adamsson 

(1999) beskriver påverkar eleverna i allmänhet under uppväxtåren men i synnerhet under 

inledande fasen av adolescensen. De massmediala och socialt konstruerade normer för fysiska 

egenskaper påverkar sannolikt både pojkar och flickor men Feingold (1990) och Feingold 
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(1992) beskriver att förväntningar avseende fysiska aspekter är större på flickor jämfört med 

pojkar vilket hypotetiskt skulle kunna antas vara en bidragande faktor.       

          Hypotes 2: Det finns en könsskillnad i olika aspekter av attityd till taktil massage. 

Resultatet bekräftades och visade att det fanns en signifikant könsskillnad där flickor 

rapporterade en mer positiv attityd avseende samtliga tre aspekter av attityd till taktil 

massage. Resultatet stämmer väl överrens med Fromme et al., (1989) som menar att det finns 

en könsskillnad avseende attityd till beröring i allmänhet. Uvnäs-Moberg och Petersson 

(2005) förklarar att det finns en biologisk faktor som kan bidra till könsskillnad avseende 

attityd till taktil massage vilken innebär att oxytocinutsöndringen rimligtvis blir större för 

flickor då östrogen samverkar med oxytocinet. Det är hypotetiskt rimligt att anta att 

samverkan mellan östrogen och oxytocin bidrar till att flickorna får en bättre 

helhetsupplevelse och därmed en mer positiv attityd till taktil massage jämfört med pojkarna 

(Uvnäs-Moberg & Petersson, 2005). 

    Det är rimligt att anta att resultatet påverkades av flera faktorer exempelvis föräldrars 

påverkan, vilket även Frommes et al., (1986) studie stödjer. Priess et al., (2009) beskriver att 

könsrollerna förstärks under adolescensen och att det är tänkbart att förväntningar och 

könsroller påverkat resultatet genom att individer rimligtvis är mindre benägna att erkänna för 

sig själv och andra huruvida de uppskattade taktil massage eller inte. 

    Elevernas välvilja och överlag positiva inställning tyder rimligtvis på att beröring i 

allmänhet och taktil massage i synnerhet upplevs som värdefullt och viktigt Jelvéus (1998). 

Detta bekräftade även lärarna under massageinterventionen. Jelvéus (1998) betonar även att 

den vänskapliga beröringen är av vikt då den bidrar till att elever kan avobjektifiera kroppen 

som någonting sexuellt och utveckla ett förhållningssätt gentemot kamrater som är kravlöst 

och vänskapligt istället för sexuellt eller krävande. 

          Hypotes 3: De elever som genomför den taktila massagen tillsammans med en person 

av samma kön kommer i högre utsträckning ha en positiv attityd till den taktila massagen. 

Hypotesen bekräftades och visade att det fanns en skillnad avseende attityd till taktil massage 

överlag och att ge taktil massage, beroende på om eleverna genomförde massagen med en 

kamrat av lika - eller olik könstillhörighet. Det förelåg ingen skillnad avseende attityd till att 

få taktil massage beroende på om eleverna genomförde massagen med en kamrat av lika - 

eller olik könstillhörighet. Resultatet skulle dels hypotetiskt kunna tyda på att elever som blev 

masserade inte bekymrade sig om huruvida det var en person med lika - eller olika 

könstillhörighet. Resultatet skulle dels hypotetiskt kunna tyda på att om en elev ska massera 
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uppskattar individen det mer om det är en person med samma könstillhörighet. Resultatet 

bekräftas av Andersen et al., (1987) och Crawfords (1994) studie vilka visade att kvinnor har 

lättare att beröra någon av samma kön jämfört med män. Under genomförandet av 

massageinterventionen uppmärksammades att eleverna som masserade en kamrat med olik 

könstillhörighet satt långt ifrån personen. Detta bekräftades av läraren som noterade att de 

eleverna ofta ansträngde sig för att beröra sin kamrat så lite som möjligt.    

          Hypotes 4: Det finns ett samband mellan psykosomatiska symtom och självvärdering. 

Hypotesen bekräftades och visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan 

flickors psykosomatiska symptom och självvärdering. Sukumaran et al.,(2003) bekräftar att 

det finns ett samband mellan barns självbild och psykosomatiska symptom. Det är rimligt att 

anta att negativ självbild bidrar till negativa mentala processer vilket vidare leder till fler 

somatiska symptom. Priess et al., (2009) beskriver hur barn under adolescensen vill leva upp 

till ideal och könsroller vilket rimligtvis kan bidra till mentala problem om individens inte 

upplever sig uppnått förväntningarna eller idealen vilka vidare kan bidra till psykosomatiska 

symptom. 

 Felkällor 

Uppsatsen tog avstamp i en induktiv metod där det empiriska materialet utgjordes av 

självvärdering, psykosomatiska symtom och attityd till taktil massage. För att 

generaliserbarheten ska vara godtagbar utgörs en primär punkt av att premisserna är korrekta. 

Uppsatsen utgår från självskattning och könsskillnader där det rimligtvis kan förekomma en 

könsskillnad i benägenhet att erkänna känslor, tolka känslor, tankar och uppfattningar om sig 

själv eller för andra. Det är även rimligt att social önskvärdhet påverkade elevernas svar. 

Rådande normer samt socialisering av pojkar och flickor är faktorer som påverkar svaren. 

Resultatet påverkas också av bortfallet av respondenter. Bortfallet var relativt stort och det är 

därför möjligt att de elever som inte deltog i undersökningen kunde ha besvarat enkäterna 

olikt jämfört med de resterande respondenterna. Det totala antalet respondenter utgör också en 

begränsning för generaliserbarheten. Resultaten från enkäten om attityd till taktil massage 

begränsade vidare statistiska beräkningar, på grund av att merparten av eleverna hade en 

positiv inställning till taktil massage uppstod tak-effekten. Taktil massage är vanligt 

förekommande i pedagogisk verksamhet men det finns ett outforskat fällt kring skolbarns 

attityd till området, mer grundforskning erfordras för att ligga till grund för den tillämpade 

forskningens utgångspunkter. 
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