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Abstract 

The aim of this study was to examine if the attitude of touching, among Växjö University 

students, correlate with their self-esteem and gender. Previous research by Fromme et al 

(1989) show that a person with bad self-esteem tend not to communicate through touching, 

which people with god self-esteem tend to do. 186 students at Växjö University answered the 

survey which was based on two questionaries, The Self Concept Scale and The Tocuh 

Avoidance Questionarie. The results showed a strong negative correlation between touch 

avoidance and self-esteem. It also showed that men tend to avoid touch with another man 

more than women avoid touching with another women. However my results did not show a 

significant divergence between men and women in attitude toward touch with a person with 

same sex.  

 

Keywords: Touch Avoidance, Self-etseem, gender 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om attityden till beröring bland Växjö studenter har 

något samband med deras självkänsla och kön. Tidigare forskning av Fromme et al (1989) 

visade att personer med dålig självkänsla tenderar att inte kommunicera genom beröring, 

vilket personer med god självkänsla gör. Enkätundersökningen genomfördes på 186 studenter 

vid Växjö universitet där enkäten var baserad på frågeformulären Tennessee Self Concept 

Scale och The Touch Avoidance Questionarie. Resultatet visade ett starkt negativt samband 

mellan beröringsundvikande och självkänsla. Det visade även att män tenderar att undvika 

beröring med andra män mer än vad kvinnor undviker beröring med andra kvinnor. Dock fann 

jag inga signifikanta skillnader mellan könen i attityden till beröring med samma kön.  

 

Nyckelord: Beröringsundvikande, självkänsla, kön 
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Inledning 

Beröring är det första sinnet som utvecklas hos ett foster och redan vid cirka sex veckors ålder 

börjar utvecklingen av detta sinne (Montagu, 1986). Beröring är en av de grundläggande och 

mest betydelsefulla sätten att interagera med en annan människa (Andersen & Leibowitz, 

1978), och det är en effektiv form av kommunikation som kan användas av alla människor 

(Crawford, 1994).  Flera studier har visat att beröring har en stor inverkan på fysisk 

utveckling, emotionell, intellektuell och social hälsa (Major & Heslin, 1982). En individ som 

har en negativ inställning till och undviker fysisk kontakt med människor är 

beröringsundvikande (Andersen, 1999). Jag anser att beröringsundvikande är något som mer 

eller mindre är en del av varje människas vardag och är därför viktigt att undersöka. Jag 

tycker att det är viktigt och intressant att skaffa sig kunskap om just beröringsundvikande 

eftersom det kan ge en inblick i människans beteende och upplevelsevärld. Min studie 

undersöker om det finns ett samband mellan beröringsundvikande och självkänsla. Enligt 

Johnsson (1997) är självkänsla en väldigt central och avgörande del av vår självbild. Det har 

länge forskats om självkänsla och det har visat sig att självkänsla har en stark effekt på 

människans kognition, motivation, emotioner och beteende. Självkänsla är en av de viktigaste 

psykologiska faktorerna som påverkar en individs liv. Det har inte gjorts många studier om 

relationen mellan självkänsla och beröringsundvikande (Andersen & Leibowitz, 1978). Jag 

hoppas därför att min studie kan bidra till ny kunskap om den eventuella relationen mellan 

beröringsundvikande och självkänsla.   

 

Beröringsundvikande  

Det har forskats mycket inom beröring och beröringsundvikande. Jourard och Rubin (1968) 

var sannolikt de första som systematiskt undersökte begreppet beröringsundvikande (touch 

avoidance), vilket är en typ av ickeverbalt beteende. Beröringsundvikande är en negativ 

attityd till beröring som kan påverka individens närhetsbeteende och ickeverbala 

kommunikation. Individer som är beröringsundvikande känner ångest och rädsla för beröring, 

vilket kan innebära att de undviker fysisk kontakt med andra människor, denna negativa 

attityd till beröring kan ha grundats i barndomen (Andersen, 1999). Hur bekväm en individ är 

med beröring är också förknippat med förälderns egen hållning till beröring (Fromme, 

Fromme, Brown, Daniell, Taylor & Rountree, 1986). Fromme, Fromme, Jaynes, Taylor, 

Hanold, Daniell och Rountree (1989) menar att om en person blivit slagen i barndomen 

skapas en negativ inställning till beröring hos denna person som vuxen.  
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Andersen och Leibowitz (1978) fann att beröringsundvikande också kan grundas i religiösa 

roller. Deras resultat visar att gifta, äldre och kristna människor har en mer negativ attityd till 

beröring än vad yngre, ogifta och icke kristna har. Katoliker och judar visade sig också vara 

mindre beröringsundvikande. Människor som har hög socioekonomisk status och är yngre 

senarefödda barn är mindre bekväma med beröring (Fromme et al. 1986). Positiv attityd till 

beröring har visat sig korrelera positivt med social framgång, lycka, livstillfredställelse, 

självtillfredsställelse, bra självförtroende, aktiv problemlösning och social acceptans (Fromme 

et al. 1989). Detta kan tolkas som att personer som tycker om att beröra andra och bli berörda 

själva är generellt bättre anpassade och mer socialt självsäkra i flera olika situationer 

(Andersen, 1999). Attityden till beröring kan skilja mellan olika länder och kulturer, men 

eftersom detta inte är av relevans för denna undersökning förklaras därför inte dessa 

kulturskillnader närmre.  

 

Tidigare forskning har visat tydliga skillnader i beröringsundvikande mellan män och 

kvinnor. Den har visat att kvinnor generellt är mer tillgängliga för beröring och använder sig 

av mer beröring i de flesta relationer än vad män gör (Andersen & Leibowitz, 1978). Jourard 

och Rubin (1968) påstår att beröringsundvikande kan delas upp i dimensionerna uttrycka/ta 

emot beröring och beröring med samma/motsatt kön (Andersen, 1999). Forskning har visat att 

kvinnor dock undviker beröring med motsatt kön mer än vad män gör (Andersen, Andersen & 

Lustig, 1987). Män anser beröring med kvinnor vara behagligt medan kvinnor däremot tycker 

att beröring med män är obehagligt, fram till efter giftermålet (Larsen & Leroux, 1984). Män 

är mer bekväma med beröring med motsatt kön än vad kvinnor är, oavsett vilken del av 

kroppen som berörs och vilken relation de har till varandra. Kvinnor tror att män har en 

sexuell underton när det gäller beröring, vilket kan vara en förklaring till att kvinnor undviker 

beröring med män (Andersen, 1999). Det har även forskats mycket kring beröring mellan 

människor av samma kön och det har visat sig att män tenderar att undvika beröring med 

andra män (Crawford, 1994). Män undviker beröring med en person av samma kön mer än 

vad kvinnor gör, oberoende av ålder, religion eller äktenskaplig status (Andersen, 1999). 

Kvinnor upplever däremot beröring med andra kvinnor mer positiv än beröring med män 

(Crawford, 1994). Kvinnor tenderar också att interagera med varandra på ett mindre avstånd 

mellan sig än vad män gör. Kvinnor skattar främmande kvinnor som sitter nära dem som mer 

vänliga än vad män tänker om en främmande man som sitter nära (Roese, Olson, Borenstein, 

Martin & Shores, 1992). En förklaring till att män undviker att beröra andra män kan vara 
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homofobi. Forskning har visat att män tenderar, mer än kvinnor, att uppfattas som 

homosexuella om de berör en människa av samma kön. Genom rädsla för att uppfattas som 

homosexuell undviker män därför beröring med andra män (Roese et al, 1992). En annan 

förklaring kan vara samhällets stereotypa roller; män anses inte vara maskulina om de berör 

en annan man (Andersen & Leibowitz, 1978).   

 

Fromme et al. (1986) menar att de metoder som främst används vid forskning om beröring är 

självskattning eller direkt observation. Självskattning sker oftast genom att en individ får 

svara på en enkät där hon/han bedömer sig själv i olika situationer. Det finns för- och 

nackdelar med både självskattning och direkt observation. Direkt observation är av fördel då 

respondenten observeras i sin naturliga miljö. Genom observation kan forskaren se hur 

respondenten verkligen beter sig i en situation med beröring. Nackdelar med att välja metoden 

direkt observation kan vara att forskaren har mindre kontroll över situationen, vilket kan 

påverka validiteten negativt. Observering av beröring, speciellt mellan främlingar, är svårt för 

att det finns en stor risk att ingen eller lite beröring sker mellan personerna. Självskattning kan 

ske genom att ett frågeformulär fylls i av respondenten. Fördelar med användning av ett 

sådant formulär är att forskaren har större kontroll över situationen, vilket kan öka validiteten. 

Svaren från en självskattningsenkät är enklare att tyda än resultaten ifrån en direkt observation 

eftersom svaren ifrån en självskattning är mer konkreta. En nackdel med enkäter där 

respondenten ska bedöma sig själv kan vara att genom att svara på frågorna vet respondenten 

vilket beteende som är i fokus av undersökningen. Detta kan påverka respondenten och leda 

till att hon/han ändrar sitt beteende och svar på grund av socialönskvärdhet. Självskattning 

mäter frekvensen av beröring, innebörden och upplevelsen av olika typer av beröring på olika 

delar av kroppen. Fromme et al (1986) anser att även respondenternas skattning av den egna 

bekvämligheten med att bli berörd och att beröra andra bör ingå i en självskattning. Idealet för 

att mäta beröring skulle vara att kombinera dessa två metoder för att få så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt eftersom det en människa säger ofta skiljer sig ifrån vad hon gör 

(Fromme et al, 1986).  

 

Självkänsla 

Självkänsla har definierats på flera sätt bl.a. av Simmons i (Honess & Yardly, 1978).som 

menar att självkänsla är en individs negativa eller positiva attityd till sig själv. En annan 

definition av självkänsla är graden av värme, värde, respekt och kärlek som en person har för 

sig själv som människa (Johnson, 1997). En tredje definition är att självkänslan styrs av hur 
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förhållandet mellan en persons självbild och självideal ser ut (Wenglert, 2000). Simmons i 

(Honess & Yardly, 1978) definition handlar om attityden till sig själv, detta är en bred 

definition eftersom attityden till sig själv kan handla om mycket. Wenglerts (2000) definition 

på självkänsla anser jag vara osäker och svår att greppa, eftersom den inte ger en klar och 

direkt bild på hur mycket som ändå påverkar vår självkänsla. Denna undersökning utgår 

därför från Johnsons (1997) definition av självkänsla eftersom den anses av mig vara lätt att 

förstå och beskriver tydligt hur mycket det är som påverkar vår självkänsla. Självkänsla är en 

central och viktig del av vår självbild. Det är ett grundläggande behov av att känna sig älskad 

och accepterad som bestäms av hur förhållandet mellan en persons framgång och ambition ser 

ut. Den grundläggande delen av självkänslan grundas i barndomen. Barn med hög självkänsla 

har ofta föräldrar som accepterar barnet, sätter tydliga gränser, visar respekt och glädje för 

barnets handlingar och tillåter barnet att uttrycka sig fritt (Johnson, 1997).  

 

Vår självkänsla påverkar vår kognition, motivation, våra emotioner och vårt beteende 

(Johnson, 1997). Tidigare forskning har visat att självkänsla är relaterat till olika 

personlighetsdrag. Personer med låg självkänsla har en negativ attityd till sig själva och 

framtiden. De har visat sig vara mer ensamma och deprimerade. Människor med negativ 

attityd till sig själv har lättare att uppleva ångest och har svårt att förstå andra människor. En 

person med låg självkänsla beskrivs som ängslig, besvärlig, nervös och labil. Dessa 

personlighetsdrag kan skapa problem i relationer med andra människor (Wenglert, 2000).  

 

Johnson (1997) menar att självkänsla delas upp i primär och förtjänad självkänsla. Den 

primära självkänslan formas i barndomen genom interaktion med viktiga personer i ens 

närhet. I tidig ålder har barnet svårt att påverka sin omgivning i strävan efter självkänsla. 

Föräldrarnas behandling av barnet är därför viktig för utvecklingen av barnets attityd till sig 

själv. Primär självkänsla är baserad på vetskapen om sina egna begränsningar, svagheter, 

brister och misslyckanden. Brist på kärlek och acceptans i barndomen kan påverka den 

primära självkänslan negativt men kan öka strävan efter att senare i livet förtjäna självkänsla. 

Förtjänad självkänsla kan nås i senare stadier i livet genom att vara uppskattad, kunnig, arbeta 

hårt, vara ansvarsfull och ha ett behov av att kontrollera människor och situationer. Johnson 

(1997) fann att personer med hög andel av båda typer av självkänsla samt personer med hög 

primär och låg förtjänad självkänsla var de personer som var generellt mer glada och 

hälsosamma. Dessa personer är tillfredställda människor som inte strävar efter avlägsna mål. 

Människor som hade låg primär och hög förtjänad självkänsla uppfattades vara i högre risk 
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för depression och fysiska sjukdomar. Personer med låg primär och förtjänad självkänsla 

beskrivs som olyckliga, passiva och pessimistiska människor (Johnson, 1997).   

 

Självkänsla kan mätas genom att respondenten fyller i ett formulär om sin attityd till sig själv. 

Respondenten får svara på frågor som är direkta eller generella angående personens 

värderingar om sig själv. För många människor är relationen till självet känslig och 

känslomässig. Respondenterna kan uppleva en osäkerhet kring sig själv och kan därför 

uppleva det svårt att svara ärligt på dessa frågor, vilket kan påverka validiteten och 

reliabiliteten negativt. Även respondentens strävan efter social önskvärdhet kan påverka 

svaren och därmed validiteten. Att personen som undersöks inte vet att deras självkänsla är i 

fokus av undersökningen kan minimera risken av att detta sker (Johnson, 1997).  

 

Beröringsundvikande och självkänsla 

Få studier har gjorts om relationen mellan beröringsundvikande och självkänsla. De som har 

gjorts har visat varierande resultat. Andersen och Leibowitz (1978) skrev i sin artikel att 

Silverman, Pressman och Bartel (1973) fann att människor med hög självkänsla generellt är 

mer engagerade i intima former av beröring. Det har även visat sig att personer som anser sig 

själva vara fysiskt attraktiva blir mer berörda än de som inte anser sig själva som attraktiva. 

Andersen och Leibowitz (1978) fann dock inget signifikant samband mellan 

beröringsundvikande och självkänsla i sin undersökning. Personer med hög självkänsla 

kommunicerar ofta sitt gillande till sina vänner genom beröring. De anser kommunikation 

genom beröring vara lättare än personer med låg självkänsla. Det har visat sig att kvinnor 

associerar låg självkänsla med en positiv attityd till beröring med andra kvinnor. Denna 

association gör dock inte män (Fromme et al, 1989).  

 

Syfte 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur attityden till beröring bland studenter vid Växjö 

universitet ser ut beroende på kön och grad av självkänsla. Intentionen var att fokusera på den 

eventuella relationen mellan beröringsundvikande och självkänsla då inte mycket forskning 

om denna relation förekommer. Avsikten med undersökningen var även att studera om det 

förekommer könsskillnader i beröringsundvikande. Med bakgrund i tidigare 

forskningsresultat formar jag min frågeställning och mina hypoteser följande.  
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Finns det samband mellan beröringsundvikande, grad av självkänsla och kön bland studenter 

på Växjö universitet? 

H1: God självkänsla kommer att korrelera negativt med beröringsundvikande.  

H2: Män tenderar att vara mer beröringsundvikande med personer av samma kön än vad 

kvinnor är.   

H3: Kvinnor tenderar att vara mer beröringsundvikande med personer av motsatt kön än vad 

män är.  

 

Metod 

Deltagare  

Eftersom syftet var att undersöka studenter vid Växjö universitet kontaktade jag kursansvariga 

för ett antal kurser vid universitetet. För att öka generaliserbarheten kontaktades lärare, via 

mail, ifrån olika institutioner och ämnen. Genom detta hoppades jag på en bra spridning av 

kön, ålder och attityd till beröring bland respondenterna. I mailet berättade jag vem jag var 

och att syftet med undersökningen var att undersöka om studenternas attityd till beröring har 

något samband med deras grad av självkänsla. Många av de kontaktade lärarna var positiva 

till undersökningen och tackade därför ja på min förfrågan. Efter den inledande kontakten 

fastställdes tid och plats för undersökningen. Kurser som slutligen deltog var bl.a. psykologi 

A, pedagogik A, franska, matematik och arbetsrätt. Totalt delades 195 enkäter ut till studenter 

vid varierande kurser varav nio hade ett massivt internt bortfall. Av de övriga 186 enkäter 

fanns det ett internt bortfall på 5 enkäter i dimensionen beröring med partner och 12 enkäter i 

dimensionen beröring med familjemedlem. Då frågorna handlade om beröring med mamma, 

pappa och syskon resulterade detta i att ett litet bortfall förekom på några av dessa frågor, 

eftersom alla inte har vuxit upp med sin mamma, pappa eller några syskon. Av 

respondenterna var 101 kvinnor och 85 män, åldern varierade mellan 19-51år (m= 24år, SD= 

5.82).   

 

Mätinstrument 

För att mäta beröringsundvikande och självkänsla användes självskattningsenkäter. 

Beröringsundvikande kan mätas genom direkt observation, vilket är resurs- och tidskrävande. 

Enkäter kan däremot ge en bra överblick över den eventuella relationen mellan attityd till 

beröring och självkänsla utan stora resurser. Ett problem med självskattningsenkäter är dock 

social önskvärdhet (Dyer, 2006).  
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För att mäta beröringsundvikande användes The Touch Avoidance Questionnaire (TAQ) som 

är utvecklat av Ozolins och Sandberg (submitted). TAQ utformades för att utöka Andersen 

och Leibowitz (1978) Touch Avoidance Mesure (TAM), vilket består av endast två 

dimensioner av beröring (samma och motsatt kön). TAQ består däremot av fem dimensioner, 

sammanlagt 31 items. Dimensionerna beröring med en partner (10 items), familjemedlem (6 

items), främling (3 items), person av samma (6 items) och motsatt kön (6 items) utvecklades 

för att vidga förståelsen för beröringsundvikande. Varje påstående skattas på en skala från 1 

(tar helt avstånd) till 7 (instämmer helt), där höga poäng innebär hög nivå av 

beröringsundvikande (Ozolins & Sandberg, Submitted) (se bilaga 2). 

 

Validiteten för Touch Avoidance Questionnarie är hög då det jämfördes med TAM (Touch 

Avoidance Mesure) och resultatet visade ett signifikant samband mellan begreppen i de båda 

formulären. För att öka reliabiliteten utfördes TAQ vid två tillfällen under en fyra veckors 

period, första mätningen skedde under vecka ett och andra under vecka fyra (Ozolins & 

Sandberg, Submitted).  

 

Vid mätning av självkänsla användes den välanvända självskattningsenkäten Tennessee Self 

Concept Scale (TSCS) som utformades av Roid och Fitts (1988). Enkäten innehåller fem 

dimensioner: Kroppsuppfattning, moraliskt själv, psykiskt välbefinnande, familj själv och 

socialt själv. Jag valde dock att använda mig av dimensionerna kroppsuppfattning och 

moraliskt själv eftersom jag ansåg de mest relevanta för min undersökning. Jag valde 

kroppsuppfattning eftersom denna dimension presenterar individens åsikt om sin kropp och 

sitt yttre. Kroppsuppfattning är naturligt associerat med beröring eftersom vår kropp är intimt 

förknippad med andras kroppar i form av kropp till kropp beröring. Valet av att använda 

dimensionen moralisk själv grundas i att en persons känsla av att vara en ond eller god person 

påverkar deras attityd till beröring. Varje dimension består av 18 items, varav fyra items 

valdes bort (26, 27, 29 & 31) om religiösa aspekter i den moraliska dimensionen eftersom jag 

inte ansåg frågorna relevanta för mitt syfte. Fråga 27 löd exempelvis så här ”Jag är nöjd med 

mitt förhållande till Gud”. Frågorna i dimensionerna kroppsuppfattning och moraliskt själv 

handlar om respondentens identitet, självförtroende och beteende. Varje påstående i TSCS 

skattas av respondenten på en skala från 1 (Fullständigt fel) till 5 (Fullständigt sant), där höga 

poäng innebär en god självkänsla (Roid & Fitts, 1988).  
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Reliabiliteten hos den totala Tennessee Self Concept Scale är mycket hög (> 0,9). 

Reliabiliteten på varje subskala är lägre, men är ändå tillräckligt hög för att tillfredställa 

syftet. Validiteten för TSCS är hög eftersom jämförelse med andra utvecklade enkäter som 

mäter självkänsla har skett och resultatet visade höga korrelationsvärden. Detta värde 

minskade då samma test utfördes med varje subskala eftersom de få påståendena i varje 

subskala har svårt att mäta graden av självkänsla, som är ett brett begrepp (Roid & Fitts, 

1988). 

 

Procedur 

Frågeformuläret bestod av ett försättsblad, två instrument och två demografiska frågor. 

Försättsblad gav respondenten en inblick i undersökningens syfte samt att ifyllandet av 

enkäten var frivilligt och anonymt. Försättsbladet innehöll även instruktioner till hur enkäten 

skulle fyllas i och att det tog cirka 10 minuter att svara på frågorna (se bilaga 1). Därefter 

följde formulär om beröringsundvikande och självkänsla, där instruktioner om hur frågorna 

skulle besvaras fanns. Sist fick respondenten svara på de demografiska frågorna om kön och 

ålder. Respondenterna fick även muntlig information ifrån mig angående det som 

försättsbladet tog upp, där jag betonade deras anonymitet och frivilliga deltagande. Vidare 

påpekade jag om det fanns några oklarheter eller frågor så besvarade jag dem gärna där eller 

via min mail. Undersökningen skedde före eller efter föreläsningstillfällen då alla var samlade 

i klassrummet.  

 

Resultat 

De insamlade enkäterna sammanställdes i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Inledningsvis gjordes en inventering av alla items, vilket innebar att 

vissa av värderna på några items (st1, st6, st7, st12, st14, st15, st18, st20, st21, st26, st28, 

st30, st31, ts4, ts5, ts6, ts10, ts11, ts12, ts16, ts17, ts18, ts22, ts23, ts24, ts28, ts30, ts34, ts35 

och ts36) vändes. Därefter skapades delskalorna innehållande items rörande respektive 

delskala. Där items st2, st3, st4, st5, st8, st9, st10, st1, st6, st7 sammanställs till delskalan 

beröring med partner. Items st11, st13, st16, st12, st14, st15 skapade delskalan beröring med 

samma kön. Vidare blev st17, st19, st22, st18, st20, st21 delskalan beröring med motsatt kön. 

Items st23, st24, st25 bildade delskalan beröring med en främling. Sammanslagning av items 

st27, st29, st26, st28, st30, st31 bildade delskalan beröring med en familjemedlem. Delskalan 

kroppssjälv innehöll efter sammanslagningen items ts1, ts2, ts3, ts7, ts8, ts9, ts13, ts14, ts15, 
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ts4, ts5, ts6, ts10, ts11, ts12, ts16, ts17, ts18. Slutligen sammanfördes items ts19, ts21, ts25, 

ts32, ts33, ts22, ts23, ts24, ts28, ts30, ts34, ts35, ts36 till delskalan moraliskt själv. En serie 

itemanalyser genomfördes sedan för att undersöka reliabiliteten i varje delskala i respektive 

mätinstrument (TAQ och TSCS). Cronbach Alpha visade sig vara hög (se tabell 1) på alla 

delskalor förutom dimensionen beröring med främlingar (α= ,65), sannolikt på grund av att 

denna endast bestod av tre items. Dock togs item 20 i dimensionen moraliskt själv bort för att 

öka cronbach alpha på denna dimension från α=,74 till α=,77.    

 

Tabell 1. Cronbach alpha för studiens variabler. 

Variabler  Antal items     α 
Partner      10   ,80 

Samma kön       6   ,85 

Motsatt kön       6   ,83 

Främling       3   ,65 

Familjemedlem      6   ,86 

Kroppssjälv      18   ,78 

Moralsjälv      13   ,78 

 

Därefter undersöktes skevheten för att kunna välja mellan parametriska och icke parametriska 

tester då hypoteserna skulle undersökas. Även relevant deskriptiv data för studiens variabler 

(se tabell 2) togs fram. Resultat visade att de flesta delskalor i båda mätinstrumenten var 

skeva och de rangordnades därför. Dock visade det sig att beröring med familjemedlem och 

total självkänsla inte var skev och de rangordnades därför inte. Vidare i studien används 

medelvärdet istället för summan av varje delskala. Detta eftersom medelvärdet tar hänsyn till 

eventuella bortfall och resultatet kan lättare jämföras med resultat ifrån liknande studier.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för studiens variabler (N=186) 

Variabler                  Kvinnor (n=101)                   Män (n=85)                        Total (N=186) 
                                n         M        SD          n         M        SD         n        M          SD          
Partner          99        2,23       ,90         82       2,38       ,80             181       2,30        ,85   

Samma kön          101       2,38      1,18           85       3,27      1,12            186       2,80       1,23    

Motsatt kön          101       2,52      1,20           85       2,50        ,91            186       2,50       1,10    

Främling              101        3,00     1,37           85        3,00      1,12           186       3,00        1,26 

Familjemedlem    101       2,76      1,39           85       3,72      1,42            186       3,20       1,48 

Moralisktsjälv      101       4,22        ,50           85       4,22        ,39            186       4,22         ,46   

Kroppssjälv          101       3,91        ,42           85       3,92        ,48            186       3,91         ,45 

Ålder                    101     24,53      6,50           85      24,16     4,93            186     24,37       5,83           
   
 

För att testa hypotes 1, om det fanns ett samband mellan beröringsundvikande och 

självkänsla, gjordes en serie korrelationstest (Spearman) mellan huvudvariablerna (TAQ och 

TSCS) samt deras delskalor. Likt hypotesen visade resultatet ett negativt samband mellan alla 

variabler och dimensioner. Resultatet visar negativa samband mellan attityd till beröring med 

sin partner och moraliskt själv, kroppssjälv. Resultatet visar ett signifikant samband mellan 

beröring med motsatt kön och moralsjälv. Ett signifikant samband mellan beröring med 

motsatt kön och kroppssjälv fanns dock inte. Signifikanta samband mellan beröring med 

familjemedlem och kroppssjälv fanns. Resultatet visar en tendens till ett signifikant samband 

mellan beröring med familjemedlem och moralsjälv (p=,06). Det fanns inga signifikanta 

samband mellan beröringsundvikande och självkänsla vid beröring med en främling och 

person av samma kön. De starkaste signifikansvärderna fanns mellan den totala 

beröringsundvikande och moraliskt själv (p≤ 0,001), kroppssjälv (p≤ 0,001) och den totala 

självkänslan (p≤ 0,001) (se tabell 3).    

Tabell 3. Korrelation och signifikans värde för samtliga variabler 

Variabler  Moralsjälv   Kroppssjälv            Totalsjälvkänsla                                          
Partner  -,16*  -,21**                          

Samma Kön  -,08  -,08 

Motsatt kön  -,17*  -,14 

Främling  -,08  -,14 

Familjemedlem -,14  -,26** 

Totalberöringsundv.           -,20**  -,22**  -,23** 

Not p= * < 0,05;  ** < 0,01 
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För att undersöka könsskillnaderna i attityd till beröring med samma och motsatt kön (H2 och 

H3) utfördes en envägs-MANOVA där kön var den oberoende variabeln och beröring med 

samma och motsatt kön var beroende variabler. I resultatet av envägs-MANOVAN fanns en 

signifikant (p≤ 0,001) könsskillnad i beröringsundvikande med samma kön, där män hade 

avsevärt högre poäng än vad kvinnorna hade. Dessa resultat stöder hypotes 2 och visar att 

män undviker beröring med män mycket mer än vad kvinnor undviker beröring med kvinnor. 

Dock gav resultatet inget stöd för hypotes 3 (p= ,89) vilket innebär att det inte fanns någon 

skillnad mellan män och kvinnor vid beröring med motsatt kön. I figur 1 illustreras dessa 

resultat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Figur 1. Medelvärden för män och kvinnors attityd till beröring med samma och motsatt kön. 

Där faktor 1= beröring med samma kön och faktor 2= beröring med motsatt kön                                                                               

 

I resultatet av envägs-MANOVAN syns en hög effektstorlek och power för attityd till 

beröring med samma kön bland deltagarna. Resultatet visar dock väldigt låg effektstorlek och 

power för deltagarnas attityd till beröring med motsatt kön (se tabell 4).   

Tabell 4.  

Variabler  df F p             eta²               power 
Samma kön  1                36,03              ,00            ,16                1,00 

Motsatt kön  1                    ,03              ,87            ,00                  ,05 
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Även ett korrelationstest (Spearman) mellan beröringsundvikande och ålder utfördes för att 

undersöka om attityden till beröring bland respondenterna påverkas av deras ålder. Resultatet 

visade inga signifikanta skillnader (p= ,12)  i beröringsundvikande och ålder, sannolikt på 

grund av att spridningen i åldern bland deltagarna inte var tillräckligt stor.  

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka om studenternas, vid Växjö universitet, attityd till 

beröring har något samband med deras självkänsla och kön. Sammantaget visade resultatet ett 

starkt negativt samband mellan beröringsundvikande och självkänsla. Även en tydlig skillnad 

mellan män och kvinnor i attityd till beröring med samma kön fanns, där män hade betydligt 

högre beröringsundvikande. Dock visade resultatet ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor i attityd till beröring med motsatt kön.  

  

Min hypotes om det eventuella negativa sambandet mellan beröringsundvikande och 

självkänsla fick stöd av empirisk data i studien. Resultatet visar starka samband mellan 

beröringsundvikande och självkänsla. Det fanns även starka samband mellan 

beröringsundvikande och dimensionerna moraliskt själv negativ attityd till beröring. Dessa 

resultat stödjer tidigare forskning av Fromme et al (1989) som visade att personer med god 

självkänsla kommunicerar lättare genom beröring än vad en person med dålig självkänsla gör. 

Ozolins och Sandbergs (submitted) studie visade också en negativ korrelation mellan 

självkänsla och dimensionerna beröring med partner och beröring med främling. Dock talar 

mina resultat emot Andersen och Leibowitzs (1978) studie, då de inte fann något signifikant 

samband mellan beröringsundvikande och självkänsla. I deras studie undersökte de 351 lärare 

i staten West Virginia med hjälp av självskattningsformulären TAM, Berges formulär om 

själverkännande och McCroskey och Richmonds formulär om självtrovärdighet.  

 

En möjlig förklaring till dessa olika resultat skiljer sig, särskilt Andersen och Leibowitzs 

resultat, kan vara skillnader i mätinstrument, deltagare och kulturen. Deltagarna i Ozolins och 

Sandbergs (submitted) och min studie var studenter, vilket sannolikt skiljde sig i ålder från 

Andersen och Leibowitzs (1978) deltagare som var lärare. Åldern på deltagarna kan ha viss 

inverkan på att resultaten skiljer så mellan de olika studierna. Andersen och Leibowitz (1978) 

fann en positiv korrelation mellan beröringsundvikande och ålder, vilket innebär att ju äldre 

en person är desto mer undviker de beröring. Även året då studien genomfördes kan ha en viss 



                                                                                                                                                   15                        

inverkan på att resultaten skiljer sig mellan studierna. Andersen och Leibowitzs (1978) data 

var ifrån 1978, vilket skiljer 22 år ifrån när Ozolins och Sandberg (submitted) samlade in sin 

data. Det är inte omöjligt att tänka sig att det har det skett en förändring under dessa år i 

förhållandet mellan beröringsundvikande och självkänsla.  

 

En annan faktor som skiljer studierna åt, som kan ha haft en inverkan på resultaten, är vilket 

land studien gjordes i. Andersen och Leibowitz (1978) genomförde sin studie i staten West 

Virginia i USA och de övriga två genomfördes i Sverige. Andersen (1999) tar upp hur de 

kulturella skillnaderna påverkar attityden till beröring. Sverige klassas som en kultur där 

beröring inte är vanlig i interaktionen mellan människor, ett icke-kontakt land (non-contact). 

USA klassas däremot som en kultur där beröring är relativt vanlig i kommunikationen och 

interaktionen mellan människor. Denna kulturskillnad kan ha en direkt inverkan på skillnaden 

i resultaten mellan studierna (Andersen, 1999).   

 

Korrelationerna mellan moraliskt själv, kroppssjälv och beröring med sin partner var 

signifikanta, vilket innebär att en person med dålig självkänsla undviker beröring med sin 

partner. Mitt resultat visade också ett negativt samband mellan kroppssjälvet och beröring 

med en familjemedlem. Korrelationen mellan beröring med en familjemedlem och moraliskt 

själv visade sig inte vara signifikant, dock fanns det en stark tendens (p= ,06) till samband. 

Dessa samband innebär att en person med bra självkänsla uppskattar beröring med sin partner 

och sina familjemedlemmar. Resultatet kan tolkas som att ens partner och familjemedlemmar 

är de personer som det är naturligt att beröra och bli berörd av eftersom de står en närmast. 

Om en person inte känner sig fysiskt attraktiv eller ser sig själv som en dålig person så kan det 

påverka den fysiska relationen med ens partner och familjemedlemmar.  

 

Även korrelationen mellan beröring med en person av motsatt kön och det moraliska självet 

visade sig vara signifikant, vilket innebär att om en person anser sig själv som en moralsikt 

dålig människa undviker han/hon beröring med personer av motsatt kön. Delskalan beröring 

med en främling visade sig inte korrelera med moraliskt själv eller kroppssjälv. Detta resultat 

kan ha påverkats av att dimensionen ”beröring med främling” endast bestod av tre items. En 

persons attityd till beröring med en person av samma kön visade sig inte korrelera med varken 

moraliskt själv eller kroppssjälv. Det resultatet stämmer överens med Ozolins och Sandbergs 

(submitted) resultat, där inte heller de fann några signifikanta samband mellan TSCS och 

beröring med en person av samma kön. Inte heller korrelationen mellan beröring med en 
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person av motsatt kön och kroppssjälv visade sig vara signifikant. Sammanfattningsvis finns 

det samband, enligt mina resultat, mellan en persons syn på sitt moraliska jag, attityd till sitt 

yttre och sin attityd till beröring.  

 

Hypotes 2 löd ”Män tenderar att vara mer beröringsundvikande med personer av samma kön 

än vad kvinnor är”. Resultatet av envägs-MANOVAN stöder hypotesen då det visade en stor 

skillnad mellan män och kvinnor i deras attityd till beröring, där män hade betydligt högre 

poäng på beröringsundvikande än vad kvinnor hade. Detta innebär att män undviker beröring 

med andra män mer än vad kvinnor undviker beröring med andra kvinnor, vilket stöder min 

hypotes och tidigare forskning. Andersen (1999) menar att män tenderar att vara mer 

beröringsundvikande oavsett ålder, religion eller äktenskaplig status. Tidigare studier har tagit 

upp olika förklarningar till mäns attityd till beröring med samma kön och varför de skiljer sig 

så mycket ifrån kvinnors attityd till beröring med kvinnor. Roese et al (1992) tar upp rädsla 

för att uppfattas som homosexuell som en förklaring. Studier har visat att män tenderar, mer 

än kvinnor, att uppfattas som homosexuella vid beröring med en person av samma kön. På 

grund av detta kan det finnas en rädsla hos män att de ska uppfattas som homosexuella om de 

rör en annan man.  

 

En annan förklaring, till att män undviker beröring med andra män, kan vara homofobi, 

studier visar att män har en mer negativ inställning till homosexuella än vad kvinnor har. 

Detta kan resultera i att män som är homofobiska undviker beröring med andra män för att 

inte själva uppfattas som homosexuella. Andersen och Leibowitz (1978) menar att mäns 

attityd till beröring med personer av samma kön även kan bero på samhällets stereotyper. I 

min enkät handlar frågorna ”beröring med samma kön” om att krama en vän av samma kön. 

Den manliga stereotypen ”ska” inte beröra andra män, speciellt inte krama om en annan man, 

eftersom det inte anses vara maskulint och kan uppfattas som en homosexuell handling. 

Kvinnor är däremot bekväma med att beröra en annan kvinna, kanske tack vare av att det är 

mer accepterat bland både män och kvinnor. Det är accepterat att kvinnor uttrycker sina 

känslor för en annan kvinna genom beröring. Män är däremot uppfostrade att inte uttrycka 

sina känslor offentligt, vilket kan resultera i undvikande av beröring med andra män (Roese et 

al, 1992). Jag skulle tolka att mina resultat beror på en blandning av homofobi hos de manliga 

respondenterna och samhällets stereotyper.  
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Min tredje hypotes var att kvinnor tenderar att vara mer beröringsundvikande med personer av 

motsatt kön än vad män är. Män tycker generellt att beröring med många kvinnor är behagligt 

medan kvinnor däremot anser att beröring med män är obehagligt åtminstone fram till efter 

giftermål (Larsen & Leroux, 1984), oavsett vilken del av kroppen som berörs. En förklaring 

till detta kan vara att kvinnor tror att män har en sexuell baktanke när det gäller beröring, 

vilket också kan resultera i att de undviker beröring med män (Andersen 1999). Mina resultat 

kunde inte ge stöd åt min hypotes eller tidigare forskning, då jag inte fann några signifikanta 

skillnader bland män och kvinnor i deras attityd till beröring med en person av motsatt kön. 

Frågorna i dimensionen ”beröring med motsatt kön” handlade om att krama en vän av motsatt 

kön. Jag menar att kvinnor inte tror att män alltid har en sexuell underton när de berör en 

kvinna, speciellt inte då frågorna handlade om att krama en vän av motsatt kön. Jag tror inte 

att könet på en kvinnas vän påverkar hennes attityd till att beröra, utan det som påverkar 

dennes attityd till beröring skulle mer sannolikt vara hennes personlighet eller vilken relation 

hon har till personen.  

 

En annan förklaring till att mina resultat skiljer sig ifrån Larsen och Leroux (1984) resultat 

skulle kunna vara att synen på fysisk närhet mellan vänner av olika kön har förändrats sedan 

1984. Larsen och Leroux (1984) fann att kvinnors attityd till beröring med en man ändrades 

efter de gift sig. Jag anser att detta låter lite gammalmodigt och jag tror att kvinnors attityd till 

beröring har förändrats sen dess. Ozolins och Sandbergs (submitted) studie, där datan 

samlades in år 2000, bland svenska studenter visar inga signifikanta skillnader mellan könen 

och deras attityd till att beröra en person av motsatt kön. Förklaring till att deras resultat 

skiljer sig ifrån Larsen och Leroux (1984) kan därför även här vara skillnaden i kultur och 

vilket år insamlingen av datan skedde.  

 

Metoddiskussion 

Det är av fördel att deltagarna i en studie är slumpmässigt valda för att kunna generalisera 

resultatet till populationen (Denscombe, 2006). De studenter som medverkade i min 

undersökning var inte slumpmässigt utvalda av mig eftersom klasserna var strategiskt valda. 

Dock valde jag, för att öka generaliserbarheten så mycket som möjligt, klasser ifrån olika 

institutioner och ämnen. Respondenterna läste bland annat pedagogik, psykologi, mattematik, 

fysik, franska, bild och arbetsrätt, vilket är en bra spridning på ämnena som finns på Växjö 

universitet. Dock kunde generaliserbarheten och spridningen på ålder ha blivit större med ett 

större antal respondenter. Jag samlade in mina enkäter i slutet av respondenternas föreläsning, 
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vilket kan vara en nackdel då respondenterna kan vara ofokuserade. Läraren hade dock redan 

informerat om att jag skulle komma vilket möjligen resulterade i att de var beredda på att de 

skulle fylla i en enkät. Mitt val att göra min undersökning i slutet av föreläsningen var också 

av fördel eftersom alla var samlade på en plats och de fick därför samma instruktioner.  

 

TAQ och TSCS (moraliskt själv och kroppssjälv) hade båda höga Cronbachs alpha värden, 

vilket visade på bra reliabilitet på mätinstrumenten. Även alphavärdet på varje delskala var 

tillfredsställande, vilket är av fördel. Dock visade delskalan ”beröring med främling” något 

lägre alphavärde än vad resterande delskalor gjorde, sannolikt på grund av att den endast 

bestod av tre items. För att öka reliabiliteten på TAQ ytterligare så kunde därför tillägg av 

items till delskalan vara av fördel. Förslag på frågor som kunde tilläggas i delskalan ”beröring 

med främling” skulle kunna vara ”jag upplever professionell beröring (massage, frisör) som 

obehaglig” och ”jag undviker beröring med personer jag inte känner”. Då respondenterna 

fyllde i formuläret om självkänsla förekom det frågor om item 30, ”jag skulle inte ljuga så 

mycket”, i delskalan moraliskt själv. Därför ska denna kanske omformuleras för att lättare 

kunna förstås av respondenten.  

 

Framtida forskning 

I framtiden skulle det vara av intresse att göra om samma studie men med ökat antal 

respondenter för att öka generaliserbarheten ytterligare. Studien kunde fördjupas genom 

användning av fler dimensioner av TSCS i variabeln självkänsla. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om det finns andra bakomliggande faktorer till beröringsundvikande. 

Exempelvis kan kulturella skillnader, förtroende för personen och kanske 

personlighetsskillnader påverka attityden till beröring. Detta skulle ge en djupare inblick i 

begreppet beröringsundvikande.   

 

Min undersökning ger ny och bekräftar tidigare kunskap om relationen mellan 

beröringsundvikande och självkänsla, och även könsskillnader i beröringsundvikande. Mina 

resultat visar, likt tidigare forskning, ett negativt samband mellan beröringsundvikande och 

självkänsla. Även stora könsskillnader i attityd till beröring med samma kön bekräftar tidigare 

resultat. Dock ger mina resultat ny kunskap om kvinnors attityd till beröring med motsatt kön.  
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Bilaga 1 

 

Inbjudan till deltagande 
 
 

Du är inbjuden till att delta i min studie om beröring. Syfte med denna enkät är att 

erhålla information om vad Du har för attityd till beröring. Enkäten innehåller ett antal 

frågor som jag önskar att Du kan svara på. Det kommer att ta cirka 10 minuter att 

svara på frågorna.  

 

Vissa frågor kanske Du upplever som upprepningar men jag ser gärna att Du svarar på 

dem lika förutsättningslöst som de övriga frågorna. Var noga med att Du inte hoppar 

över någon fråga.  

 

Enkäten är givetvis frivillig och Du kan avsluta när Du vill utan att behöva motivera 

varför. Dina svar kommer att bearbetas statistiskt. Du och Dina svar kommer därför att 

behandlas så anonymt och konfidentiellt som möjligt.  

 

Har Du några frågor eller funderingar nås jag på hsxfr06@student.vxu.se 

 

  

 

 

Tack på förhand! 

 

Hanna Svensson 

Student på Växjö Universitet     
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Bilaga 2 

 

S – T – A – Q 

Instruktioner: Skatta i vilken grad nedanstående påståenden stämmer för Dig genom att skriva 

en siffra mellan 1 och 7 på raden till höger. Läs varje påstående noga och hoppa inte över 

någon mening. Om Du inte har någon partner tänk på Din senaste relation. Om Du aldrig har 

haft någon partner markera med ett kryss här  och gå vidare till fråga 11.  

 

Tar helt                                                                                                        Instämmer  

Avstånd                                          Neutral                                                   helt 

    1            2                3                    4                   5                   6                   7 

 
1. Jag önskar min partner höll om mig i timmar.  ___ 

2. Jag måste ofta säga till min partner att sluta röra vid mig. ___ 

3. Jag tycker oftast inte om när min partner rör vid mig. ___ 

4. Min partner klagar ofta på att jag inte rör vid honom/henne tillräckligt ofta. ___ 

5. Ibland anstränger jag mig för att slippa beröring med min partner. ___ 

6. Jag tycker om att krama och smeka min partner i timmar.  ___ 

7. Jag blir alltid glad när min partner rör vid mig.  ___ 

8. Ibland tycker jag att min partners beröring är mycket irriterande.  ___ 

9. Jag föredrar att min partner inte rör vid mig offentligt. ___ 

10. Jag tycker ofta att min partners beröring är outhärdlig.  ___ 

11. Ofta tycker jag att det känns svårt att röra vid en vän med samma kön.  ___ 

12. Jag tycker om att krama en vän av samma kön. ___ 

13. Jag försöker undvika beröring med en vän av samma kön.   ___ 

14. Jag tycker om att sitta nära en vän av samma kön. ___ 

15. Jag tycker om när en vän av samma kön kramar mig. ___ 

16. Jag ogillar starkt när en vän av samma kön rör vid mig.  ___ 

17. Ofta tycker jag att det känns svårt att röra vid en vän med motsatt kön.  ___ 

18. Jag tycker om att krama en vän med motsatt kön. ___ 

19. Jag försöker undvika beröring med en vän av motsatt kön.  ___ 

20. Jag tycker om att sitta nära en vän av motsatt kön.  ___ 

21. Jag tycker om när en vän av motsatt kön kramar mig. ___ 

22. Jag ogillar starkt när en vän av motsatt kön kramar mig. ___ 
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23. Fysisk kontakt med andras barn tycker jag är jobbigt. ___ 

24. Jag tycker ofta att andra människors beröring kan vara väldigt påträngande.  ___ 

25. Att vara fysiskt nära okända personer (t ex i köer, bussen etc.) upplever jag mycket 

obehagligt.  ___ 

 

Nedan följer några frågor om Din uppväxt och om Din familj. Har Du växt upp utan Din 

mamma sätt en kryss här  och hoppa över fråga 26-27. Har Du växt upp utan Din pappa sätt 

ett kryss här  och hoppa över fråga 28-29. Har Du växt upp utan syskon sätt ett kryss här  

och hoppa över fråga 31.  

 

26. Jag kramar/de alltid om min mamma när jag träffade henne. ___ 

27. Jag har sällan blivit kramad av min mamma. ___ 

28. Jag kramar/de alltid om min pappa när jag träffade honom. ___ 

29. Jag har sällen blivit kramad av min pappa. ___ 

30. Jag växte upp i en ”kramig” familj. ___ 

31. Mellan mig och mina syskon förekommer det mycket fysisk kontakt.  ___ 

  

  

 

 

 

 

  


