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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan global self-esteem, fysisk 
aktivitet och social kroppsångest. Vidare var syftet att undersöka skillnader mellan kön, ålder 
och fysisk aktivitet angående global self-esteem, self-perception och social kroppsångest. 171 
försökspersoner deltog i studien genom att svara på en enkät, besående av instrumenten 
Physical Self-Perception Profile (PSPP) (Fox & Corbin, 1989) och Social Physic Anxiety 
Scale (SPAS) (Hart, Leary & Rejeski, 1989). Resultatet visade negativa signifikanta samband 
mellan fysisk aktivitet och global self-esteem och även mellan global self-esteem och social 
kroppsångest. Däremot fanns inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och social 
kroppsångest. Män fanns ha högre global self-esteem än kvinnor, däremot fanns kvinnor 
uppleva högre social kroppsångest än män. Det fanns ingen signifikant ålderskillnad när det 
gällde global sef-esteem. Vidare upplevde yngre högre social kroppsångest än medelålders. 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när 
det gäller global self-esteem och social kroppsångest. Detta kan bero på att fysisk aktivitets 
påverkan på dessa till viss grad har blivit överdriven. Global self-esteem och social 
kroppsångest är enligt föreliggande studie inte beroende av fysisk aktivitet utan beror på något 
annat i individens omgivning. 
  
Nyckelord: Fysisk aktivitet, global self-esteem, self-perception, social kroppsångest.  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine correlations between global self-esteem, physical 
activity and social physic anxiety. Further the purpose was to examine differences between 
gender, age and physical activity conserning global self-esteem, self-perception and social 
physic anxiety. 171 research subjects participated in the study by answering a questionnaire, 
consisting of the instruments Physical Self-Perception Profile (PSPP) (Fox & Corbin, 1989) 
and Social Physic Anxiety Scale (SPAS) (Hart, Leary & Rejeski, 1989). The results showed 
negative significant correlations between physical activity and global self-esteem and also 
between global self-esteem and social physic anxiety. However there was no signifikant 
correlation between physical activity and social physic anxiety. Men was found to have higher 
global self-esteem than woman, however woman was found to experience higher social 
physic anxiety than men. There was no signifikant agedifference regarding global self-esteem. 
Further younger individuals experienced higher social physic anxiety than middleaged 
individuals. The results showed no signifikant difference between physically active and not 
physically active individuals regarding global self-esteem and social physic anxiety. This may 
be due to that physical activity impacts on theese to a slight degree has been overestimated. 
Global self-esteem and social physic anxiety is according to this study not dependent on 
physical activity but rather depends on something else in the individuals environment. 
 
Keywords: Physical activity, global self-esteem, self-perception, social physic anxiety. 
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Hej! 
Vi är två tjejer som studerar psykologi C vid högskolan i Halmstad. För tillfället håller vi på 
att skriva vår c-uppsats som handlar om hur fysisk aktivitet påverkar global self-esteem, self-
perception och social kroppsångest. 
     Vi undrar om ni mellan 20-35 år och 45-65 år skulle ha lust att hjälpa oss genom att fylla i 
en enkät som kommer ligga till grund för vår undersökning. Detta är naturligtvis frivilligt och 
ni kan när som helst avbryta deltagandet, vi ser dock gärna att ni fullföljer hela enkäten för att 
vi ska kunna dra nytta av era svar. Ni kommer att vara anonyma, då det enda ni uppger är kön 
och ålder, de insamlade enkäterna kommer sedan att behandlas konfidentiellt.  
     Det resultat vi får fram kommer att presenteras i vår uppsats och den som vill få tillgång 
till den är välkommen att höra av sig till oss. Uppsatsen kommer då tilldelas er så fort den är 
godkänd av handledare och examinator. Har ni frågor angående enkäten är ni välkomna att 
kontakta oss. 
 
Tackar på förhand för ditt deltagande 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Sofie Malmberg xxx-xxx xx och Hanna Nilsson xxx-xx xx xx 
  



                                           

 

1 

Introduktion 
 
I dagens samhälle är det näst intill en trend att utöva någon form av fysisk aktivitet. Detta 
leder ofta till högt ställda krav på den enskilda individen att ha en god fysik och att lyckas 
med personliga bedrifter, såsom att ha ett välbetalt arbete och ett stort socialt nätverk, som i 
sin tur kan leda till att många individer får en skev kroppsbild. Ett stort antal individer strävar 
efter att må bra och att ha en god hälsa. Forskare (McAuley, Bane & Mihalko, 1995) har 
funnit att fysisk aktivitet har positiva effekter på det psykiska välmåendet. Det är därför av 
intresse i föreliggande studie att bland annat titta närmare på om det finns ett samband mellan 
global self-esteem, fysisk aktivitet och social kroppsångest.      
 
Self-esteem 
Den definition av global self-esteem som används av många forskare inom området (Fox, 
1997; Sonstroem & Morgan, 1989) är att det beskrivs som den grad, till vilken individerna 
känner positivt om sig själva eller som ett personligt omdöme av värdighet. Vidare har 
exempelvis Epstein (1973; ref. i Sonstroem & Morgan, 1989) delat in global self-esteem i fyra 
dimensioner. Dessa består av allmän kompetens det vill säga individens förmågor över lag när 
det gäller både psykisk och fysisk prestation, fysisk och psykisk styrka att övervinna hinder i 
det vardagliga livet, självgodkännande det vill säga att individen kan acceptera sig själv som 
den han eller hon är med fel och brister och slutligen värdesättande det vill säga hur individen 
värderar sig själv.  
     Global self-esteem är baserat på individens subjektiva upplevelse, det vill säga det är helt 
och hållet individen själv som avgör om den är hög eller låg. Hög global self-esteem har 
kopplats ihop med olika positiva effekter såsom bland annat tillfredsställelse i det dagliga 
livet, positiv anpassningsförmåga i sociala sammanhang, högre motståndskraft vid till 
exempel stress och att lyckas med prestationer i exempelvis fysisk aktivitet (Fox, 2000). 
Därav är global self-esteem en av de viktigaste förutsättningarna för individens psykiska 
välmående (Diener, 1984; ref. i Fox, 2000). Vidare är hög global self-esteem sammankopplat 
med lägre självmordsrisk, att inte använda droger, ökad delaktighet i fysisk aktivitet och 
sundare matvanor (Torres & Fernandez, 1995; ref. i Fox, 2000). Medan låg global self-esteem 
är nära relaterat till ohälsa såsom till exempel osunda matvanor. Låg global self-esteem kan 
leda till ångest, självmordstankar, neuroser, känsla av hopplöshet och låg uppfattning av 
personlig kontroll i det vardagliga livet. Individer med låg global self-esteem är defensiva och 
mycket beskyddande av de få positiva egenskaper som de anser sig ha. De tenderar att närma 
sig situationer med försiktighet, då de inte vill uppleva fler besvikelser. Därmed är de 
misstänksamma mot förändringar och mer inriktade på att undvika dessa då detta kan leda till 
misslyckande (Blaine & Crocker, 1993; ref. i Fox, 1997). Dickstein (1977; ref. i Sonstroem & 
Morgan, 1989) menar att misslyckande eller framgång i fysisk aktivitet påverkar en individs 
globala self-esteem på ett positivt eller negativt sätt. 
     Sammanfattningsvis är global self-esteem baserat på individens subjektiva upplevelse, det 
vill säga det är helt och hållet individen själv som avgör om den är hög eller låg (Fox, 2000). 
Vidare har hög global self-esteem kopplats samman med livskvalitet och ett mentalt 
välmående och låg global self-esteem anses vara nära relaterat till ohälsa som till exempel 
osunda matvanor (Diener, 1984; ref. i Fox, 2000; Blaine & Crocker, 1993; ref. i Fox, 1997). 
 
Self-perception 
Olofström och Sjöström (1993) definierar begreppet self-perception som hur en individ 
uppfattar sig själv samt vilken bild individen har av sig själv. Vidare menar Olofström och 
Sjöström (1993) att self-perception är all kunskap och information individen tror sig ha om 
sig själv.  
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Dessutom innefattar self-perception de värderingar och betydelser som uppstår i samband 
med andra. Mruk (1999) har delat in self-perception i fyra huvudteman. Det första temat avser 
individens attityder gentemot sig själv, det vill säga hur individen ser på sig själv i en positiv 
eller negativ bemärkelse över lag. Det andra temat avser skillnaden mellan synen på hur 
individen vill vara och hur densamma faktiskt uppfattar sig själv. Om skillnaden där emellan 
är stor blir individens globala self-esteem låg. Är skillnaden däremot liten blir individens 
globala self-esteem högre. Det tredje temat avser hur individens positiva eller negativa 
känslor påverkar handlingar och reaktioner i det vardagliga livet, som till exempel är 
individen glad går han eller hon in med positiva förväntningar i en situation. Det fjärde 
huvudtemat avser personligheten, som i det här fallet har att göra med den egna motivationen 
till att prestera i olika situationer. Där bland annat global self-esteem påverkar huruvida 
individens motivation är hög eller låg. Mruk (1999) menar således att self-perception följer ett 
mönster där majoriteten innehåller något eller några av dessa fyra huvudteman.  
     Sammanfattningsvis menar Olofström och Sjöström (1993) att self-perception är all 
kunskap och information individen tror sig ha om sig själv. Dessutom innefattar self-
perception de värderingar och betydelser som uppstår i samband med andra. 
 
Fysisk aktivitet 
Hälsovinster genom fysisk aktivitet är idag av betydande intresse i det moderna samhället. 
Bouchard, Shephard och Stephens (1994) menar att definitionen av fysisk aktivitet är en 
avsevärd ökning av energiförbrukning genom kroppsrörelser som produceras av 
skelettmuskulaturen. Fox (2000) menar att det ännu inte tydligt står klart vad det är med 
fysisk aktivitet som gör att individer mår bättre. Det har dock framgått att fysisk aktivitet ökar 
syreupptagningsförmågan och leder till en mer effektiv energiomsättning i musklerna. U. S. 
Department of Health and Human Services (1996) har funnit att fysisk aktivitet, cirka 30 
minuter om dagen helst varje dag i veckan, ger signifikanta hälsovinster. Detta kan vara 
fysiologiska hälsovinster såsom förbättrade matsmältningsfunktioner eller psykologiska 
hälsovinster såsom reducerad ångest. Yates (1991; ref. i Spano, 2001), Bortz (1982; ref. i 
Bandura, 1997) och Hagberg (1994; ref. i Bandura, 1997) menar att fysisk aktivitet ökar 
hälsan och förlänger livet. Vidare fungerar fysisk aktivitet som en skyddande faktor mot flera 
betydande kroniska sjukdomar, genom att bland annat motverka stress (Bandura, 1997; 
Ogden, 2004). Exempel på kroniska sjukdomar kan vara hjärtsjukdomar, cancer, ångest och 
depression (McAuley & Mihalko, 1998). Fysisk aktivitet kan även motverka omfattande 
ekonomiska kostnader för individen i form av mediciner. Även sociala kostnader för 
samhället kan uppstå genom exempelvis kostsamma sjukhusvistelser (Colditz, 1999; 
Katzmarzyk, Gledhill & Shephard, 2000; ref. i Spence, McGannon & Poon, 2005). 
     Spano (2001) menar att fysisk aktivitet och psykologiska variabler kan ha ett reciprokalt 
förhållande, det vill säga de påverkar och påverkas av varandra. Individen kan till exempel 
påbörja någon form av fysiskt aktivitet och uppleva psykologiska fördelar som att orka med 
mer i vardagen. Detta i sin tur leder till att individen fortsätter med utövandet av den fysiska 
aktiviteten. Även Fox (2000) menar att det troligen är flera olika mekanismer som samverkar 
vid utövandet av fysisk aktivitet, bland annat fysiologiska, psykologiska och sociala 
mekanismer. Ett exempel på detta kan vara att en individ vid utövande av fysisk aktivitet får 
en ökad muskelmassa, detta leder till att individen upplever att han eller hon är mer nöjd med 
sig själv, vilket i sin tur leder till positiv feedback från omgivningen. Vissa av dessa är bundna 
till förbättringar i kroppen, som till exempel förbättrat minne och förbättrad kondition, andra 
är förenade med social betydelse, som till exempel ett ökat socialt nätverk.       
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     Sammanfattningsvis har fysisk aktivitet visat sig kunna leda till psykologiska, fysiologiska 
och sociala hälsovinster som till exempel reducerad ångest, förbättrad matsmältningsfunktion 
eller ett ökat socialt nätverk (U. S. Department of Health and Human Services, 1996; Fox, 
2000).  
 
The Exercise and Self-Esteem Model (EXSEM) 
Sonstroem (1989) har undersökt om fysisk aktivitet leder till hög global self-esteem. 
Sonstroem (1989) kunde konstatera att utövande av fysisk aktivitet var associerade med 
ökning av global self-esteem. Som ett resultat av detta utvecklade Sonstroem och Morgan 
(1989) en modell vid namn The Exercise and Self-Esteem Model (EXSEM, figur 1). EXSEM 
är en viktig teoretisk guide vid studier för att nå ytterligare framsteg när det gäller att förstå 
fysisk aktivitet och global self-esteem (Fox, 1997). 
 

 
Figur 1. Figuren visar The Exercise and Self-Esteem Model (EXSEM) (Sonstroem & Morgan, 
1989).  
 
     Modellen är hierarkiskt arrangerad med global self-esteem högst upp, i mitten står fysiskt 
kompetens, vilket innebär hur individen upplever den egna fysiska förmågan och fysisk 
acceptans vilket innebär i vilken grad individen känner missnöje eller tillfredsställelse med 
den egna fysiken (Secord & Jourard, 1953; ref. i Sonstroem & Morgan, 1989). Längst ner står 
self-efficacy vilket kan förklaras som situationsrelaterad self-esteem. Uppfattad self-efficacy 
är hur individen bedömer den egna personliga kapaciteten i en specifik situation (Bandura, 
1997). EXSEM är en kompetensbaserad modell där förloppet mellan hur en individs 
situationsspecifika self-efficacy, inom fysisk aktivitet, kan påverka även global self-esteem 
(Spence et al., 2005). Den vänstra delen av figuren illustrerar den oföränderliga hierarkiska 
strukturen av modellen. Exempelvis säger modellen att global self-esteem ska visa sig vara 
närmare associerad med fysisk kompetens än med fysisk self-efficacy, och att self-efficacy 
den horisontella axeln i modellen, som representerar förändring över tid, kan det utläsas att 
ökning av self-efficacy antas leda till ökning av fysisk kompetens vilket i sin tur kan leda till 
ökning avseende den globala self- esteem (Fox, 1997). 
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Physical Self-Perception Profile (PSPP) 
Fox och Corbin (1989; ref. i Sonstroem, Harlow & Josephs, 1994) framställde, i förening med 
den ursprungliga modellen av Sonstroem och Morgan (1989), instrumentet Physical Self-
Perception Profile (PSPP, figur 2) genom att utveckla delen som tidigare kallades för fysisk 
kompetens. Detta för att undersöka om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och 
global self-esteem. Ovanstående visar på hur kombinerad instrumentering kan förbättra och 
erbjuda en mer systematisk och omfattande stomme för att studera förändring i self-
perception genom fysisk aktivitet (Fox, 2000).PSPP har senare validerats genom en mängd 
studier som exempelvis blivit utförda av Sonstroem, Speliotis, Fava (1992; ref. i Sonstroem et 
al., 1994), Fox, Vehnekamp (1992; ref. i Fox, 1997), Welk, Corbin och Lewis (1995; ref. i 
Fox, 1997). Fysiskt självvärde (PSW) har signifikant kunnat relateras till de fyra under-
dimensionerna och fysiskt självvärde (PSW) var högre relaterad till global self-esteem än till 
underdimensionerna (Sonstroem et al., 1994). 
     Det har riktats kritik mot instrument som fastställer global self-esteem, som till exempel 
PSPP, på grund av att delskalorna i instrumentet är beroende av varandra (Dickstein, 1977; 
Harter, 1983; Wylie, 1979; ref. i Sonstroem & Morgan, 1989).  
 

  
 
Figur 2. Figuren visar Physical Self-Perception Profile (PSPP), (Fox & Corbin, 1989; ref. i 
Fox, 2000). 
 
     PSPP mäter summan av det fysiska självet genom att dela in generellt fysiskt självvärde 
(Physical Self-Worth, PSW) i fyra situationsspecifika underdimensioner. Fysiskt självvärde är 
individens övergripande värdering av den egna fysiken. De fyra underdimensionerna är 
idrottskompetens (Sport) vilken mäter individens upplevda kompetens när det gäller fysisk 
aktivitet, upplevd styrka (Stren) vilken mäter hur individen uppskattar sin fysiska styrka, 
upplevd kondition (Cond) vilken mäter hur bra individen ser på sig själv när det gäller 
konditionsträning och kroppsattraktivitet (Body) vilken mäter till vilken grad individen anser 
sig vara fysikt attraktiv (Sonstroem et al., 1994). 
     Det har visat sig att self-efficacy någorlunda bra kan associeras med idrottskompetens 
(Sport), upplevd styrka (Stren) och upplevd kondition (Cond).  Det har däremot inte visat sig 
att kroppsattraktivitet (Body) kunnat associeras med self-efficacy.  
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Det har dock visat sig att kroppsattraktivitet (Body) starkt kan relateras till generellt fysiskt 
självvärde (PSW) och så småningom global self-esteem. Detta beror troligen på den press 
som samhället lägger på den enskilda individen att ha en attraktiv fysik (Harter, 1999; ref. i 
Morgan, 1997). 
     Fox och Corbin (1989; ref. i Fox, 1997) studie visar att upplevd kondition (Cond) är den 
delskala som har starkast samband med fysisk aktivitet för både män och kvinnor  
     I en studie av Sonstroem et al. (1994) visade resultatet att kvinnlig aerobics dans och 
fysisk aktivitet är associerade med positiva självtankar kring det fysiska självvärdet (PSW). 
Däremot visade resultatet negativa tankar kring kroppsattraktiviteten (Body). Detta innebär att 
de skattar sitt eget självvärde högt men anser sig däremot inte vara fysiskt attraktiva.  
      Fox (1997) menar att individer över lag ser en attraktiv kropp som synonym med ett högt 
fysiskt självvärde (PSW) och en hög global self-esteem. Leveillee, Sonstroem och Riebe 
(1994; ref. i Fox, 1997) fann att kvinnor som var extremt fysiskt aktiva, det vill säga som var 
fysiskt aktiva mer än sex timmar i veckan, signifikant visade större missnöje vad gäller 
kroppsattraktivitet (Body) och upplevd kondition (Cond) än kvinnor som ägnade sig åt fysisk 
aktivitet sex timmar eller mindre i veckan. Dessa fynd visar på att för vissa kvinnor är det 
negativa tankar kring den egna fysiken som skapar motivationen till fysisk aktivitet. Fox 
(1997) menar att det finns individer som engagerar sig så hårt i den fysiska aktiviteten att det 
leder till att de aldrig blir riktigt nöjda och ständigt höjer sina mål. Detta kan ske även om de 
tydligt uppfattar att en ändring skett sedan de påbörjade den fysiska aktiviteten. Dessa 
individers globala self-esteem förblir låg och kan till och med sänkas allt eftersom de utövar 
fysisk aktivitet. Collins (1993; ref. i Fox, 1997) har funnit i en studie av mexikanska kvinnor 
att utvärderingen, vad gäller den egna kroppsattraktiviteten (Body), var positiv och signifikant 
relaterat till fysisk aktivitet. Detta kan bero på att mexikanska kvinnor ser på den egna 
kroppen utifrån en praktisk och funktionell orientering. Detta menar Collins (1993; ref. i Fox, 
1997) är i motsats till amerikanska kvinnor som är mer troliga att fokusera på den kosmetiska 
aspekten av kroppen.  
     Spence et al. (2005) har gjort en studie på fysisk aktivitet och global self-esteem bland 
vuxna. Resultatet visade att deltagande i fysisk aktivitet resulterade i små signifikanta 
förbättringar i global self-esteem. Dessa förbättringar var ur ett statistiskt synsätt små då en 
ökning av fysisk aktivitet var nödvändig för att en ökad global self-esteem skulle förekomma. 
Baserat på dessa fynd föreslår Spence et al. (2005) tillsammans med tidigare forskning av 
McAuley (1997; ref. i Spence et al., 2005) att länken mellan global self-esteem och 
deltagande i fysisk aktivitet till en viss grad har blivit överdrivna. En stor svaghet som finns är 
att det är svårt att framställa bevis för sambandet mellan fysisk aktivitet och global self-
esteem. Det ligger ett problem i huruvida det är den fysiska aktiviteten som leder till hög 
global self-esteem, eller om det snarare beror på att hög global self-esteem leder till fysisk 
aktivitet. Det finns här en brist på välkontrollerade experiment som kan bevisa detta. 
Möjligheten finns att fysisk aktivitet påbörjats för att individen redan har en hög global self-
esteem, vilket ligger till grund för att individen överhuvudtaget vågar börja utöva fysisk 
aktivitet. Detta visar på att det finns en möjlighet att det inte alltid är fysisk aktivitet som leder 
till bättre global self-esteem, utan kan bero på det motsatta (Sonstroem & Morgan, 1989). 
     Lindwall och Lindgren (2005) undersökte icke fysiskt aktiva flickor i tonåren. Flickorna 
delades in i två grupper där kontrollgruppen inte fick någon behandling och 
experimentgruppen fick utöva fysisk aktivitet under en sexmånaders period. De fann inga 
signifikanta resultat gällande PSPP, de fann dock lägre nivåer av ångest över lag hos 
experimentgruppen.   
     Sammanfattningsvis utvecklade Sonstoem och Morgan (1989) EXSEM modellen för att 
undersöka om utövande av fysisk aktivitet var associerade med ökning av global self-esteem.  
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Modellen utvecklades senare av Fox och Corbin (1989) till PSPP, som har blivit validerat av 
bland annat Fox och Vehnekamp (1992; ref. i Fox, 1997). Ett antal studier har använt sig av 
PSPP för att undersöka om utövande av fysisk aktivitet leder till en ökning av global self-
esteem. Exempelvis Sonstroem et al. (1994) har funnit att fysisk aktivitet är associerad med 
positiva självtankar kring det fysiska självvärdet (PSW). Spence et al. (2005) studie på fysisk 
aktivitet och global self-esteem bland vuxna visade att deltagande i fysisk aktivitet resulterade 
i små signifikanta förbättringar i global self-esteem. 
 
Social kroppsångest 
Ångest har av Spielberger (1972; ref. i Morgan, 1997) definierats som en emotionell respons 
på stressorer. Vidare menar Spielberger (1972; ref. i Morgan, 1997) att ångest är en 
kombination bestående av perceptioner, det vill säga hur individen upplever en situation, 
känslor såsom rädsla och fysiologiska förändringar såsom muskelspänning, magknip, 
svettningar och snabba hjärtslag. Social kroppsångest innebär negativa tankar och 
perceptioner kring den egna fysiken. Individer med hög grad av social kroppsångest tenderar 
att oroa sig för hur andra ser på deras fysik. Nivån och intensiteten av dessa negativa tankar 
och hur andra ser på den egna fysiken kan påverka beteenden som till exempel att undvika 
situationer och aktiviteter som framhäver deras kroppar som till exempel simning (Hart, 
Leary & Rejeski, 1989).  
     Fysisk aktivitet har angivits vara ett sätt att höja och bibehålla generell emotionell hälsa, 
som till exempel att individen orkar med mer i vardagen (Hughes, 1984; Morgan & Goldston, 
1987; Taylor, King, Ehlers, Margraf, Clark, Heyward, Roth & Agras, 1987; ref. i Morgan, 
1997). Genom fysisk aktivitet kan individen själv avgöra i hur stor utsträckning utövandet ska 
ske. Dessutom är fysisk aktivitet bekvämt, kan utövas till låga kostnader och har få bieffekter 
för individen (Morgan, 1997). 
     I motsats till vad som oftast skrivs i media, upplevs dock inte fysisk aktivitet alltid som 
angenäm och rolig utan kan bland annat vara associerad med ömmande och stela muskler och 
skador (McAuley, 1992; 1993; ref. i McAuley & Mihalko, 1998). Det kan vara så att 
individer som redan lider av ångest över lag ser en påtvingad fysisk aktivitet som ytterligare 
en stressfaktor (Leith, 1994). Utsikten av att behöva skylta med sina kroppar kan leda till 
avsevärd social ångest, i förhållande till hur individen upplever att omgivningen bedömer den 
egna fysiken (Hart et al., 1989).  McAuley et al. (1995) menar att social ångest angående den 
egna fysiken är associerad med upplevelsen av andras negativa tankar. Om exempelvis en 
träningsgrupp består av likasinnade individer, till exempel äldre, överviktiga, stillasittande 
och individer som lider av fysisk ångest, är det mer troligt att nå framgång när det gäller att 
bibehålla fysisk aktivitet (Leary & Atherton, 1986; ref. i McAuley et al., 1995). Crawford och 
Eklund (1994; ref. i McAuley et al., 1995) rapporterade att individer med höga nivåer av 
social ångest, angående den egna fysiken, uttryckte att de undvek att vara fysiskt aktiva i 
miljöer där andra kunde se deras kroppar, som till exempel i en simhall som kräver baddräkt 
eller badbyxor. De individer med låg social ångest, gällande den egna fysiken, föredrog 
miljöer där deras kläder framhävde deras fysik. 
     Det har dock föreslagits att fysisk aktivitet kan dämpa ångest över lag genom att leda bort 
individens uppmärksamhet från ångestkällan för stunden, då uppmärksamheten istället läggs 
på den fysiska aktiviteten (Ogden, 2004). Både låga, måttliga samt höga nivåer av fysisk 
aktivitet har visat sig kunna leda till reducering av ångest över lag. Detta på grund av att 
fysisk aktivitet ger en minskning av spänning i musklerna (Leith, 1994). De primära fynden 
från De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma och De Geus (2006) studie är att de som är fysiskt 
aktiva i snitt har mindre ångest över lag än de som inte är fysiskt aktiva. Även om 
skillnaderna över ålder och kön är ganska små är de konsekventa.  



                                           

 

7 

De flesta tidigare forskningsresultat, som studerat fysisk aktivitet, menar att kraftigt utövande 
av aerobic träning är associerat med signifikant reducering av ångest över lag i alla åldrar 
(Kerr & Vlaswinkel, 1990; McDonald & Hodgdon, 1991; Morgan & O’Connor, 1998, 1989; 
Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz & Salazar, 1991; Raglin, 1990; ref. i Morgan, 1997). 
Palleschi, De Cennaro, Sottosanti, Vetta, Ronzoni, Lato och Maricliano (1998) har i en studie 
funnit ett samband mellan fysisk aktivitet och bättre psykologiska funktioner, såsom bland 
annat reducering av ångest över lag bland äldre. Även resultaten i Hülya (2003) studie visade 
att deltagande i ett step/aerobic dansprogram kan vara en värdefull behandling när det gäller 
att reducera ångest över lag. I motsats till detta har Berger, Owen (1987; 1988; ref. i Hülya, 
2003), Wilson, Berger och Bird (1981; ref. i Hülya, 2003) endast rapporterat kortsiktiga 
psykologiska fördelar när de tittat på ångestreducering över lag i förhållande till fysisk 
aktivitet. Hülyas (2003) resultat går även emot Alfermann och Stoll (2000; ref. i Hülya, 2003) 
resultat som inte visat någon förändring när det gäller ångest över lag på individer i 
medelåldern efter sexmånaders fysisk aktivitet. 
     Kvinnor tenderar att rapportera större missnöje med sina kroppar än män (Crawford & 
Eklund, 1994; ref. i McAuley et al., 1995). McAuley et al., (1995) fann att när det gällde 
kvinnor var reducering av fett kring höfterna, genom ett träningsprogram, en signifikant 
prediktor av minskad social kroppsångest gällande den egna fysiken. Fisher, Schneider, 
Pegler och Napolitano (1991) fann ett samband mellan lägre global self-esteem och högre 
ångest över lag bland överviktiga tonårsflickor som var missnöjda med sina kroppar. De som 
var mer missnöjda med sin vikt fanns även vara mer benägna att ägna sig åt 
hälsoriskbeteenden såsom rökning och nyttjande av alkohol och droger (McAuley, Courneya, 
Lettunich, 1991; ref. i McAuley et al., 1995). En studie av Hart et al., (1989) fann att kvinnor 
hade signifikant högre ångest över lag än män. Allison, Adlaf, Irving, Hatch, Smith, Dwyer 
och Goodman (2005) har funnit en annan relation mellan hög grad av fysisk aktivitet och 
psykologiska bekymmer som bland annat ångest över lag hos kvinnor, män, vuxna och 
ungdomar. De fann att hög grad av fysisk aktivitet inte kunde relateras till ångest över lag. 
McAuley, Lox och Duncan (1993; ref. i McAuley et al., 1995) menar att synliga skillnader 
mellan män och kvinnor kan vara biologiska skillnader som exempelvis att män i större 
utsträckning har starkare fysik än kvinnor. Sociala skillnader kan till exempel vara som att 
män förväntas av samhället att vara bättre på fysisk aktivitet än kvinnor.  
     Sammanfattningsvis har fysisk aktivitet angivits vara ett sätt att höja och bibehålla generell 
emotionell hälsa, som till exempel att individen orkar med mer i vardagen (Hughes, 1984; 
Morgan & Goldston, 1987; Taylor et al., 1987; ref. i Morgan, 1997). Det har även föreslagits 
att fysisk aktivitet kan dämpa ångest över lag som bland annat en studie av De Moor et al. 
(2006) funnit. 
     Folkins (1981; ref. i Sonstroem & Morgan, 1989) menar att self-perception är en viktig del 
när det gäller att mäta vilken inverkan fysisk aktivitet har på individens mentala hälsa, som 
exempelvis reducerad ångest över lag. Fysisk aktivitet kan användas för att främja fysikt 
självvärde (PSW) och andra viktiga fysiska self-perception delskalor, såsom hur individen ser 
på den egna fysiken som till exempel kroppsattraktivitet (Body). I vissa situationer är dessa 
förbättringar sammankopplade med förbättrad global self-esteem (Fox, 1997). På grund av 
dessa fynd kan det vara av intresse att titta närmare på detta. 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns något samband mellan global 
self-esteem, fysisk aktivitet och social kroppsångest. Vidare är syftet att undersöka skillnader 
mellan kön, ålder, fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva angående global self-esteem, self-
perception och social kroppsångest. 
 



                                           

 

8 

Frågeställningar 
Finns det något samband mellan global self-esteem, fysisk aktivitet och social kroppsångest? 
Finns det någon könsskillnad när det gäller global self-esteem, self-perception och social 
kroppsångest? 
Finns det någon åldersskillnad när det gäller global self-esteem, self-perception och social 
kroppsångest? 
Finns det någon skillnad mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det gäller global 
self-esteem, self-perception och social kroppsångest? 

 
Metod 

 
Försökspersoner  
Försökspersonerna bestod av 171 individer som delades in i fyra grupper. Grupperna bestod 
av 42 yngre försökspersoner som var fysiskt aktiva, 40 yngre försökspersoner som inte var 
fysiskt aktiva (ålder 20-35), 44 medelålders försökspersoner som var fysiskt aktiva och 45 
medelålders försökspersoner som inte var fysiskt aktiva (ålder 45-65). Då försöksledarna 
eftersträvade att undersöka yngre och medelålders valdes åldersgruppen 36 till 44 medvetet 
bort genom att i den bifogade skriftliga informationen (se bilaga 1) endast rikta sig till de 
ålderskategorier som var av intresse för föreliggande studie.   
      För att nå ut till lämpliga försökspersoner valde försöksledarna att besöka sju olika 
arbetsplatser i södra Sverige. 42 procent av försökspersonerna som fullföljde enkäten var från 
statligt ägda företag, 31 procent var från privatägda företag och 27 procent var från 
kommunalt ägda företag. 200 enkäter delades ut varav 171 besvarades, 64 procent av 
försökspersonerna var kvinnor och 36 procent av försökspersonerna var män. Av den totala 
mängd enkäter som delades ut, låg bortfallet på 14,5 procent. 
 
Material 
I studien tillämpades två kvantitativa mätinstrument bestående av självskattningsformulär. 
Physical Self-Percepiton Profil (PSPP, Fox & Corbin, 1989; ref. i Fox, 2000) bestod tidigare 
av sex delskalor men har nyligen modifierats av Lindwall och Hagger (2006). Testet mäter 
hur viktiga de olika områdena anses vara. Det nymodifierade PSPP består nu av elva 
delskalor med 74 påståenden, där höga värden indikerar på en hög global self-esteem. PSPP 
mäter self-perception genom att dela in uppfattad generellt fysiskt självvärde (PSW) och 
betydelse av fysiskt självvärde (PSW) i mer situationsspecifika skalor, som idrottskompetens 
(Sport) och betydelse av idrottskompetens (Sport), upplevd kondition (Cond) och betydelse av 
kondition (Cond), kroppsattraktivitet (Body) och betydelse av kroppsattraktivitet (Body) och 
slutligen upplevd styrka (Stren) och betydelse av styrka (Stren). Fråga 76 i enkäten (se bilaga 
2) låg till grund för vilka försökspersoner som definierades som fysiskt aktiva i föreliggande 
studie. Försökspersonerna i föreliggande studie valdes utifrån kriteriet att de skulle vara 
fysiskt aktiva minst två timmar för att ingå i gruppen fysikt aktiva. Detta var för att se om 
liknande resultat kunde utläsas trots ett lägre krav på fysisk aktivitet. Vidare användes Social 
Physic Anxiety Scale (SPAS, Hart, Leary & Rejeski, 1989) som är ett väl beprövat test och 
därmed förväntades ge hög validitet i föreliggande studie. SPAS (Hart, Leary & Rejeski, 
1989; ref. i McAuley & Burman, 1993) har utvecklats för att mäta upplevd social 
kroppsångest genom hur individen upplever att andra individer bedömer den egna fysiken. 
Testet består av 12 påståenden som ligger på en skala mellan 1-5, där höga värden indikerar 
på hög social kroppsångest. Utöver dessa fyllde försökspersonerna i kompletterande uppgifter 
angående ålder, kön och hur fysiskt aktiva de ansåg sig vara.  
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Procedur 
Ett strategiskt urval låg till grund vid undersökningen för att få tillgång till de åldersgrupper 
som var av intresse i föreliggande studie. Många arbetsplatser ger sina anställda möjligheter 
att delta i olika fysiska aktiviteter för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro. Denna tanke 
låg till grund för valet av att gå ut till olika arbetsplatser. En första kontakt togs per telefon 
med de olika arbetsplatserna, på detta sätt kunde kontakt tas med personalansvarig. Vidare 
besöktes varje arbetsplats där enkäterna (se bilaga 2) delades ut till respektive 
personalansvarig. För att höja deltagandet valde försöksledarna att återhämta enkäten tre 
dagar senare, vilket gav försökspersonerna möjlighet att svara på enkäten i lugn och ro då 
svarstiden i genomsnitt tog cirka 15-20 minuter.Försökspersonerna blev skriftligt informerade 
(se bilaga 1) om att deltagandet var frivilligt. Vidare gavs försäkran om att enkäten skulle 
komma att behandlas konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. 
Någon belöning för deltagande utgavs ej. 
 
Analys 
Materialet analyserades med hjälp av Statistical Package of Social Science (SPSS). Pearsons 
korrelationsanalys användes för att undersöka samband mellan, global self-esteem, fysisk 
aktivitet och social kroppsångest. Vidare användes en envägs variansanalys för att undersöka 
skillnader mellan kön, ålder, fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva angående global self-
esteem, self-perception och social kroppsångest.  
 

Resultat 
 
Samband mellan global self-esteem, fysisk aktivitet och social kroppsånges 
Resultatet visade att det fanns signifikant negativt samband mellan fysisk aktivitet och global 
self-esteem, r(171) = -0.17, p<0.05. Det vill säga ju högre grad av fysisk aktivitet desto lägre 
grad av global self-esteem. Vidare visade resultatet ett signifikant negativt samband mellan 
global self-esteem och social kroppsångest, r(171) = -0.70, p<0.01. Det vill säga ju högre grad 
av global self-esteem desto lägre grad av social kroppsångest. Resultatet visade inget 
signifikant samband mellan fysisk aktivitet och social kroppsångest. 
 
Könsskillnader när det gäller global self-esteem, self-perception och social kroppsångest 
Tabell 1. Oberoende envägs variansanalys (n=171). 
   
  Kön  
 Män  Kvinnor  
 M Sd M Sd F df p    ŋ²  
Idrottskompetens 2.68 0.81 2.02 0.74 26.17 1 0.01* 0.14 
Bet. av idrottskomp 2.03 0.82 1.69 0.66 5.40 1 0.02** 0.03 
Upplevd kondition 2.68 0.78 2.22 0.77 14.06 1 0.01* 0.08 
Bet. av kondition 2.67 0.80 2.57 0.74 0.01 1 0.91 0.01 
Kroppsattraktivitet 2.41 0.74 1.99 0.72 10.70 1 0.01* 0.06 
Bet. av kroppsattrak. 2.17 0.77 2.29 0.72 4.40 1 0.04** 0.03 
Upplevd styrka 2.50 0.73 1.86 0.67 31.70 1 0.01* 0.16 
Bet. av styrka 1.95 0.76 1.64 0.55 6.57 1 0.01* 0.04 
Fysiskt självvärde 2.94 0.61 2.51 0.65 16.31 1 0.01* 0.09 
Bet. av fys. självvärde 2.54 0.69 2.58 0.61 1.28 1 0.26 0.01 
Global self-esteem 3.25 0.50 2.98 0.59 10.57 1 0.01* 0.61 
Social kroppsångest 2.02 0.64 2.66 0.76 37.90 1 0.01* 0.19 
* variansanalysen är signifikant  på 0.01 nivån 
** variansanalysen är signifikant  på 0.05 nivån 
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Vad gäller kön visade resultaten att män ansåg sig ha högre idrottskompetens, 
kroppsattraktivitet, fysiskt självvärde och global self-esteem, samt upplever att de har en 
högre kondition och styrka än kvinnor. Vidare visade sig betydelse av att ha idrottskompetens 
och styrka vara viktigare för män än för kvinnor. Resultatet visade däremot att betydelse av 
kroppsattraktivitet var viktigare för kvinnor än för män. Dessutom upplever kvinnor att de har 
en högre social kroppsångest än män.  
Det fanns däremot ingen könsskillnad när det gäller betydelse av kondition eller betydelse av 
fysiskt självvärde. 
 
Åldersskillnader när det gäller global self-esteem, self-perception och social kroppsångest 
Tabell 2. Oberoende envägs variansanalys (n=171). 
  
 Ålder  
 Yngre  Medelålders                
 M Sd M Sd F df p   ŋ²  
Idrottskompetens 2.43 0.80 2.09  0.82 4.20 1 0.04** 0.03 
Bet. av idrottskomp 2.02 0.74 1.61 0.68 10.92 1 0.01* 0.06 
Upplevd kondition 2.40 0.82 2.38 0.79 0.19 1 0.67 0.01 
Bet. av kondition 2.74 0.79 2.49 0.72 3.36 1 0.07 0.02 
Kroppsattraktivitet 2.23 0.78 2.06 0.72 1.16 1 0.28 0.01 
Bet. av kroppsattrak. 2.54 0.71 1.98 0.66 25.84 1 0.01* 0.14 
Upplevd styrka 2.12 0.78 2.06 0.73 0.02 1 0.90 0.01 
Bet. av styrka 1.86 0.65 1.65 0.62 3.90 1 0.05** 0.02 
Fysiskt självvärde 2.65 0.67 2.68 0.66 0.57 1 0.45 0.01 
Bet. av fys. självvärde 2.72 0.63 2.42 0.62 8.68 1 0.01* 0.05 
Global self-esteem 3.04 0.59 3.11 0.57 1.72 1 0.19 0.01 
Social kroppsångest 2.62 0.88 2.27 0.65 12.49 1 0.01* 0.71 
* variansanalysen är signifikant på 0.01 nivån 
** variansanalysen är signifikant på 0.05 nivån 
 
Vad gäller ålder visade resultaten att yngre ansåg sig ha högre idrottskompetens än 
medelålders. Vidare visade sig betydelse av att ha idrottskompetens, kroppsattraktivitet, 
styrka och fysiskt självvärde vara viktigare för yngre än för medelålders. Resultatet visade 
även att yngre upplever sig ha en högre social kroppsångest än medelålders. 
Det fanns däremot ingen åldersskillnad när det gäller upplevd kondition, betydelse av 
kondition, kroppsattraktivitet, upplevd styrka, fysiskt självvärde eller global self-esteem. 
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Skillnader mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det gäller global self-esteem, self-
perception och social kroppsångest 
Tabell 3. Oberoende envägs variansanalys (n=171).  
  
 Fysisk aktivitet  
 Fysiskt aktiva Icke fysiskt aktiva     
 M Sd M Sd F df p    ŋ²  
Idrottskompetens 2.53 0.79 1.98 0.76 17.01 1 0.01* 0.09 
Bet. av idrottskomp 2.02 0.75 1.60 0.67 13.82 1 0.01* 0.08 
Upplevd kondition 2.78 0.69 1.99 0.71 46.69 1 0.01* 0.22 
Bet. av kondition  2.93 0.65 2.27 0.73 34.28 1 0.01* 0.17 
Kroppsattraktivitet 2.21 0.74 2.07 0.77 1.06 1 0.30 0.01 
Bet. av kroppsattrak. 2.37 0.72 2.12 0.74 7.04 1 0.01* 0.04 
Upplevd styrka 2.33  0.77  1.84 0.66  16.44  1 0.01* 0.09 
Bet. av styrka  1.92 0.68 1.58 0.56 12.46 1 0.01* 0.07 
Fysiskt självvärde 2.84 0.57 2.48 0.70 10.02 1 0.01* 0.06 
Bet. av fys. självvärde 2.70 0.65 2.43 0.60 9.42 1 0.01* 0.06 
Global self-esteem 3.17 0.53 2.98 0.61 1.14 1 0.29 0.01 
Social kroppsångest 2.39 0.74 2.48 0.83 0.00 1 1.00 0.01 
* variansanalysen är signifikant på 0.01 nivån 
** variansanalysen är signifikant på 0.05 nivån 
 
Vad gäller fysisk aktivitet visade resultatet att fysiskt aktiva anser sig ha högre 
idrottskompetens och fysiskt självvärde samt upplever sig ha högre kondition och styrka än 
icke fysiskt aktiva. Vidare visade sig betydelse av att ha idrottskompetens, kondition, 
kroppsattraktivitet, styrka och fysiskt självvärde vara viktigare för fysiskt aktiva än för icke 
fysiskt aktiva. 
Det fanns däremot ingen skillnad mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det gäller 
kroppsattraktivitet, global self-esteem och social kroppsångest. 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns något samband mellan global 
self-esteem, fysisk aktivitet och social kroppsångest. Vidare var syftet att undersöka 
skillnader mellan kön, ålder, fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva angående global self-
esteem, self-perception och social kroppsångest. 
  
Samband mellan global self-esteem, fysiks aktivitet och social kroppsångest 
Resultatet i föreliggande studie visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan 
fysisk aktivitet och global self-esteem, det vill säga ju högre grad av global self-esteem desto 
lägre grad av fysisk aktivitet. Detta kan bero på att individer som redan upplever att de har 
hög global self-esteem, inte upplever ett behov av fysisk aktivitet för att främja psykiskt och 
fysiskt välbefinnande då de redan är nöjda med sig själva. Det kan även vara så att fysiskt 
aktiva individer jämför sig med andra fysiskt aktiva individer. Vilket kan leda till att dessa 
individer ställer högre krav på sig själva som kan vara svåra att leva upp till, detta kan då i sin 
tur kan leda till en lägre global self-esteem. Konsekvenserna av föreliggande studies resultat 
kan bero på att hög self-esteem möjligen minskar behovet av att träna sig till en fysiskt 
vältrimmad kropp. Detta kan leda till övervikt och stillasittande, som kan leda till hjärt- och 
kärlsjukdomar vilket i sin tur bidrar till höga utgifter för samhället i form av sjukhus 
kostnader. Samhället bör ändå lägga vikt vid att utövning av fysisk aktivitet leder till fysiskt 
välmående.  
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Fox (1997) menar att det finns individer som engagerar sig så hårt i den fysiska aktiviteten 
vilket leder till att de aldrig blir riktigt nöjda och ständigt höjer sina mål. Detta kan ske även 
om de tydligt uppfattar att en ändring skett sedan de påbörjade den fysiska aktiviteten. Dessa 
individers globala self-esteem förblir låg och kan till och med sänkas allt eftersom de utövar 
fysisk aktivitet. Spence et al. (2005) har däremot funnit små signifikanta förbättringar i global 
self-esteem bland vuxna i förhållande till fysisk aktivitet.   
     Vidare visade resultatet ett signifikant negativt samband mellan social kroppsångest och 
global self-esteem. Detta visar på att ju högre grad av social kroppsångest desto lägre grad av 
global self-esteem. Detta resultat kan bero på att individer som har hög global self-esteem mår 
bra med sig själva och sin kropp och upplever då inte samma höga känsla av krav, på att till 
exempel se bra ut, som individer med låg global self-esteem. Individer med låg global self-
esteem kanske däremot upplever kravet på att se bra ut som svåruppnåeligt. Detta kan i sin tur 
leda till social kroppsångest då individen inte upplever samma känsla av välmående som 
individer med hög global self-esteem. Riskerna för de med låg grad av global self-esteem och 
hög grad av social kroppsångest kan leda till att allt fler blir i behov av vård i form av till 
exempel psykoterapi. Konsekvenserna av detta kan möjligen leda till dyra omkostnader för 
samhället. Likvärdiga resultat som föreliggande studier har även Fisher et al. (1991) funnit. 
     Dock visade resultatet i föreliggande studie inget samband mellan social kroppsångest och 
fysisk aktivitet. Anledningen till att föreliggande studie inte funnit något signifikant samband 
kan bero på att det inte är fysisk aktivitet i sig som påverkar social kroppsångest åt det ena 
eller andra hållet, utan att det är någonting annat i individens omgivning som påverkar den 
sociala kroppsångesten positivt eller negativt som till exempel det sociala nätverk som 
individen omger sig av, som till exempel familj och vänner. Det kan även vara så att hög eller 
låg social kroppsångest inte är det som avgör om man utövar fysisk aktivitet eller inte. 
Fördelarna med fysisk aktivitet kan till en viss del vara överdrivna. Konsekvenserna av detta 
kan då bli att fysisk aktivitet inte har den positiva inverkan på psykiskt välmående som vissa 
forskare (bl.a. De Moor et al., 2006) menar. Nackdelarna med att det inte finns något samband 
mellan fysisk aktivitet och social kroppsångest skulle kunna vara att det kan bli kostsamt för 
samhället, då psykoterapi och mediciner kan behövas för behandling av social kroppsångest. 
Alfermann och Stoll (2000; ref. i Hülya, 2003) har inte heller funnit något samband mellan 
fysisk aktivitet och social kroppsångest. Medan Berger, Owen (1987; 1988; ref. i Hülya, 
2003), Wilson et al., (1981; ref. i Hülya, 2003) endast har rapporterat kortsiktiga psykologiska 
fördelar när de tittat på ångestreducering över lag i förhållande till fysisk aktivitet. Däremot 
menar Leith (1994) att både låga, måttliga samt höga nivåer av fysisk aktivitet har visat sig 
kunna leda till reducering av ångest över lag. Även De Moor et al. (2006) har funnit att de 
som är fysiskt aktiva i snitt har mindre ångest över lag (Cohen, 1969; ref. i De Moor et al., 
2006). Detta samband har även Palleschi et al. (1998) funnit. De flesta tidigare 
forskningsresultat, som studerat fysisk aktivitet, menar att kraftigt utövande av aerobic träning 
är associerat med signifikant reducering av ångest över lag (Kerr & Vlaswinkel, 1990; 
McDonald & Hodgdon, 1991; Morgan & O’Connor, 1998, 1989; Petruzzello et al., 1991; 
Raglin, 1990; ref. i Morgan, 1997). Resultaten i Hülya (2003) studie visade att ett tio veckor 
långt step/aerobic dansprogram kan vara en värdefull behandling när det gäller att reducera 
ångest över lag.  
 
Könsskillnader när det gäller global self-esteem, self-perception och social kroppsångest 
Vad gäller kön visade resultaten att män ansåg sig ha högre idrottskompetens (Sport), 
kroppsattraktivitet (Body), fysiskt självvärde (PSW) och global self-esteem, samt upplever att 
de har en högre kondition (Cond) och styrka (Stren) än kvinnor. Vidare visade sig betydelse 
av att ha idrottskompetens (Sport) och styrka (Stren) vara viktigare för män än för kvinnor.  
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Detta kan bero på att män har andra förutsättningar biologiskt än kvinnor, som till exempel en 
starkare fysik. Det kan även bero på att män redan i en tidig ålder, i större utsträckning än 
kvinnor, får positiv feedback från sin omgivning och från samhället i stort, som till exempel 
prestationer och fysiska attribut. Följden av detta kan bli att män i större utsträckning än 
kvinnor upplever att de presterar bra och även i större utsträckning tror på och tycker om sig 
själva. Det kan även vara så att det av samhället i större utsträckning förväntas att män ska 
vara bättre på fysik aktivitet än kvinnor. Detta kan vara en anledning till att betydelse av 
idrottskompetens (Sport) och styrka (Stren) är viktigare för män än för kvinnor. Det kan även 
vara så att män, på grund av att de kanske har en högre self-esteem i grunden, tror sig ha till 
exempel högre grad av idrottskompetens (Sport) än vad de egentligen har. Detta i sin tur kan 
bidra till högre global self-esteem, till skillnad från kvinnor som möjligen tenderar att vara 
mer självkritiska. Det kanske även kan vara så att det är mer accepterat för en man att ha hög 
global self-esteem än vad det är för en kvinna. De ovanstående delskalorna resultat kan bero 
på att män har en högre global self-esteem än kvinnor. Konsekvenserna av detta kan bli att ett 
jämlikt samhälle kan vara svårt att eftersträva då kvinnor i vissa avseenden inte i lika stor 
utsträckning tror på sig själva och sin egen förmåga i olika sammanhang som till exempel i 
arbetslivet. Fler män tror på sig själva vilket leder till att även andra tror och lyssnar på dem. 
Detta gör att män i större utsträckning får sin röst hörd vilket kan vara en bidragande orsak till 
att fler män har höga poster i samhället. Män har i större utsträckning fler ekonomiska 
fördelar än kvinnor när det gäller fysisk aktivitet. Ett exempel på detta kan vara fotboll på 
elitnivå där kvinnliga proffs arbetar upptill sin fotbollskarriär. Detta i sin tur gör att samhället 
ger kvinnor bilden av att inte vara lika mycket värda, vilket troligen bidrar till kvinnors lägre 
globala self-esteem. För att eventuellt minska denna klyfta bör samhället satsa på unga 
kvinnor i tonåren genom olika former av stödprogram i skolan som kan hjälpa till att höja 
deras self-esteem.  
     När det gäller upplevd kondition (Cond) har Fox och Corbins (1989; ref. i Fox, 1997), 
studie visat liknande resultat som föreliggande studie. De fann att upplevd kondition (Cond) 
representerar den största prediktorn för både män och kvinnor när det gäller fysisk aktivitet. I 
motsats till detta har Leveillee et al., (1994; ref. i Fox, 1997) funnit att kvinnor som var 
extremt fysiskt aktiva visade större missnöje vad gäller upplevd kondition (Cond) än kvinnor 
som inte var lika extremt fysiskt aktiva. 
     Sonstroem et al. (1994) har, i en studie bland kvinnor, funnit positiva självtankar kring det 
fysiska självvärdet (PSW). Fox (1997) menar att individer över lag ser en attraktiv kropp som 
synonym med ett högt fysiskt självvärde (PSW) och en hög grad av global self-esteem. Detta 
resultat ligger i linje med föreliggande studies resultat. Lindwall och Lindgren (2005) har i en 
studie, av icke fysiskt aktiva flickor, inte kunnat finna några signifikanta resultat gällande 
delskalorna i PSPP. 
     Föreliggande studies resultat visade däremot att betydelse av kroppsattraktivitet (Body) var 
viktigare för kvinnor än för män. Detta kan bero på att kvinnor troligen inte anser sig leva upp 
till det kroppsideal som samhället sätter upp, det vill säga att kvinnor idag ska vara smala, ha 
stora bröst och liten rumpa. Kvinnor tenderar möjligen att vara mer självkritiska än män. De 
jämför sig troligen även med andra kvinnor vilket bidrar till att kravet på att se bra ut höjs. 
Leveillee et al., (1994; ref. i Fox, 1997) har funnit att kvinnor som var extremt fysiskt aktiva 
visade större missnöje gällande kroppsattraktivitet (Body) än kvinnor som inte var lika 
extremt fysiskt aktiva. Liknande resultat har Sonstroem et al. (1994) funnit mellan kvinnor 
och fysisk aktivitet. De fann att fysisk aktivitet var associerad med negativa tankar kring 
kroppsattraktiviteten (Body). Dessutom upplever kvinnor att de har en högre grad av social 
kroppsångest än män. Detta kan bottna i att kvinnor visade sig ha en lägre grad av global self-
esteem än män.  
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Samhällets kroppsideal bland kvinnor kan ställa hårda krav på den enskilda individen vilket i 
sin tur kan leda till hög social kroppsångest om individen inte anser sig kunna leva upp till 
dessa krav. Det kan även vara så att kvinnor över lag kan anses vara mer bekymrade över hur 
andra individer ser på dem, än vad män är. Kvinnor jämför sig med andra kvinnor vilket 
bidrar till att kravet på att se bra ut höjs och därmed även den sociala kroppsångesten. Män 
jämför sig troligen inte i samma utsträckning med andra män och upplever därmed inte social 
kroppsångest i samma utsträckning. Konsekvenserna av detta kan bli att kvinnor möjligen i 
större utsträckning väljer att hålla en låg profil. Detta troligen för att undvika uppmärksamhet 
riktad mot den egna fysiken. Då kvinnor visat sig ha högre social kroppsångest, kan det vara 
så att fler kvinnor än män upplever högre ångest över lag. Vilket kan leda till att det i större 
utsträckning är kvinnor som söker vård, till exempel i form av psykoterapi. Detta i sin tur kan 
bidra till stora omkostnader för samhället. Precis som vid global self-esteem kan det vara bra 
för samhället att satsa på kvinnor för att troligen få mer jämställdhet mellan könen och kunna 
minska vårdkostnader. Lindwall och Lindgren (2005) fann att fysisk aktivitet bidrog till lägre 
nivåer av ångest över lag bland flickor, vilket även McAuley et al. (1995) har funnit bland 
kvinnor. Även De Moor et al. (2006) och De Geus (2006) har kommit fram till detta resultat 
när det gäller kön. När det gäller utövande av kraftig fysisk aktivitet kunde Allison et al. 
(2005) inte finna någon relation till ångest över lag när det gäller kön. I motsats till detta har 
föreliggande studie kommit fram till liknande resultat som Hart et al. (1989), det vill säga att 
kvinnor hade signifikant högre ångest över lag än män.  
     Det fanns däremot ingen könsskillnad i föreliggande studie när det gäller betydelse av 
kondition (Cond) eller betydelse av fysiskt självvärde (PSW). Anledningen till att 
föreliggande studie inte funnit någon signifikant skillnad när det gäller betydelse av kondition 
(Cond) kan bero på att kondition inte kan ses av omgivningen på utsidan av en individ. 
Kondition (Cond) kanske enbart ses som en positiv bieffekt när det gäller att nå det slutliga 
resultatet som till exempel att uppnå en snygg kropp. När det gäller betydelse av fysiskt 
självvärde (PSW) kan resultatet bero på att försökspersonerna på ett omedvetet plan, redan 
anser sig ha ett högt fysiskt självvärde och att det därmed inte upplever att det är viktigt med 
betydelse av fysiskt självvärde.   
 
Åldersskillnader när det gäller global self-esteem, self-perception och social kroppsångest 
Vad gäller ålder visade resultaten att yngre ansåg sig ha högre idrottskompetens (Sport) än 
medelålders. Vidare visade sig betydelse av att ha idrottskompetens (Sport), 
kroppsattraktivitet (Body), styrka (Stren) och fysiskt självvärde (PSW) vara viktigare för 
yngre än för medelålders. Resultatet kan bero på att yngre är mer tävlingsinriktade och tävlar 
både mot sig själva och mot andra då de troligen lägger större vikt vid yttre attribut, än vad 
medelålders gör. Medelålders ser möjligtvis idrott som något roligt och hälsosamt framförallt, 
snarare än som en tävling. Vidare kan resultatet bero på att yngre anser sig ha starkare fysik 
och därmed vara bättre på idrottskompetens (Sport) över lag än vad medelålders gör. 
Resultatet visade även att yngre upplever sig ha en högre social kroppsångest än medelålders. 
Detta kan bero på att yngre i större utsträckning lägger högre vikt vid utseende och vad andra 
anser om den egna fysiken. Medelålders har troligen i större utsträckning en större inre 
trygghet då de har en större livserfarenhet. Det kan även vara så att medelålders anser att det 
finns andra saker i livet som är viktigare än att främst lägga vikt vid utseende, som till 
exempel familjen. Konsekvenserna av att yngre upplevde högre social kroppsångest än 
medelålders kan leda till att osunda mat- och träningsvanor ökar bland yngre då de troligen i 
större utsträckning jämför sig med andra och därmed troligen lägger en överdriven fixering 
vid fysiken. Detta i sin tur kan till exempel leda till anorexi. För att en positiv förändring ska 
kunna ske behöver samhället förändra sin syn på kroppsidealet genom att sträva efter ett mer 
sunda ideal och minska medias fokusering på till exempel trådsmala modeller.  
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Palleschi et al. (1998) har funnit reducering av ångest över lag bland äldre i samband med 
fysisk aktivitet. Även flera tidigare forskningsresultat menar att kraftigt utövande av aerobic 
träning är associerat med signifikant reducering av ångest över lag i alla åldrar (Kerr & 
Vlaswinkel, 1990; McDonald & Hodgdon, 1991; Morgan & O’Connor, 1998, 1989; 
Petruzzello et al., 1991; Raglin, 1990; ref. i Morgan, 1997). Lindwall och Lindgren (2005) 
kunde endast finna att fysisk aktivitet bidrog till lägre nivåer av ångest över lag, bland yngre. 
Vilket även De Moore et al. (2006) funnit när det gäller ålder över lag. I motsats till detta fann 
Allison et al. (2005) att ångest över lag inte kunde relateras till ålder när det gäller fysisk 
aktivitet. Inte heller Alfermann och Stoll (2000; ref. i Hülya, 2003) har kunnat finna någon 
förändring när det gäller ångest över lag bland individer i medelåldern efter sexmånaders 
fysisk aktivitet.  
     Det fanns däremot ingen åldersskillnad i föreliggande studie när det gäller upplevd 
kondition (Cond), betydelse av kondition (Cond), kroppsattraktivitet (Body), upplevd styrka 
(Stren), fysiskt självvärde (PSW) eller global self-esteem. Detta kan bero på att individer 
jämför sig med andra och på så sätt ser sina egna fel och brister i större utsträckning. Därmed 
ställer de högre krav på sig själva att nå upp till de ideal som finns i samhället. Vilket i sin tur 
kan leda till att individer inte upplever att de har exempelvis hög kondition eller en hög grad 
av kroppsattraktivitet. När det gäller betydelse av kondition (Cond) kan det vara så att det som 
syns på utsidan är mer betydande för individen. I motsats till detta har Fox och Corbin (1989; 
ref. i Fox, 1997) funnit, i en studie bland yngre, att upplevd kondition (Cond) är den delskala 
som har starkast samband med fysisk aktivitet. Anledningen till att global self-esteem inte var 
signifikant gällande ålder i föreliggande studie kan bero på att många av de ovan nämnda 
delskalorna inte var signifikanta gällande ålder. Hade så varit fallet hade troligtvis även global 
self-esteem varit signifikant då global self-esteem påverkas av de olika delskalorna. 
Konsekvenserna kan även här bli, på grund av svåruppnåeliga kroppsideal som kan leda till 
sänkt global self-esteem, till exempel utvecklandet av anorexi. En förändring av samhällets 
kroppsideal kan möjligen hjälpa till att höja individers globala self-esteem. Individer bör 
bedömas och uppskattas för inre kvaliteter och egenskaper istället för yttre attribut, vilket kan 
bidra till en ökad global self-esteem. Spence et al. (2005) har däremot funnit att deltagande i 
fysisk aktivitet resulterade i små signifikanta förbättringar i global self-esteem bland vuxna. 
     Lindwall och Lindgren (2005) kunde tvärtemot föreliggande studie, som fann signifikanta 
resultat bland sex av de elva delskalorna, inte finna några signifikanta resultat när det gäller 
de olika delskalorna i PSPP bland yngre. 
 
Skillnader mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det gäller global self-esteem, self-
perception och social kroppsångest 
Vad gäller fysisk aktivitet visade resultatet att fysiskt aktiva anser sig ha högre 
idrottskompetens (Sport) och fysiskt självvärde (PSW) samt upplever sig ha högre kondition 
(Cond) och styrka (Stren) än icke fysiskt aktiva. Vidare visade sig betydelse av att ha 
idrottskompetens (Sport), kondition (Cond), kroppsattraktivitet (Body), styrka (Stren) och 
fysiskt självvärde (PSW) vara viktigare för fysiskt aktiva än för icke fysiskt aktiva. Detta kan 
bero på att fysisk aktivitet leder till upplevd ökad prestation. Vilket kan vara den drivande 
kraften för utövande av fysisk aktivitet. Vidare kan resultatet bero på att fysiskt aktiva känner 
sig mer avslappnade när det kommer till prestation jämfört med icke fysiskt aktiva. Att stor 
vikt läggs vid betydelse av kroppsattraktivitet kan bero på att fysiskt aktiva vill förändra sina 
kroppar. Det kan även vara en bidragande orsak till varför fysiskt aktiva troligen lägger större 
vikt vid betydelse av styrka (Stren) och kondition (Cond) som leder till en mer omfattande 
uthållighet under prestation. 
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 I en studie av Fox och Corbin (1989; ref. i Fox, 1997), bestående av fysiskt aktiva och icke 
fysiskt aktiva, fann de att upplevd kondition (Cond) är den delskala som har starkast samband 
med fysisk aktivitet, detta i likhet med föreliggande studie som funnit att upplevd kondition 
(Cond) är en av de starkaste. I motsats till detta fann Leveillee et al., (1994; ref. i Fox, 1997) 
att extremt fysiskt aktiva kvinnor signifikant visade större missnöje angående upplevd 
kondition (Cond), än kvinnor som inte var lika extremt fysiskt aktiva. Sonstroem et al. (1994) 
har funnit att aerobics dans och fysisk aktivitet är associerade med positiva självtankar kring 
det fysiska självvärdet (PSW) vilket är förenligt med föreliggande studies resultat. Folkins 
(1981; ref. i Sonstroem & Morgan, 1989) har funnit att fysisk aktivitet kan användas som ett 
medium för att främja fysikt självvärde (PSW). 
     Det fanns däremot ingen skillnad mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det 
gäller kroppsattraktivitet (Body), global self-esteem och social kroppsångest. Detta resultat 
kan bero på att fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva inte anser sig kunna leva upp till 
samhällets kroppsideal, då de troligtvis aldrig blir riktigt nöjda höjer de ständigt sina mål.  
Vilket kan sänka upplevelsen av kroppsattraktivitet och global self-esteem och höjer graden 
av social kroppsångest. Ytterligare kan jämförelse med andra vara en bidragande orsak till att 
dessa individers globala self-esteem är låg, då de egna kraven kan anses svåruppnåeliga.  
   Sonstroem et al. (1994) har likt föreliggande studie funnit negativa tankar när det gäller 
kroppsattraktiviteten (Body), när de undersökte fysiskt aktiva aerobic dansare. Medan 
Leveillee et al. (1994; ref. i Fox, 1997) fann att kvinnor som var extremt fysiskt aktiva, 
signifikant visade större missnöje vad gäller kroppsattraktivitet (Body) än kvinnor som inte 
var lika extremt fysiskt aktiva. I motsats till detta har Collins (1993; ref. i Fox, 1997) funnit i 
en studie av mexikanska kvinnor att utvärderingen, vad gäller den egna kroppsattraktiviteten 
(Body), var positiv och signifikant relaterat till fysisk aktivitet. Spence et al. (2005) har funnit 
att fysisk aktivitet resulterade i små signifikanta förbättringar när det gäller global self-
esteem. Lindwall och Lindgren (2005) fann inga signifikanta resultat gällande de olika 
delskaslorna i PSPP, när de undersökte fysiskt aktiva respektive icke fysiskt aktiva, till 
skillnad från föreliggande studie som funnit detta bland nio av de elva delskalorna. 
     När det gäller social kroppsångest bland fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva kan resultatet 
bero på att det inte är den fysiska aktiviteten i sig som påverkar om en individ har hög eller 
låg social kroppsångest. Detta kan istället bero på andra faktorer som till exempel om en 
individ upplever sig ha en snygg kropp eller inte. Alfermann och Stoll (2000; ref. i Hülya, 
2003) har inte funnit någon förändring när det gäller ångest över lag efter sexmånaders fysisk 
aktivitet. Detta har inte heller Allison et al. (2005) funnit när det gäller kraftig fysisk aktivitet. 
Berger, Owen (1987; 1988; ref. i Hülya, 2003), Wilson et al. (1981; ref. i Hülya, 2003) har 
däremot funnit kortsiktiga psykologiska fördelar när de undersökt ångestreducering över lag i 
förhållande till fysisk aktivitet. Lindwall och Lindgren (2005) har funnit lägre nivåer av 
ångest över lag bland fysiskt aktiva jämfört med icke fysiskt aktiva. Liknande resultat har 
även De Moor et al. (2006) funnit. Leith (1994) har i en studie kunnat finna att både låga, 
måttliga samt höga nivåer av fysisk aktivitet har visat sig kunna leda till reducering av ångest 
över lag. Även kraftigt utövande av aerobic träning har kunnat associeras med signifikant 
reducering av ångest över lag (Kerr & Vlaswinkel, 1990; McDonald & Hodgdon, 1991; 
Morgan & O’Connor, 1998, 1989; Petruzzello et al., 1991; Raglin, 1990; ref. i Morgan, 
1997). Vilket även Hülya (2003) kommit fram till i en studie av deltagande i ett tio veckor 
långt step/aerobic dansprogram. Precis som Spence et al. (2005) och McAuley (1997; ref. i 
Spence et al., 2005) menar kan länken mellan global self-esteem och deltagande i fysisk 
aktivitet till en viss grad ha blivit överdrivna. Enligt föreliggande studies resultat är inte 
global self-esteem eller social kroppsångest beroende av fysisk aktivitet utan beror på något 
annat i individens omgivning. På grund av detta resultat kan inte lika stor vikt läggas vid 
fysisk aktivitets inverkan på global self-esteem och social kroppsångest.  
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Konsekvenserna när det gäller låg global self-esteem kan bli att individer inte i lika stor 
utsträckning tror på den egna prestationen när det gäller till exempel skola och arbete. 
Konsekvenserna när det gäller social kroppsångest kan bli kostsamt för samhället, då 
psykoterapi och mediciner behövs för behandling. 
     Sammanfattningsvis fann föreliggande studie negativa samband mellan fysisk aktivitet och 
global self-esteem. Detta kan bero på att individer som upplever sig ha hög global self-
esteem, inte upplever ett behov av fysisk aktivitet för att främja välbefinnande då de redan är 
nöjda med sig själva. Vidare fann föreliggande studie ett signifikant negativt samband mellan 
social kroppsångest och global self-esteem. Detta resultat kan bero på att individer som har 
hög global self-esteem mår bra med sig själva både psykiskt och fysiskt och upplever då inte 
samma höga känsla av krav, på att till exempel se bra ut. Dock visade resultatet i föreliggande 
studie inget samband mellan social kroppsångest och fysisk aktivitet. Detta kan bero på att det 
inte är fysisk aktivitet i sig som påverkar social kroppsångest utan det är någonting annat, som 
till exempel sociala faktorer i form av exempelvis vänner, i individens omgivning som 
påverkar det. Konsekvenserna av dessa resultat kan bland annat bli höga omkostnader för 
samhället i form av vård som till exempel psykoterapi.  
     Män fanns ha högre global self-esteem än kvinnor, vilket kan bero på att män i större 
utsträckning får positiv feedback från omgivningen vid till exempel prestationer. Vidare fanns 
kvinnor uppleva högre ångest än män, vilket kan bero på att samhällets höga kroppsideal 
ställer hårda krav på den enskilda individen. Konsekvenserna av dessa resultat kan bli att ett 
jämlikt samhälle kan vara svårt att eftersträva då kvinnor i vissa avseenden inte i lika stor 
utsträckning tror på sig själva och sin egen förmåga vilket bidrar till lägre global self-esteem 
och social kroppsångest.  
     I föreliggande studie fanns ingen signifikant ålderskillnad när det gäller global sef-esteem. 
Detta kan bero på att individer jämför sig med andra och på så sätt ser sina egna fel och 
brister i större utsträckning. Vidare fanns yngre uppleva högre social kroppsångest än 
medelålders. Dessa resultat kan bero på att individer ställer höga krav på sig själva att nå upp 
till de ideal som finns i samhället, vilket de inte anser sig leva upp till. Konsekvenserna kan 
bli till exempel utvecklandet av anorexi, på grund av svåruppnåeliga kroppsideal som leder 
till sänkt global self-esteem och högre grad av social kroppsångest.  
     Vidare fanns ingen signifikant skillnad mellan fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva när det 
gäller global self-esteem och social kroppsångest. Detta kan bero på att fysisk aktivitets 
påverkan på dessa till viss grad har blivit överdriven. Global self-esteem och social 
kroppsångest är enligt föreliggande studie inte beroende av fysisk aktivitet utan beror på 
något annat i individens omgivning som till exempel sociala faktorer i form av exempelvis 
vänner. Konsekvenserna av låg global self-esteem kan bli att individer inte i lika stor 
utsträckning tror på den egna prestationen när det gäller till exempel skola och arbete. 
Konsekvenserna när det gäller social kroppsångest kan bli kostsamt för samhället, då 
psykoterapi och mediciner behövs för behandling. 
 
Metodkritik 
Enkäten i föreliggande studie bestod av 91 frågor, vilket utgjorde ett relativt stort 
kompendium. Detta bidrog till att enkäten kunde ta upp mot 30 minuter att fylla i vilket ledde 
till att enkäten möttes med stort tvivel från försökspersonerna, något som försöksledarna fick 
höra från samtliga arbetsplatser vi insamlandet av materialet. 
     Vidare utgjordes enkäten av två stycken självskattningsskalor, problemet med alla 
självskattningsskalor är att försökspersonerna möjligtvis höjer eller sänker sig när det gäller 
tron på sig själva och den egna förmågan.  
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     Resultatet i föreliggande studie kan bero på att försöksledarna valde att lägga gränsen för 
fysiskt aktiva vid två timmar i veckan. Detta kan bland annat ha bidragit till att studien inte 
funnit några samband mellan fysisk aktivitet och social kroppsångest, eller några signifikanta 
skillnader när det gäller fysisk aktivitet och global self-esteem, då det kan vara så att det 
behövs högre grad av fysisk aktivitet för att kunna erhålla positiva effekter. 
     Det fanns även fördelar med studiens metodupplägg då försöksledarna valde att använda 
väl beprövade instrument med hög validitet och reliabilitet. 
 
Framtida forskning 

När det gäller att forska vidare inom ämnet kan det vara av intresse att undersöka 
interaktionseffekter. Dessa kan till exempel vara att jämföra äldre som är fysiskt aktiva med 

yngre som inte är fysiskt aktiva, eller yngre fysiskt aktiva kvinnor i jämförelse med äldre 
fysiskt aktiva kvinnor i förhållande till föreliggande studies variabler. Detta för att kunna 

undersöka om det skiljer sig åt inom grupperna för att se om till exempel global self-esteem 
skiljer sig åt mellan äldre och yngre kvinnor. Det kan även vara av intresse att sätta en högre 

gräns för de som ingår i gruppen fysiskt aktiva. Detta bland annat för att undersöka om 
liknande resultat kan återskapas angående missnöje vad gäller kroppsattraktivitet och upplevd 
kondition, som Leveillee et al. (1994; ref. i Fox, 1997) har funnit bland extremt fysiskt aktiva 
kvinnor i jämförelse med kvinnor som ägnade sig åt fysisk aktivitet sex timmar eller mindre i 

veckan. Vidare kan det vara av intresse att göra en liknande studie när det gäller fysisk 
aktivitet bland specifika grupper i samhället som till exempel pensionärer, och då göra 

longitudinella och upprepade mätningar för att kunna avgöra om fysisk aktivitet kan leda till 
bland annat lägre social kroppsångest eller höjd global self-esteem. Då föreliggande studie har 
undersökt global self-esteem, self-perception och social kroppsångest när det gäller kön, ålder 

och fysisk aktivitet, kan det vara av intresse att titta närmare på fenomenet ur ett mer 
situationsspecifikt synsätt. Det vill säga om det finns några samband och/eller skillnader 
mellan self-efficacy och social kroppsångest när det gäller kön, ålder och fysisk aktivitet. 
Detta för att se om specifika situationer kan påverka social kroppsångest åt en eller annan 

riktning, när det gäller att undersöka olika grupper som till exempel kön.  
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