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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan självkänsla, 

kroppsuppfattning, medieexponering och grad av fysisk aktivitet. Vidare var syftet att 

undersöka hur medieexponering och grad av fysisk aktivitet predicerar självkänsla och 

kroppsuppfattning. Som underlag för studien användes en enkät som sammanlagt besvarades 

av 154 kvinnor. Korrelationsanalysen visade signifikanta samband mellan mycket 

ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, låg fysisk aktivitet 

promenader och medieexponering. Vidare har självkänsla ett negativt signifikant samband 

med hur nöjd respektive missnöjd en individ känner sig med sitt fysiska utseende. Självkänsla 

har ett signifikant negativt samband med tillfredsställelse med olika delar av kroppen. Hur 

nöjd respektive missnöjd en individ känner sig med sitt fysiska utseende har ett negativt 

signifikant samband med individens grad av engagemang vid sitt utseende. Hur nöjd 

respektive missnöjd en individ känner sig har ett positivt signifikant samband med 

tillfredsställelse med olika delar av kroppen. Resultaten visade ett negativt signifikant 

samband mellan individens grad av engagemang vid sitt utseende och individens 

tillfredsställelse med olika delar av kroppen. Regressionsanalysen visade att fysisk aktivitet 

och medieexponering inte predicerar självkänsla och kroppsuppfattning. En trolig förklaring 

till detta kan vara att föreliggande studie använde sig av global självkänsla, som har visat sig 

ha svagt samband med fysik aktivitet. 
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Abstract 

The aim of the present study was to examine the relationship between level of physical 

activity, media exposure, self-esteem and body image. The aim was also to examine how 

media exposure and level of physical activity predicts self-esteem and body image. As a 

foundation for the study a survey was used which were answered by 154 women. The study 

showed significant correlations between strenuous physical activity, moderately strenuous 

physical activity, low physical activity, walking and media exposure. Furthermore, there was 

a negative significant correlation between self-esteem and how satisfied or dissatisfied an 

individual feels with her physical appearance. Self-esteem has showed a significant negative 

correlation with body satisfaction. How satisfied or dissatisfied an individual feels with her 

physical appearance has showed a negative significant correlation with the individual’s level 

of involvement in their appearance. How satisfied or dissatisfied an individual feels with her 

physical appearance has showed a positive significant correlation with body satisfaction. 

Furthermore, the results showed a negative significant correlation between an individual’s 

level of involvement in their appearance and individual body satisfaction. Regression analysis 

showed that physical activity and media exposure did not predict self-esteem and body image. 

An explanation for this may be that the present study used the global self-esteem, which has 

been shown to have a small correlation with physical activity. 

 

Keywords:  Physical activity, body image, media exposure, self-esteem. 
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Allt fler unga känner en besatthet av bilder på utseende och kroppsideal, det har blivit en trend 

att se ut på ett visst sätt för att må bra i sig själv och få bättre självkänsla (Honey, 2014). 

Tyger-Drew Honey (2014) har gjort en dokumentär där han träffar ungdomar som ställer tuffa 

krav och är villiga att gå extrema vägar för att uppnå det perfekta idealet. Honey (2014) träffar 

unga män som är fysisk aktiva 100 timmar i veckan på grund av utseendeskäl, de vill uppnå 

en perfekt kropp för att må bra och de beskriver också att en tränad kropp gör att självkänslan 

ökar och självförtroendet är på topp. Trots alla dessa krav som ställs utifrån sociala medier är 

det allt fler ungdomar som känner sig missnöjda med sin kropp och har sämre självkänsla. Att 

vara fysisk aktiv ses som ett verktyg att få en bättre kroppsbild snarare än att må bättre i sig 

själv (Honey, 2014). Denna ständiga trend som sker bland sociala medier på instagram och 

facebook skapar ett ideal som handlar om att se sund ut, se tränad och muskulös ut, alltså 

handlar detta snarare om hur individen ser ut än hur individen mår. Därav är det här ämnet 

väldigt viktigt att studera mer kring. Kommer människorna runt omkring oss i framtiden se ut 

att må bra på utsidan men må dåligt innerst inne? Ingen reagerar idag på en selfie, men kan 

det vara så att de bidrar till en skev självbild för vissa? Aktuell studie försöker komma 

närmare ett svar på hur medier i form av hälso- och träningsinriktning och fysisk aktivitet 

predicerar självkänslan och kroppsuppfattningen hos kvinnor.  

 

Media och kroppsuppfattning 
Enligt Rysst (2010) är media ett forum där individer konstant utsätts för information om dieter 

och träningstips med fokus på skönhet och ideal. Det här kan påverka vissa individer negativt 

och på det sättet vara ohälsosamt. Rysst (2010) menar att dominerande kroppsideal av 

medieexponering leder framförallt till en negativ hälsa genom att fler individer blir missnöjda 

med sin kropp. Mer av människors tid i vardagen går åt till media, det sker ofta omedvetet då 

media cirkulerar omkring oss hela tiden (Deuze, 2011). Vissa människor besitter inte 

förmågan att kunna kontrollera användningen av media (Spada, 2014). Det smala idealet 

dominerar i filmer, tidningar och TV-program, det kan leda till att många unga kvinnor är 

missnöjda med sina kroppar oavsett kroppsstorlek (Grabe, Ward & Hyde, 2008). Eftersom att 

det smala idealet framhävs genomgående i media kan kvinnor tro att det är så dem ska vara. 

Mediebilden av kvinnor har övergått till att vara smalare jämfört med vad som har 

presenterats tidigare år i media. Mediebilden som presenteras är ofta smalare än den 

genomsnittliga kvinnan och även smalare än kriteriet för att vara anorektiker (Grabe et al., 

2008). Det smala idealet som förekommer i reklam påverkar kvinnors kroppsuppfattning och 

tenderar att skapa konsekvenser så som negativa hälsoeffekter, viktproblem, skiftande humör, 

försämrad självkänsla och depression (Bessenoff, 2006). Kroppsmissnöje bidrar till stor del 

till kvinnors fysiska och psykiska ohälsa (Grabe et al., 2008). Även om fysisk aktivitet har 

visat många positiva hälsoeffekter hos individer har Homan (2011) studerat hur bland annat 

exponering av media på kroppsideal kring att vara vältränad eller smal kan resultera bland 

annat i strävan efter att se ut på ett visst sätt leder till olika konsekvenser. Homan (2011) 

visade att exponering av bilder som presenterar en tonad och tränad kroppsform inte 

predicerade negativa känslor hos individens kroppsuppfattning, om bilderna inte var 

ihopkopplade med tunnhet. Detta resultat går också i linje med en experimentell studie av 

Groesz, Levine och Murner (2002) som menar att individer som tittade på modeller som 

exemplifierar tunnhet rapporterade starka negativa känslor om sin egen kropp. Vidare menar 

Homan (2011) att strävan efter ett atletiskt kroppsideal leder till tvångsmässig träning och 

idealet om att vara smal kan leda till tvångsmässig träning samt negativ kroppsuppfattning. I 

aktuell studie kommer media ha ett hälso- och träningsperspektiv, i form av exempelvis 

läsning av tränings- och hälsobloggar. 

 

Fysisk aktivitet och kroppsuppfattning 
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Fysisk aktivitet definieras som all aktivitet som bidrar med en ökad energiförbrukning. Inom 

begreppet fysisk aktivitet (FA) beskrivs även att träning bidrar till ökad energiförbrukning, 

ökad livskvalitet och påverkan på kroppens mekanismer positivt (Elinder & Faskunger, 2006). 

Cash och Pruzinsky (1990) beskriver att kroppsuppfattning kan tolkas som en 

flerdimensionell självinställning till den egna kroppen och dess utseende. Kroppsuppfattning 

handlar om en individs attityd och beteende, känslor och tankar inför den egna kroppen. 

Kroppsuppfattning innefattar också integration av individens kroppsuppskattning, utvärdering 

av kroppsattraktion och känslor i samband med kroppsform och storlek. Även om 

kroppsuppfattning generellt definieras som bilden av vår kropp som vi formar i vårt 

medvetande, har forskning inom området fokuserat på konstruktionen av missnöje bland 

annat, vikt och storlek (Muth & Cash, 1997). Att ha en negativ kroppsuppfattning är vanligt 

både bland män och kvinnor, det kan leda till negativa konsekvenser, psykologiskt, fysiskt 

och ekonomiskt (Campbell & Hausenblas, 2009). Elgin och Pritchard (2006) menar att 

kvinnor löper större risk att få en negativ kroppsuppfattning än män. Hausenblas och Fallon 

(2006) studie visade samband mellan fysisk aktivitet och kroppsuppfattning. De deltagare 

som var fysiskt aktiva hade en bättre, mer positiv kroppsuppfattning än de individer som var 

fysiskt inaktiva. Å andra sidan belyser Hausenblas och Fallon (2006) att resultaten i studien 

kan bero på att motionärer, på grund av deras aktivitetsnivåer, mer liknar det estetiska ideal av 

en smal och fysisk passform för kvinnor, och en smal och muskulös kroppsbyggnad för män, i 

jämförelse med de deltagare som inte var motionärer (Thompson, Heinberg, & Tantleff-Dunn, 

1999; Hausenblas & Fallon, 2006). En metaanalys genomförd av Campbell och Hausenblas 

(2009) fann ett samband mellan fysisk aktivitet och kroppsuppfattning, dock i liten 

effektstorlek. Campbell och Hausenblas (2009) menar att fysisk aktivitet förbättrar 

kroppsuppfattningen och att de som genomför fler träningspass i veckan fick förbättrad 

kroppsuppfattning än de som genomför färre träningspass i veckan. Metaanalysen Campbell 

och Hausenblas (2009) visade att positiv kroppsuppfattning var vanligast bland vuxna som 

utförde flera träningspass per vecka, effektstorleken var större hos vuxna.  

 

Enligt Neumark, Paxon, Hannan, Haines och Story (2006) har individer med negativ 

kroppsuppfattning en minskad grad av fysisk aktivitet. Vidare visade forskningen av Neumark 

et al. (2006) att kvinnor med minskad grad av fysisk aktivitet tenderade i högre grad att 

försöka kontrollera vikt och utseende. Bland unga kvinnor är 30-40% missnöjda med sin 

kropp eller sitt utseende, i relation till fysisk aktivitet beror detta kroppsmissnöje på vilka 

motiv individen har för att träna. Vilket kan skilja sig ifrån interna och externa träningsmotiv, 

de interna menas att individen tycker det är roligt, och gör det för att må bra. Det externa 

motivet handlar mer om hur individen ser på kroppen utifrån, om individen tränar för att 

ändra sitt utseende (Gattario, Frisén & Lunde, 2014). Enligt Jankauskiene och Kardelis (2005) 

är det huvudsakliga skälet till att öka graden av fysisk aktivitet hos unga kvinnor visat sig vara 

att förbättra sin kroppsuppfattning, medan att förbättra hälsan och även motiv så som 

förbättring av psykologiskt välbefinnande, fysiska resultat eller skapa nya vänner kom i andra 

hand. Fysisk aktivitet ger många viktiga hälsoeffekter för kroppen och får somliga individer 

att må bra både fysiskt och psykiskt, några av hälsoeffekterna är förbättrad självkänsla och 

positiv kroppsuppfattning (Henriksson & Sundberg, 2008; Elinder & Faskunger, 2006; 

Strelan & Hargreaves, 2005). Dock kan sådana effekter tendera att inte upplevas av de 

kvinnor som tränar för utseendeskäl, så som för viktminskning och attraktionsskäl exempelvis 

(Strelan & Hargreaves, 2005). Den fysiska aktiviteten kan då ha motsatt effekt och förminska 

självkänslan och kroppstillfredsställelsen (Strelan, Mehaffey & Tiggemann, 2003). Eftersom 

studien av Hausenblas och Fallon (2006) som forskade om jämförelserna av fysisk aktivitet i 

förhållande till kroppsuppfattning använder väldigt olika mätinstrument på kroppsuppfattning 
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och fysisk aktivitet, behövs det en djupare förklaring för att undersöka sambandet av fysisk 

aktivitet och kroppsuppfattning.  

 

Fysisk aktivitet och självkänsla 

Självkänsla innebär att ha en positiv eller negativ inställning till sig själv (Rosenberg, 1989). 

Malmström et al. (2006) definierar självkänsla som att ha en medvetenhet om det egna 

(människo)värdet. Enligt Biddle och Mutrie (2001) kan självkänsla i samband med fysisk 

aktivitet och motion ses utifrån motivationssynsätt, och då är det motivationen som är en 

avgörande faktor för utövandet av fysisk aktivitet. Vidare menar Biddle och Mutrie (2001) att 

individer med hög självkänsla kan vara mer villig att ägna sig åt fysisk aktivitet eftersom det 

kan vara ett område för individen där kompetens och självförtroende stärks eller bibehålls. 

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på självkänsla och att 

det inte är intensiteten av aktiviteten som är det viktigaste utan det är om individen utför 

fysisk aktivitet regelbundet som är det relevanta (Lindwall, 2004). Raustorp, Mattson, 

Svensson och Ståhle (2006) studie visar att det inte finns några tydliga kopplingar mellan 

individens vardagliga motion (antal tagna steg per dag) och deras fysiska självkänsla. 

Ytterligare en studie av Wagnsson (2009) visar att fysisk aktivitet har mycket svaga samband 

med självkänsla, i studien jämfördes idrottare, icke idrottare samt låg-mellan och hög 

engagerade föreningsidrottare. Förhållandet mellan fysisk aktivitet och självkänsla ansågs 

vara en selektionseffekt eftersom individer som lag idrottade hade en tendens att i genomsnitt 

uppskatta sin självkänsla högre än individer som inte idrottade. Detta kan ha sin förklaring i 

att en individ som lag idrottar i större utsträckning får chans att känna sig duktig även om han 

eller hon inte själv presterat bra, om laget ändå vinner (Wagnsson, 2009). Strealan et al. 

(2003) menar att kvinnor som utför fysisk aktivitet på grund av exempelvis utseendemässiga 

skäl tränar för viktminskning eller attraktionsskäl tenderar att få försämrad självkänsla och 

kroppstillfredsställelse efter genomförd fysisk aktivitet. De som utför fysisk aktivitet på grund 

av funktionella anledningar exempelvis hälsoskäl, eller för att det är roligt får en positiv effekt 

efter genomförd fysisk aktivitet, exempelvis förbättrad självkänsla och 

kroppstillfredsställelse. Spence, McGannon och Poon (2005) undersökte korrelationen mellan 

fysisk aktivitet och den globala självkänslan, de aktuella resultaten visade att deltagarna som 

motionerar hade små signifikanta ökningar av GSE (global self-esteem). Det noterades också 

att den minsta förändringen i självkänsla uppstår på global nivå, en del av orsaken till detta är 

att deltagarna som motionerar tros ha störst inflytande på självkänsla på specifika nivåer så 

som på fysisk självkänsla och fysisk kompetens. 

Teoretiskt ramverk 

En modell av Sonstroem, Harlow och Josephs (1994) som kallas EXSEM-modellen (Exercise 

and self-esteem model) skapades för att mäta flera dimensioner av fysisk självuppskattning 

som är relaterat till fysisk aktivitet. Modellen beskriver hur träningens påverkan kan leda till 

en förbättrad allmän självkänsla, och kopplingen mellan träning och självkänsla. I modellen är 

det fyra begrepp (figur 1), första är situationsspecifik tilltro till egna förmågan kopplad till 

kroppen, det kan ses som den första tanken/inre länken till det yttre beteendet (fysisk aktivitet) 

och därmed det konkreta yttre beteendet med mer generella nivåer av självuppfattning och 

självutvärdering. Det andra begreppet är upplevd fysisk kompetens, som handlar mer om 

djupare uppfattningar om sin kropp och vad individen kan, tilltron individen har till sig själv 

att kunna utföra en viss given fysisk uppgift i en situation. Om individen känner att hon/han 

klarar av en viss fysisk utmaning/situation flera upprepade gånger kommer den 
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situationsspecifika tilltron vid varje tillfälle långsamt byggas upp och individen börjar 

uppfatta sig som en person som har en bra kondition överlag. I modellen utvecklades den 

övergripande variabeln fysiska självärdet med fyra domäner (idrottslig kompetens, fysisk 

styrka, fysisk kondition attraktiv kropp), vilket gav flera dimensioner av det tidigare nämna 

begreppet fysisk kompetens.  Det tredje begreppet som tas upp i modellen handlar om fysisk 

acceptans, det innebär hur nöjd individen är med olika delar av sin kropp, att utföra fysisk 

aktivitet för att ändra kroppens utseende, exempelvis bli smalare eller mer muskulös. 

Slutligen är det sista nyckelbegreppet generell självkänsla (Sonstroem, Harlow & Josephs, 

1994;Lindwall, 2011).  En studie av Fox (2000) studerade om fysisk aktivitet kunde förändra 

individers självkänsla och självuppfattning. Resultaten gällande fysisk aktivitet och generell 

självkänsla visade ett svagt samband, Fox (2000) menade att regelbunden träning inte verkade 

per automatik ge en positivare generell självkänsla. Däremot visade det sig att regelbunden 

fysisk aktivitet är ett viktigt och effektivt verktyg för att skapa positivare fysisk 

självuppfattning där EXSEM-modellen av Sonstroem, Harlow och Josephs (1994) användes 

för att få en djupare förståelse hur fysisk aktivitet predicerar självkänsla. Baserat på EXSEM-

modellen var Fox (2000) förväntningar att fysisk aktivitet skulle ha större inverkan på 

självkänslan, hos de deltagare som exempelvis förbättrat sin kondition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. EXSEM-modell. Fritt efter Sonstroem, Harlow & Josephs, 1994.  

Cultivation Theory undersöker sambandet mellan exponering av Tv och föreställningar om 

världen (Shanahan, Gerbner & Morgan, 1999). Cultivation theory beskriver att ju mer en 

person tittar på tv desto mer kommer personen att tro att livet på tv är det verkliga livet 

(Gerbner, Gross, Morgan & Signorelli, 1994). En större exponering av media leder till att 

kvinnor accepterar den vanligaste kroppstypen som uppvisas av media (Holmstrom, 2004). 
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Men förespråkare av Cultvation theory menar att en del unga kvinnor kan anse att modellerna 

i media är attraktiva och försöker därför i förekommande fall efterlikna modellerna 

(Holmstrom, 2004). 

 

Objektifieringsteorin är en teori som exemplifierar kvinnors upplevelse av sexuell 

objektifiering. Sexuell objektifiering inträffar när en kvinnas kropp, kroppsdelar eller sexuella 

funktioner skiljs ut från henne som person. Sexuell objektifiering innebär att bli behandlad 

som en kropp och att enbart värderas efter andras användning av den (Fredrickson & Roberts, 

1997). Fåtal kvinnor kan undvika potentiellt objektifierande sammanhang eftersom en sexuellt 

objektifierande blick inte är under kvinnors kontroll, utan hos männen. Alla män objektifierar 

inte kvinnor sexuellt, de männen som inte gör det tenderar att ha en starkare relation till 

kvinnor som följd (Fredrickson & Roberts, 1997). Sexuell objektifiering förekommer bland 

annat via sociala möten och visuell media. Vid sociala möten blir fler kvinnor observerade än 

män, fler kvinnor än män känner sig observerade, fler män tittar på kvinnor icke-ömsesidigt 

och mäns tittande förekommer ofta med värderande kommentarer om kvinnans utseende 

(Fredrickson & Roberts, 1997). I visuell media objektifieras fler kvinnor är män sexuellt, 

detta visas i bland annat tidningar, musikvideos och tv-program för att nämna några. Kvinnor 

tenderar att gestaltas med en betoning på kroppen, eller dess kroppsdelar. I media uppvisas 

män som tittar på, och värderar kvinnans utseende (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Objektifieringsteoretikerna har dragit slutsatsen att kvinnor lever med en ständig risk att bli 

objektifierade (Fredrickson & Roberts, 1997). Enligt den här teorin leder så småningom 

sexuell objektifiering till självobjektifiering. Med detta menas att kvinnan ser sig själv utifrån 

och får en säregen syn på sig själv, kvinnan tar betraktarens synvinkel och blick på sin egen 

kropp. Kvinnan behandlar sig själv som ett objekt och granskar och utvärderar sig själva 

(Fredrickson & Roberts, 1997). Självobjektifiering har visat sig resultera i försämrad 

kroppstillfredsställelse och försämrad självkänsla (Strelan et al., 2003). Objektifieringsteorin 

tar för givet att kvinnor lever i en kultur där deras kroppar av någon anledning blir sedda på, 

utvärderas och alltid potentiellt objektifierade (Fredrickson & Roberts, 1997).  

 

Återkommande exponering av smala och muskulösa ideal kan medföra att en individ 

införlivar dessa ideal i sig själv. Internalisering innebär att en individ strävar efter att nå upp 

till de skönhetsidealen som media visar, för att uppnå status och önskvärdhet. Den här teorin 

har sin grund i den sociokulturella teorin (Thompson, Heinberg, & Tantleff-Dunn, 1999) När 

det gäller utvecklingen av attityder och beteenden, har det föreslagits att kvinnor som aktivt 

väljer olämpliga mål för att jämföra sig med (t.ex. modeller från tidningar) är mer sårbara för 

sociokulturell press i förhållande till utseendet. Detta har bland annat påvisats i en studie av 

Blowers, Loxton, Grandy-Flesser, Occhupinti och Dawe (2003) där psykologiska faktorer 

såsom internalisering av smala kroppsideal och sociala jämförelser bidrar väsentligt till 

förhållandet mellan sociokulturella inflytande och kroppsmissnöje hos unga flickor.  

 

Sammanfattningsvis är studierna kring fysisk aktivitet, kroppsuppfattning, självkänsla och 

media motstridiga. Därför dras slutsatsen att mer forskning behövs kring detta ämne. 

Forskning har påvisat att kvinnor är mer utsatta än män för risken att få försämrad självkänsla 

och kroppsuppfattning (Strelan et al., 2003; Elgin & Pritchard, 2006; Campbell & 

Hausenblas, 2009). Aktuell studie riktar därför in sig på kvinnor. Ytterligare förklarar Swami 

et al. (2009) att det finns behov av en djupare förståelse av hur fysisk aktivitet, exempelvis 

antal träningstimmar per vecka, och tillfredsställelse med kroppen hänger ihop. Få studier har 

studerat media i form av träningsmedia, media med hälso- och träningsfokus. Därför 

fokuserar aktuell studie på träningsmedia, grad av fysisk aktivitet, kroppsuppfattning samt 

variabeln självkänsla. Syftet är att undersöka samband mellan grad av fysisk aktivitet, 
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medieexponering, självkänsla och kroppsuppfattning. Vidare är syftet att undersöka hur 

medieexponering och grad av fysisk aktivitet predicerar självkänsla och kroppsuppfattning. 

 

Metod 

Deltagare 
I studien deltog 154 stycken kvinnor, alla deltagare var över 18år. Åldern var fördelad som 

följer 18-25år (N=100), 26-33år (N=28), 34-41år (N=12), 42-50år (N=5), Äldre än 50år 

(N=9). Urvalet gjordes genom ett kedjeurval det vill säga ett icke-sannolikhetsurval (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Bortfallet var tio stycken, bestående av individer som valde att inte 

besvara enkätformuläret. 

 

Mätinstrument 
Frågeformuläret (se bilaga 1) som användes bestod av en sammansatt enkät innehållande fyra 

olika skalor med syfte att mäta medieanvändning, aktivitetsvanor, självkänsla och 

kroppsuppfattning. Enkäten innehöll sammanlagt 49 stycken frågor. 

 

            Medieanvändning. Medieanvändning mättes genom ett eget konstruerat formulär 

bestående av fyra stycken frågor. Frågorna var avsedda att mäta hur många timmar i 

genomsnitt individen använder media i veckan, med tränings och hälsoinriktning. Frågorna 

besvarades på en likertskala 1(mindre än 1 timme) till 5 (mer än 9 timmar). För varje fråga 

kunde ett till fem poäng erhållas, med minimal poängsumma på 3poäng och maximal 

poängsumma på 15poäng. Desto högre poängsumma deltagaren erhöll desto högre 

medieanvändning angavs. Fråga fyra hade för avsikt att ta reda på om deltagarna ändrat sina 

kostvanor någon gång på grund av media med tränings och hälso inriktning. Frågan 

besvarades utifrån 1(aldrig) 2(ibland) 3(ofta). I aktuell studie uppmättes Cronbach alfa till .68. 

För att inneha hög reliabilitet bör Cronbach alfa ligga på .7-.8 (Field, 2013; Mitchell & Jolley, 

2013) 

 

            Aktivitetsvanor. Aktivitetsvanor mättes genom The International Physical Activity 

Questionnaires (IPAQ) ett frågeformulär utvecklat speciellt för ungdomar och vuxna mellan 

18-65år. Det finns en kort och en lång version. I studien användes den korta versionen då den 

är lämplig för användning i nationella och regionala studier (Craig, Marshall, Sjöström, 

Bauman, Booth, Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis & Oja, 2003). Frågeformuläret 

mäter deltagarnas tränings vanor, där deltagarna får uppskatta hur fysiskt aktiva de varit under 

de senaste 7 dagarna, formuläret innehåller sju stycken frågor och är ett 

självuppskattningsformulär som besvaras i antal dagar och minuter. Dagar kan besvaras från 0 

till 7 dagar. Minuter kan besvaras från 0 till antal minuter det finns på en vecka. Ett exempel 

på en fråga är “Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete 

som är mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 

löpning eller cykling i högre tempo?”. 

 

            Självkänsla. Rosenbergs self-esteem scale (RSE; Rosenberg, 1965) användes för att 

mäta global självkänsla. Formuläret består av tio påståenden som handlar om attityder 

gentemot sig själv, påståendena besvaras på en fyrgradig Likertskala 1 (instämmer helt) till 4 

(instämmer inte alls). Ett exempel på ett påstående är “Jag tycker att jag har en massa goda 

egenskaper” översättningen av formuläret genomfördes av psykologigruppen vid Högskolan i 

Halmstad (Lindwall, 2011). Påståendena 3, 5, 8, 9, och 10 kodades omvänt. Variabeln 

självkänsla kodades om så att den hamnade i samma riktning som resterande variabler. Desto 

högre poängsumma deltagaren erhöll desto högre global självkänsla angavs. I aktuell studie 

uppmättes Cronbach alfa till .84. 
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           Kroppsuppfattning och tillfredsställelse med delar av kroppen. Kroppsuppfattning 

och tillfredsställelse med delar av kroppen mättes genom delar av The Multidimensional 

Body Self-Relations Questionnaire (MBSRQ). Hela MBSRQ enkäten består av 7 subskalor 

med 69 stycken påståenden. Tre subskalor användes, det var "Appearance Evaluation" (AE) 

den mäter hur nöjd respektive missnöjd individen känner sig med sitt fysiska utseende via 7 

stycken påståenden. "Appearance Orientation" (AO) den mäter individens grad av 

engagemang vid sitt utseende via 12 stycken påståenden. "Body Areas Satisfaction Scale" 

(BASS) den mäter hur nöjd respektive missnöjd en individ är med sitt utseende, med fokus på 

olika delar av kroppen via 9 stycken påståenden. De tre skalorna bestod tillsammans av 28 

stycken påståenden. Del ett och två besvarades via en likertskala från 1(Håller inte alls med) 

till 5(Håller absolut med), del tre besvarades via en likertskala från 1 (väldigt missnöjd) till 

5(väldigt nöjd). Enkäten fanns endast tillgänglig på engelska varav den översattes från 

engelska till svenska. AE kodades påstående 6 och 7 omvänt och i AO kodades påstående 6, 

8, 9 och 11 omvänt. AO kodades sedan om så att den hamnade i samma riktning som 

resterande variabler. Desto högre poängsumma deltagarna erhöll på AE och AO desto högre 

kroppsuppfattning angavs och till sist, desto högre poängsumma på del tre innebär desto 

högre tillfredsställelse med olika delar av kroppen angavs. I aktuell studie uppmättes 

Cronbach alfa för delskalorna var för sig, AE uppmätte .86, AO uppmätte .74, BASS 

uppmätte .81.  

 

Procedur 
Översättningen av MBSRQ genomfördes av författarna till studien. De två författarna till 

studien översatte enkäten från engelska till svenska separat, för att sedan byta papper med 

varandra och översätta tillbaka från svenska till engelska separat. De två författarnas 

översättningar stämde väl överens med varandra. Den omarbetande versionen på engelska 

stämde väl överens med originalversionen på engelska. Därefter konstruerades en online-

enkät. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie för att testa 

enkätformuläret (Hassmén & Hassmén, 2008). Fyra personer deltog i pilotstudien, de läste 

igenom formuläret för att upptäcka eventuella stavfel och otydligheter. Pilotstudien 

tillämpades framförallt för att en del i enkäten var översatt och en del i enkäten var 

egenkonstruerad av författarna till studien. Kvinnor över 18år kontaktades via facebook chat 

och mail, de som blev kontaktade via facebook chat fick frågan om de ville besvara en enkät.  

Svarade de ”Ja” länkandes studiens enkät till dem. De som kontaktades via facebook chat fick 

även förfrågan, att dela vidare enkäten till tre andra kvinnor över 18år via facebook chat eller 

mail. Det här kallas kedjeurval (Hassmén och Hassmén, 2008). Kvinnorna som kontaktades 

via mail fick inte förfrågan om att skicka vidare länken till andra.  

 

Etiska principer 
För att utföra studien på ett etiskt korrekt sätt tillämpades vetenskapsrådets principer 

(Hassmén & Hassmén, 2008). I inledningen av enkätformuläret (bilaga 1) presenterades 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att deltagarna i 

studien har rätten att själv bestämma över sin medverkan, uppgifter angående deltagarna 

behandlas konfidentiellt och uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål (Hassmén & Hassmén, 2008). Informationskravet, levdes upp till när 

kontakten togs med deltagarna. Informationskravet innebär att deltagarna i studien tar del av 

studiens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Dataanalys 
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Datamaterialet analyserades i statistikprogrammet SPSS (Statisctical Package for the Social 

Sciences) (Field, 2013). En Pearsons r korrelationsanalys genomfördes. För att ta reda på 

samband mellan grad av fysisk aktivitet, medieexponering, självkänsla och 

kroppsuppfattning. Tre multipla regressionsanalyser genomfördes. I den första analysen 

studerades huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk 

aktivitet, promenader och media kan predicera självkänsla. I den andra analysen studerades 

huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, 

promenader och media kan predicera kroppsuppfattning. I den tredje analysen studerades 

huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, 

promenader och media kan predicera tillfredsställelse med kroppen. Entermetoden valdes då 

ingen teori eller hypotes fanns angående vilken prediktorvariabel som hade starkast koppling 

till ktiterievariabeln (Field, 2013). En kollinearitetsanalys genomfördes där VIF och tolerance 

analyserats. 

Resultat 

Korrelationsanalys 

En Pearson's r korrelationsanalys genomfördes på studiens huvudvariabler, grad av fysisk 

aktivitet, medieexponering, självkänsla och kroppsuppfattning. Korrelationsanalysen visade 

flertalet signifikanta korrelationer (se tabell 1). Mycket ansträngande fysisk aktivitet har ett 

positivt statistiskt signifikant samband med fysisk aktivitet måttligt ansträngande, låg fysisk 

aktivitet promenader och media. Det vill säga att ju mer en individ utför mycket ansträngande 

fysisk aktivitet desto mer måttligt och låg fysisk aktivitet utför individen, samt använder sig 

av mer media. Vidare har självkänsla ett negativt signifikant samband med AE, ju högre 

självkänsla desto lägre AE. Det kan också betyda ju lägre självkänsla desto högre AE. 

Självkänsla har ett signifikant negativt samband med BASS, ju högre självkänsla en individ 

har desto lägre BASS har individen eller vice versa. Vidare visade AE ett negativt signifikant 

samband med AO. Vilket innebär att desto högre AE desto lägre AO eller vice versa. AE 

visade ett positivt signifikant samband med BASS. Vilket innebär höga värden av AE leder 

till höga värden av BASS. Det kan också innebära låga värden av BASS leder till låga värden 

av AE. Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan AO och BASS. Vilket 

innebär att desto högre AO desto lägre BASS eller vice versa. 

Tabell 1. Korrelationen mellan studiens huvudvariabler. 

 FA1 FA2 FA3 Media Självkänsla AE AO BASS 

FA1  ,372** ,166* ,278** ,011 ,052 -,029 ,024 

FA2   ,012 ,180* ,028 ,077 -,131 ,082 

FA3    ,057 -,074 ,129 ,086 ,000 

Media     ,087 -,041 -,124 ,004 

Självkänsla      -,288** ,122 -,231** 

AE       -,232** ,751** 

AO        -,308** 

BASS         

Not 1.**är signifikant vid p<0.01 *signifikant vid p<0.05  

Not 2. FA1= Fysisk aktivitet mycket ansträngande, FA2= Fysisk aktivitet måttligt 

ansträngande, FA3= Fysisk aktivitet promenader. AE=Appearance Evaluation, 

AO=Appearance Orientation, BASS= Body Areas Satisfaction Scale.  

Regressionsanalyser 

            Regressionsanalys mellan självkänsla, grad av fysisk aktivitet och media. Multipel 

regressionsanalys med entermetoden genomfördes. Analysen studerade huruvida mycket 
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ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, promenader och media 

kan predicera självkänsla. F(4,149)=,526, p=.717. R
2
=,014 och Adjusted R

2 
=-,013 förklarar 

0% av variansen. Inga signifikanta resultat visades mellan grad av fysisk aktivitet, media och 

självkänsla (se tabell 2). Det vill säga att grad av fysisk aktivitet och media inte kan predicera 

självkänsla. 

 

Tabell 2. Icke standardiserade koefficienter, standardiserade regressionskoefficienter, 

signifikant värdet. 

 B SE Beta Sig 

FA 1 -,001 ,017 -,007 ,940 

FA 2 ,003 ,015 ,015 ,862 

FA 3 -,014 ,015 -,078 ,347 

Media ,058 ,055 ,090 ,290 

Not 1.**p<0.01 *p<0.05  

Not 2. FA1= Fysisk aktivitet mycket ansträngande, FA2= Fysisk aktivitet måttligt 

ansträngande, FA3= Fysisk aktivitet promenader. 

 

            Regressionsanalys mellan Appearance Evaluation (AE), grad av fysisk aktivitet 

och media. Multipel regressionsanalys med entermetoden genomfördes. Analysen studerade 

huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, 

promenader och media kan predicera Appearance Evaluation (AE). F(4,149)=1,024, p=.397. 

R
2
=,027 och Adjusted R

2 
=,001 förklarar 0% av variansen. Inga signifikanta resultat visades 

mellan grad av fysisk aktivitet, media och AE (se tabell 3). Det vill säga att grad av fysisk 

aktivitet och media inte kan predicera hur nöjd respektive missnöjd individer känner sig med 

sitt fysiska utseende. 

 

Tabell 3. Icke standardiserade koefficienter, standardiserade regressionskoefficienter, 

signifikant värdet. 

 B SE Beta Sig 

FA 1 ,008 ,037 ,020 ,827 

FA 2 ,030 ,032 ,081 ,357 

FA3 ,051 ,033 ,129 ,119 

Media -,097 ,119 -,069 ,417 

Not 1.**p<0.01 *p<0.05  

Not 2. FA1= Fysisk aktivitet mycket ansträngande, FA2= Fysisk aktivitet måttligt 

ansträngande, FA3= Fysisk aktivitet promenader. 

 

            Regressionsanalys mellan Appearance Orientation (AO), grad av fysisk aktivitet 

och media. Multipel regressionsanalys med entermetoden genomfördes. Analysen studerade 

huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk aktivitet, 

promenader och media kan predicera Appearance Orientation (AO). F(4,149)=1,434, p=.225. 

R
2
=,037 och Adjusted R

2
=,011 förklarar 1,1% av variansen. Inga signifikanta resultat visades 

mellan grad av fysisk aktivitet, media och AO (se tabell 4). Det vill säga att grad av fysisk 

aktivitet och media inte kan predicera individers grad av engagemang vid sitt utseende. 

 

Tabell 4. Icke standardiserade koefficienter, standardiserade regressionskoefficienter, 

signifikant värdet. 
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 B SE Beta Sig 

FA 1 ,007 ,019 ,034 ,704 

FA 2 -,023 ,016 -,124 ,158 

FA3 ,017 ,016 ,088 ,283 

Media -,082 ,059 -,116 ,168 

Not 1.**p<0.01 *p<0.05  

Not 2. FA1= Fysisk aktivitet mycket ansträngande, FA2= Fysisk aktivitet måttligt 

ansträngande, FA3= Fysisk aktivitet promenader. 

 

            Regressionsanalys mellan Body Areas Satisfaction Scale (BASS), grad av fysisk 

aktivitet och media. Multipel regressionsanalys med entermetoden genomfördes. Analysen 

studerade huruvida mycket ansträngande fysisk aktivitet, måttligt ansträngande fysisk 

aktivitet, promenader och media kan predicera Body Areas Satisfaction Scale (BASS). 

F(4,149)=,256, p=.906. R
2
=,007 och Adjusted R

2 
=-,020 förklarar 0% av variansen. Inga 

signifikanta resultat visades mellan grad av fysisk aktivitet, media och BASS (se tabell 5). Det 

vill säga att grad av fysisk aktivitet och media inte kan predicera hur nöjd respektive missnöjd 

individer är med olika delar av kroppen. 

 

Tabell 5. Icke standardiserade koefficienter, standardiserade regressionskoefficienter, 

signifikant värdet. 

 B SE Beta Sig 

FA 1 -,002 ,030 -,006 ,949 

FA 2 ,025 ,026 ,086 ,334 

FA 3 ,000 ,026 ,001 ,993 
Media -,011 ,096 -,009 ,913 

Not 1.**p<0.01 *p<0.05  

Not 2. FA1= Fysisk aktivitet mycket ansträngande, FA2= Fysisk aktivitet måttligt 

ansträngande, FA3= Fysisk aktivitet promenader. 

 

Diskussion 
Syftet med den befintliga studien var således att undersöka samband mellan grad av fysisk 

aktivitet, medieexponering, självkänsla och kroppsuppfattning. Vidare var syftet att undersöka 

hur grad av fysisk aktivitet och medieexponering predicerar självkänsla och 

kroppsuppfattning. Resultaten i studien visade att mycket ansträngande fysisk aktivitet har ett 

positivt samband med måttligt ansträngande fysisk aktivitet, låg fysisk aktivitet promenader 

och media. Det kan tolkas att ju högre värden av mycket ansträngande fysisk aktivitet desto 

högre värden på måttligt ansträngande fysisk aktivitet och låg fysisk aktivitet promenader och 

media, detta kan också tolkas att låga värden på den ena variabeln hänger ihop med låga 

värden på den andra variabeln. Vidare visade resultatet att måttlig fysisk aktivitet har ett 

positivt samband med media, ju högre värden av måttlig fysisk aktivitet desto högre värden av 

användningen av media, eller tvärtom låga värden på båda variablerna. Vidare har självkänsla 

ett negativt signifikant samband med hur nöjd respektive missnöjd en individ känner sig med 

sitt utseende. Ju högre självkänsla desto mer missnöjd är individen med sitt utseende. Det kan 

också betyda desto lägre självkänsla desto mer nöjd individen är med sitt utseende. 

Självkänsla har ett signifikant negativt samband med tillfredsställelse med olika delar av 

kroppen, ju högre självkänsla en individ har desto lägre tillfredsställelse med olika delar av 

kroppen har individen eller vise versa. Resultaten visade ett negativt samband mellan hur nöjd 

respektive missnöjd en individ känner sig med sitt utseende och graden av engagemang på sitt 

utseende. Ju mer nöjd individen känner sig med sitt utseende desto mer engagemang lägger 
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individen på sitt utseende eller vice versa. Hur nöjd respektive missnöjd en individ känner sig 

med sitt utseende visade ett positivt signifikant samband med tillfredsställelse med olika delar 

av kroppen. Vilket innebär ju mer individen är nöjd med sitt utseende desto högre 

tillfredsställelse med olika delar av kroppen, eller vice versa. Resultatet visade ett negativt 

signifikant samband mellan en individs grad av engagemang vid sitt utseende och en individs 

tillfredsställelse med olika delar av kroppen. Vilket innebär att desto mer engagemang en 

individ lägger vid sitt utseende desto lägre tillfredsställelse med kroppen eller vice versa. 

 

Via korrelationsanalyserna hittades en del signifikanta resultat medan via 

regressionsanalyserna hittades inga signifikanta resultat. Det här kommer att diskuteras nedan. 

Att det fanns ett signifikant positivt samband mellan fysisk aktivitet och media kan bero på att 

de deltagare som var mer fysisk aktiva (mycket och måttligt ansträngande) också tenderar att 

använda sig mer utav media inom träning och hälsa, att det finns ett större intresse att läsa 

hälso- träningsmedia om deltagaren ägnar mer tid åt fysisk aktivitet. Eller tvärtom att de som 

använder mycket media i form av hälso- och träningsmedia tenderar att utföra mer fysisk 

aktivitet, aktuell studie kan inte avgöra i vilken riktning detta sker. Det sistnämnda, att de 

individer som använder mycket media med hälso- och träningsinriktning tenderar att utföra 

mer fysisk aktivitet, mycket ansträngande och måttligt ansträngande, går i linje med 

internaliseringsteorin (Thompson et al., 1999). Internalisering innebär att individer strävar 

efter att nå upp till de skönhetsideal som media uppvisar, för att uppnå status och önskvärdhet 

(Thompson et al., 1999). Detta resultat går även i linje med Cultivation theory, desto mer en 

person använder media desto mer kan personen tro att media är det verkliga livet (Gerbner, et 

al., 1994). Ju mer en person använder media desto mer kommer personen försöka efterlikna 

den vanligaste kroppstypen uppvisad i media (Holmstrom, 2004). Troligen är idealen inom 

hälso- och träningsmedia inriktade på att ha en vältränad kropp, eventuellt kan kvinnorna 

därför sträva efter att nå upp till de vältränade idealet genom att utföra fysisk aktivitet, då 

individer genom fysisk aktivitet kan uppnå en vältränad kropp. Det som skiljer teorierna åt är 

att individerna försöker eftersträva idealet som är uppvisat i media av olika skäl, genom 

internaliseringsteorin för att uppnå status och social önskvärdhet och genom Cultivation 

theory för att individen är övertygad om att det media uppvisar är det verkliga livet. Aktuell 

studie har inte studerat anledningen till varför det här eventuellt sker, utan kan endast förutse 

att det är en trolig anledning att det sker sett till studiens resultat. 

 

Inga signifikanta samband hittades mellan grad av fysisk aktivitet och självkänsla. Detta 

resultat kan ses troligt i linje med tidigare studier Raustorp et al. (2006) och Wagnsson (2009) 

som menar att det inte finns några tydliga samband mellan fysisk aktivitet och självkänsla. 

Förhållandet mellan fysisk aktivitet och självkänsla ansågs vara en selektionseffekt. Orsaker 

till att det inte fanns samband mellan grad av fysisk aktivitet och självkänsla i aktuell studie 

skulle även kunna bero på att självkänsla är på global nivå och att fysisk aktivitet inte är 

predicerande i förhållande med global självkänsla. Tidigare studier har visat att fysisk 

aktivitet bidrar med positiva hälsoeffekter som förbättrad generell självkänsla och 

kroppsuppfattning (Henrikson & Sundberg, 2008; Elinder & Faskunger, 2006; Strelan & 

Hargreaves, 2005). Aktuell studie har inte påvisat några samband mellan fysisk aktivitet och 

självkänsla eller mellan fysisk aktvitet och kroppsuppfattning. Det här kan bero på vilka 

motiv individen har för att utföra fysisk aktivitet (Strelan & Hargreaves, 2005). Strelan et al. 

(2003) menar då att den fysiska aktiviteten kan ha motsatt effekt och förminska självkänslan 

och kroppstillfredsställelsen. Det kan alltså vara andra variabler än fysisk aktivitet som 

predicerar självkänslan och kroppstillfredsställelsen, aktuell studie har inte undersökt detta. 
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Lindwall (2011) förklarar vidare att självkänsla är svårt att märka av förrän det råder brist på 

den, och även då är den låga eller negativa självkänslan svår att upptäcka, det är snarare 

konsekvenserna av den låga självkänslan som uppmärksammas och mäts eller bedöms. Vilket 

också kan ge en djupare förståelse varför aktuell studie inte hittade några samband mellan 

graden av fysisk aktivitet och självkänsla, det kan bero på att det inte finns något samband, 

eller att det är andra faktorer som påverkar självkänslan exempelvis. Resultatet i aktuell studie 

går i linje med tidigare studie av Fox (2000) som belyser att resultaten gällande grad av fysisk 

aktivitet och generell självkänsla var otydliga. I Fox (2000) studie användes EXSEM-

modellen av Sonstroem et al. (1994) för att skapa djupare förståelse hur fysisk aktivitet 

predicerar självkänsla, därmed menar Fox (2000) att det finns fler faktorer som bidrar till 

förbättrad generell självkänsla, och att fysisk aktivitet är ett effektivt verktyg för att 

exempelvis skapa positivare fysisk självuppfattning och sedan att individer bygger upp 

självkänslan genom att flera faktorer som fysisk aktivitet bidrar med ökar. I den aktuella 

studien skapar detta en ökad förståelse varför resultaten inte visade några signifikanta 

samband mellan graden av fysisk aktivitet och självkänsla. Detta resultat går i linje med 

tidigare studie av Spence et al. (2005) som menar att deltagande i fysisk aktivitet visade en 

signifikant ökning på den globala självkänslan, från statistisk synpunkt var dessa förbättringar 

på globala självkänslan små. Vidare menar Spence et al. (2005) att sambandet mellan global 

självkänsla och fysisk aktivitet har i viss mån varit överskattad, eftersom det framgår i studien 

att ökning av fysisk kondition krävs för att en förbättrad självkänsla skall inträffa. 

 

Att resultaten visade ett negativt samband mellan självkänsla och (AE) hur nöjd respektive 

missnöjd en individ känner sig med sitt fysiska utseende och (BASS) hur nöjd respektive 

missnöjd en individ är med utseendet på olika delar av kroppen kan ses som något oväntat. I 

linje med tidigare studie av Frost och Mckelvie (2004) hittades resultat där tillfredsställelse 

med kroppen (bland annat kroppsbyggnad) korrelerade positivt med självkänsla hos kvinnor.  

I aktuell studie visade det negativa sambandet mellan AE och BASS att kvinnor som 

upplevde sig missnöjda med sitt fysiska utseende och är missnöjda med sitt utseende med 

fokus på olika delar av kroppen upplevde högre självkänsla. Potentiella orsaker till detta 

skulle kunna bero på att trots att kvinnor upplevde högre självkänsla, det vill säga positiva 

attityder gentemot sig själv inte indikerar på hur en individ upplever sin kroppsuppfattning. 

Vidare indikerar studiens resultat att AE har ett signifikant negativt samband med AO. Det 

vill säga att ju mer nöjd en individ är med sitt utseende desto mer engagemang lägger 

individen på sitt utseende. Det kan också innebära att ju mer missnöjd en individ är med sitt 

utseende desto mindre engagemang lägger individen på sitt utseende. Tolkningen dras att när 

en individ är nöjd med sitt utseende desto mer road är individen av att fixa till sig och är mer 

intresserad av att engagera sig vid sitt utseende. Ett annat resultat i aktuell studie stärker det 

här ytterligare. AO har ett signifikant negativt samband med BASS. Det vill säga att ju högre 

AO, ju mindre engagemang en individ lägger vid sitt utseende desto lägre tillfredsställelse 

med delar av kroppen. Ju lägre AO, desto mer engagemang en individ lägger vid sitt utseende 

desto mer tillfredställd med delar av kroppen är individen. Resultatet visade att AE har ett 

signifikant positivt samband med BASS. Resultatet tolkas som att ju mer nöjd en individ är 

med sitt fysiska utseende desto mer tillfredsställd med delar av kroppen är individen. Ju mer 

missnöjd en individ är med sitt fysiska utseende desto mindre tillfredsställd med delar av 

kroppen är individen. Detta resultat skulle kunna bero på internalisering av smala kroppsideal 

och sociala jämförelser då detta bidrar väsentligt till kroppsmissnöje hos kvinnor (Blowers et 

al., 2003). Detta resultat verkar troligt eftersom att om en individ nöjd med sitt fysiska 

utseende överlag är individen också nöjd med specifika områden av kroppen (ansikte, midja, 

lår etcetera).  
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Anledningen till att aktuell studie inte fann några signifikanta samband genom de multipla 

regressionsanalyserna kan bero på att studien valde att mäta global självkänsla (GSE). Global 

självkänsla har visat sig ha svagare samband relaterat till fysisk aktivitet (Spence et al., 2005). 

Det kan även konstateras att anledningen till att fysisk aktivitet visat svagt samband med den 

globala självkänslan förmodligen är beroende av befolkningen, miljö och individuella 

egenskaper (Biddle & Mutrie, 2001). Gällande resultatet i aktuell studie har det konstateras att 

fysisk aktivitet inte predicerar global självkänsla. Detta resultat går delvis i linje med tidigare 

studie Wagnsson (2009) som dock har visat ett svagt samband mellan fysisk aktivitet och 

självkänsla. Tillskillnad från tidigare studie Mcdonald och Hodgdon (1991; ref i Spence et al., 

2005) som visade potentiella samband mellan fysisk aktivitet och global självkänsla, menar 

Spence et al. (2005) att det finns svaga samband mellan fysisk aktivitet och global 

självkänsla. Däremot anses detta vara överskattat då det konstateras att relationen mellan 

fysisk aktivitet och global självkänsla tros ha störst inflytande på specifika nivåer så som 

fysisk självkänsla och fysisk kompetens. Möjligtvis hade aktuell studie kunnat komma fram 

till andra resultat om studien mätt specifika nivåer på självkänsla (fysisk självkänsla) istället 

för att mäta global självkänsla. Däremot visar Raustorp et al. (2006) att det inte finns några 

tydliga samband mellan individens vardagliga motion och fysisk självkänsla. Enligt EXSEM-

modellen Sonstroem et al. (1994) anses det vara flera faktorer som bidrar till generell 

självkänsla i samband med fysisk aktivitet. Med utgångspunkt i en sådan förklaring menar 

Fox (2000) att fysisk aktivitet kan vara en faktor som spelar roll när det gäller exempelvis att 

skapa positiv fysisk självuppskattning och att global självkänsla kan bero på andra faktorer 

som påverkar.  

 

Det kan som nämnt ovan bero på att det inte existerar några samband, tidigare studier har 

visat på att det existerar samband mellan likartade variabler, dock med liten effektstorlek 

(Campbell & Hasuenblas, 2009; Wagnsson, 2009; Spence et al., 2005). Därför tros detta vara 

en trolig anledning. Få studier, nästintill inga har hittats som undersöker samtliga variabler 

som aktuell studie mäter, grad av fysisk aktivitet, media i form av hälso- och tränings 

inriktning. Självkänsla samt kroppsuppfattning/ tillfredsställelse med kroppen. Därför kan det 

vara en trolig anledning att det inte existerar några samband. Resultaten kan även bero på 

någon annan orsak, exempelvis att andra variabler har större inverkan på deltagarna i aktuell 

studie. Det kanske inte är fysisk aktivitet eller media som är de främsta orsaken till 

deltagarnas självkänsla, kroppsuppfattning och tillfredsställelse med kroppen. Det kanske är 

någon annan variabel som är viktigare för just självkänslan, kroppsuppfattningen och 

tillfredsställelsen med kroppen hos kvinnor, framförallt unga kvinnor i det här fallet. Denna 

spekulation går i linje med Fox (2000) som nämnt ovan, menar att fysisk aktivitet inte per 

automatik förbättrar global självkänsla. Vidare visades inget signifikant samband mellan 

media och självkänsla samt tillfredsställelse med kroppen. Det här kan bero på olika 

anledningar, bland annat att kvinnorna är så vana att bli sexuellt objektifierade via media att 

de inte lägger märke till det och på så sätt påverkas inte deras självkänsla och tillfredsställelse 

med kroppen negativt. Många kvinnor objektifieras sexuellt, detta sker bland annat i media, 

då kvinnor i stor utsträckning tenderar att gestaltas med fokus på kroppen (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Resultatet i aktuell studie kan bero på att media med hälso- och 

träningsinriktning inte objektifierar kvinnor sexuellt. Aktuell studie får inget svar på hur det är 

utan kan endast spekulera i varför resultatet ser ut som det gör. 

 

Implikation 
Diskussionen i den här studien och tidigare forskning ger en ökad förståelse varför grad av 

fysisk aktivitet inte visade några samband med självkänsla, detta resultat kan bero på att 

fysisk aktivitet och generell självkänsla har visat tveksamma resultat i tidigare studier (Fox, 
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2000).  Lindwall (2011) menar att självkänsla är svår att upptäcka, och det kan ge en djupare 

förståelse varför denna aktuella studie inte hittade några samband mellan graden av fysisk 

aktivitet och global självkänsla. Det kan bero på att det inte finns några samband, det kan vara 

andra faktorer som påverkar självkänsla och inte fysisk aktivitet i sig. Vidare fanns det inga 

samband mellan grad av fysisk aktivitet och kroppsuppfattning. Detta var ett oväntat resultat i 

aktuell studie i linje med tidigare studie av Hausenblas och Fallon (2006). Däremot har det 

också visat sig vara en liten effektstorlek mellan sambandet på fysisk aktivitet och 

kroppsuppfattning (Campbell & Hausenblas, 2009). I sin helhet bidrar studiens resultat med 

kunskap att grad av fysisk aktivitet och medieexponering i form av hälso- och 

träningsperspektiv inte är predicerande för självkänsla och kroppsuppfattning. Detta kan bero 

på att det finns andra faktorer som bidrar till dess variabler och att det inte är i stort sett 

graden av fysisk aktivitet och medieexponering.  

 

Metoddiskussion 
Den befintliga studien var en tvärsnittstudie därför kan inge slutsatser kring kausalitet dras. 

En pilotstudie genomfördes innan datainsamlingen påbörjades det höjer enkätformulärets 

reliabilitet (Mitchell & Jolley, 2013). Enkätformuläret var en online-enkät vilket innebär att 

deltagarna måste ha tillgång till internet via en dator eller mobil, alla har inte det vilket leder 

till att urvalet kan bli begränsat och därmed kan generaliserbarheten bli lidande (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Däremot har studien nått ut till kvinnor över 18år över hela Sverige vilket 

höjer generaliserbarheten. Det bör dock nämnas att åldersfördelningen är relativt ojämn 

fördelad, vilket kan leda till att gruppen blir mer homogen (Mitchell & Jolley). 

Tillvägagångsättet för insamling av data resulterade i väldigt litet bortfall, vilket höjer powern 

för studien (Mitchell & Jolley, 2013). Urvalet av deltagarna genomfördes via sociala medier 

(facebook) och mail. Eftersom att aktuell studie avser att mäta användningen av sociala 

medier, kan urvalet ha blivit en för homogen grupp och icke-representativt. Då aktuell studie 

automatiskt når ut till individer som uppenbarligen använder sig av sociala medier. Det här 

tros dock inte vara ett alltför stort problem då det inte enbart var användandet av facebook 

som mättes via mediedelen, samt att vissa deltagare kontaktades via mail. Den befintliga 

studien genomfördes på relativt stort sample, vilket ger en bättre power för studien (Mitchell 

& Jolley, 2013). Det bör problematiseras att medieanvändning och aktivitetsvanor mättes 

genom självskattning. eftersom deltagarna själva fick skatta sin medieanvändning och 

aktivitetsvanor kan deltagarna påverkats av social önskvärdhet, dock minskas risken för detta 

då deltagarnas konfidentialitet tydligt framfördes (Hassmén & Hassmén, 2008). I 

enkätformuläret finns det en fråga med angående fysisk inaktivitet, denna fråga valdes bort 

när sammanställningen skulle genomföras. Svaren från deltagarna var väldigt spridda, 

slutsatsen dras att deltagarna har haft svårt att förstå frågan och även svårt att uppskatta sin 

inaktivitet. I enkätformulärets mediedel ställdes en fråga angående om deltagarna ändrat sina 

kostvanor någon gång på grund av media med hälso- och träningsinriktning, den frågan 

valdes också bort då den med större eftertanke inte kändes relevant till studien. Samtliga 

instrument har god intern konsistens och reliabilitet då Cronbach alfa ligger mellan .7-.8 

(Mitchell & Jolley, 2013). Däremot ligger Cronbach alfa precis under .7 i mätningen av 

medieanvändning, det känns relevant och i stor utsträckning bra då det instrumentet är egen 

konstruerat av författarna till studien. Det bör nämnas att deltagarna fyllde i enkätformuläret 

vid olika tidpunkter och sinnesstämningar, det kan påverka reliabiliteten (Mitchell & Jolley, 

2013). Sammanfattningsvis bedöms reliabiliteten, konstruktvaliditeten och 

generaliserbarheten som god. 

 

Etikdiskussion 
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Innan mätinstrument fastställs till studien, bör alltid etiska frågor tänkas över (Mitchell & 

Jolley, 2013). Etiska frågor övervägdes för aktuell studie, och inga valda mätinstrument av 

författarna till aktuell studie hade för avsikt att väcka oro hos deltagarna. Somliga deltagare 

kan ha tagit illa vid sig av någon fråga, då frågorna kan uppfattas som privata och även att 

vissa frågor kan väcka livsbejakande tankar hos deltagarna. Författarna till aktuell studie 

fastställde deltagarnas konfidentialitet har förhoppningsvis ingen deltagare tagit illa vid sig. I 

inledningen på enkätformuläret finns en text “Det finns inga rätta eller felaktiga svar, svara så 

ärligt och spontant som du kan. Det är just dina åsikter som är viktiga och intressanta”. 

Följande text är betydelsefull då deltagarna får förståelse för att det inte finns något rätt eller 

fel sätt att vara eller agera på. En pilotstudie genomfördes där de fyra deltagarna inte nämnde 

några anmärkningar utöver några få stavfel. Därför dras slutsatsen att ingen av dem fyra som 

deltog i pilotstudien påverkades negativt av studien. Ett samtal efter genomförd datainsamling 

med samtliga deltagare hade varit att föredra, för att säkerhetsställa deltagarnas välbefinnande 

och även för att fungera som en möjlighet för deltagarna att lyfta eventuella funderingar. 

Studien frågar inte efter deltagarnas precisa ålder, utan de besvarar sin ålder i åldersspann om 

åtta år. Det kan höja anonymiteten av deltagarna då de inte kan utpekas utifrån deras ålder 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Två av frågorna i enkätformuläret, som deltagarna besvarade 

blev tillslut inte med i uträkningen av resultatet, då dessa av olika skäl inte kändes relevanta 

för studien. Det är inte etiskt korrekt att fråga efter mer än vad som behövs för studien. Det 

hade därför varit att föredra att studien avhållit sig från detta.  

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis har studien visat flertalet samband mellan grad av fysisk aktivitet, 

medieexponering, självkänsla och kroppsuppfattning. Studien visar att medieexponering och 

fysisk aktivitet inte predicerar självkänsla och kroppsuppfattning. Det här kan bero på att det 

är andra variabler än vad aktuell studie har undersökt, som predicerar självkänsla och 

kroppsuppfattning. Det har konstateras i föreliggande studie att fysisk aktivitet inte predicerar 

självkänslan. En trolig förklaring till detta kan vara att föreliggande studie använde sig av 

global självkänsla, som har visat sig ha svagt samband med fysik aktivitet. 

 

Framtida forskning 

Mer forskning inom ämnet är väsentligt, mer ingående studier om grad av fysisk aktivitet, 

exponering av media i form av träning och hälsa i relation till självkänsla och 

kroppsuppfattning skulle vara att föredra. Att genomföra studier inom ämnet på ett kvalitativt 

sätt eller genom interventioner för få en djupare förståelse om grad av fysisk aktivitet och 

media i form av träning och hälsa predicerar kvinnors självkänsla och kroppsuppfattning. 

Tidigare forskning Swami et al. (2009) stärker också att mer framtida forskning behövs inom 

ämnet, exempelvis genom bättre mätning av grad av fysisk aktivitet (att ta reda på t.ex. antal 

träningstimmar per vanlig vecka och inte mäta bara om de “senaste 7 dagarna”) det skulle 

kunna leda till en bättre förståelse för förhållandet mellan fysisk aktivitet och andra variabler. 

Få studier existerar gällande media i form av hälso- och träningsinriktning kopplat till olika 

variabler, det hade varit av intresse att forska fram mer information om detta, då media med 

hälso- och träningsinriktning är ett forum som ständigt ökar och förändras. 
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