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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och kroppsbild hos 

vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill undersöka är i 

vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och självförtroende. 

Tillsammans med detta samband vill vi även undersöka om fysisk aktivitet, ålder och kön kan 

uppträda som moderatorer. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som riktar sig 

mot vuxna (18–50 år gamla) med ett autismspektrumtillstånd (autism/aspergers/ASD). En 

onlineenkät tillämpades vid ett mättillfälle för att samla in svar som behandlar kroppsbild, 

självkänsla och fysisk aktivitetsnivå. För att inte begränsa den möjliga mängden 

observationer vi kan få så har vi gjort en originalversion på engelska, och sedan översatt till 

svenska med hjälp av back-translation. Enkäten pilottestades på 3 individer i vår målgrupp 

innan enkäten lanserades för att säkerställa att frågorna förstås på korrekt sätt, och mäter det 

de avser att mäta.  Tillsammans med enkät-länken följer ett missivbrev. Enkäten har lagts ut 

på sociala medier i grupper som inkluderar vår målgrupp. Resultat: Av 93 deltagare så 

rapporterade 69 stycken (74%) en poäng under gränsen för vad som anses som “normal” 

självkänsla enligt Rosenberg Self-Esteem Scale. 24 deltagare (26%) hamnade i 

normalspannet eller över. Av samtliga deltagare som hade lågt självförtroende så svarade 64 

deltagare (94%) att de ville förändra sitt utseende. 45 deltagare (65%) upplevde att andras 

åsikter om hur dem såg ut var viktiga, och 48 deltagare (70%) har känt sig dåligt behandlade 

på grund av sitt utseende, vilket var signifikant mer än i gruppen med normalt eller högt 

självförtroende. (p=0,0036). Variablerna för kroppsuppfattning påverkades kraftigt av 

Rosenberg. Sannolikheten att svara negativt på frågorna ökade med 8,4–12,4 gånger om 

deltagaren hade en Rosenberg poäng <15 (p=0,000–0,003). För varje dag i veckan som 

deltagarna utförde fysisk aktivitet så minskade sannolikheten för att deltagaren ville ändra sitt 

utseende med ca 25% (p=0,05). Slutsats: En stor andel av gruppen som vi har undersökt har 

uppvisat en svag självkänsla och då också en ökad risk för en negativ kroppsbild. Ett mycket 

starkt samband har etablerats mellan Rosenbergs skala för självkänsla, och frågor som 

behandlar kroppsbild. Vi kan med hög sannolikhet säga att förbättring av den ena faktorn 

påverkar den andra positivt. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på kroppsbild, och då 

även för personer med autism eller aspergers/ASD. Metoder som inkluderar pulshöjande 

fysisk aktivitet rekommenderas som förebyggande åtgärd och allmän behandling för att 

förbättra kroppsbild, självförtroende, samt därigenom också allmän hälsa.  

Ämnesord: Autism, Aspergers syndrom/AST, fysisk aktivitet, självkänsla, kroppsuppfattning. 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to examine self-esteem and body image in adults with autism 

spectrum disorder. The primary objective of this study is to find out whether a connection 

exists between self-esteem and body image in our chosen population. In addition, we would 

like to investigate if physical activity, age and gender can work as moderators. Method: The 

study is a quantitative cross-sectional study directed at adults (18-50 y.o) with an autism 

spectrum disorder (autism or aspergers/ASD). Data is collected via an online survey applied 

at a single measuring point to collect answers regarding body image, self-esteem and physical 

activity level. To not limit the amount of observations we have created an original survey in 

English, and then translated it to Swedish with back-translation. A pilot-survey was tested on 

3 people prior to official launch to ensure that our questions were properly interpreted, and 

that validity was sufficient. Along with the survey came a missive letter in either Swedish or 

English detailing the study being performed. The survey was posted in social media groups 

relevant to our sample population. Results: Out of 93 participants, 69 (74%) reported an 

under-par self-esteem according to the Rosenberg test. 24 people (26%) were reported having 

average, or above average self-esteem. Out of all the participants with low self-esteem, 64 of 

them (94%) wanted to change their appearance in some way, 45 (64%) believed that other 

people's opinions regarding their appearance were of importance, and 48 (70%) had felt badly 

treated as a consequence of their physical appearance, a higher proportion, compared to 

participants with a high or normal self-esteem (p=0,0036). The variables for body image were 

highly influenced by Rosenberg score. The probability of participants answering the 

questions in a negative fashion increased by 8,4 – 12,4 if the participant had a below average 

self-esteem score (<15) (p=0,000–0,003). For every day in a week the participants performed 

30 minutes or more of heart rate increasing physical activity, the probability of wanting to 

alter their physical appearance lowered by 25% (p=0,05). Conclusion: The examined 

population have demonstrated a lower than average self-esteem, and also a heightened risk to 

display a negative body image. A strong connection has been established between 

Rosenbergs Self-Esteem Scale and questions regarding body image. We can with high 

probability express that improvement of one of these factors will influence the other one in a 

positive manor. Physical activity has a positive influence on body image, this also applies to 

people with autism or aspergers/ASD. Methods including physical activity which increase 

breathing rate is recommended as a preventative measure and general treatment to improve 

body image, self-esteem, and through those variables also general health. 
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1 Introduktion 

“Självkänsla är den grundkänsla du har inför din egen person. Det handlar om hur du värderar 

dig själv. Om du har en stabil självkänsla känner du ofta att du duger bra som du är. Du har 

en inre känsla av att vara accepterad. Självkänslan har väldigt lite att göra med vad du klarar 

av att göra. Den berörs inte heller så mycket av om du får bekräftelse på dina handlingar och 

prestationer. 

 

Det kan vara svårt att må riktigt bra om du har svag självkänsla. Om du har svag självkänsla 

kan du hela tiden vara upptagen av att försöka göra rätt eller prestera. Då kan det till exempel 

vara svårt att delta aktivt i sociala sammanhang. 

Du kan vara särskilt känslig för kritik och motgångar. Om du har lätt för att tolka händelser 

negativt får du på så vis gång på gång bekräftat att du är dålig. Ofta kan du vara rädd för att 

misslyckas och därför kanske du inte skaffar dig nya erfarenheter som kan förändra de tankar 

och känslor du har om dig själv. 

Det är vanligt att du blir mer sårbar för oro, depression och ångest om du har en svag 

självkänsla.” (1177 - Vårdguiden, 2018) 

Det finns tidigare forskning som mätt kopplingar mellan självkänsla och kroppsuppfattning, 

samt hur detta står sig till upplevd hälsa hos vissa populationer. Här sågs en signifikant 

negativ korrelation mellan kroppsuppfattning och självkänsla. Även BMI var relevant för om 

deltagarna upplevde sig missnöjda med sin kropp (Pop 2016). Denna koppling är dock inte 

studerad i en population som gör utslag på autismspektrumet (Autism, Aspergers, och ASD).  

Låg självkänsla har stor betydelse för en persons hälsa och välbefinnande. Låg självkänsla 

har kopplats till en högre självmordsrisk. (Soto-Sanz et al 2019, Attwood 2011). Därför vill 

vi undersöka om det kan finnas ett samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning hos 

vuxna (18–50) med autism eller aspergers/ASD.  

Individer med ASD som utför fysisk aktivitet till vardags, skattar sig lika som individer utan 

någon neuropsykologisk sjukdom. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på kroppsbild, och 

då även för personer med autism eller Asperger/ASD. För att inte uppleva känslan av 

mindervärdighet så har barn och ungdomar med ASD ett sätt att kompensera den 

uppfattningen genom förnekelse (Sonesson, 2014).  
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Enligt rekommendationer så har fysisk aktivitet en god inverkan på panikångest och används 

som en kompletterande behandling. Dock så rekommenderas fysisk aktivitet för alla 

ångestyndrom, då det finns grund för att man kan förvänta sig viss symtomlindring både akut 

och långsiktigt . (FYSS, 2016).  

Detta gäller även depression då vi tidigare har nämnt att individer med ASD lider av ångest 

eller depression. Depression är en dominerande diagnos som gör så att den lidande fungerar i 

lägre grad både socialt och i arbetsliv. Diagnosen drabbar även individen som lider av 

depression, men också dess anhöriga - samt att detta är en stor orsak till fullbordade 

självmord. Av den anledningen så är det viktigt med fysisk aktivitet, då det minskar risken att 

insjukna i depression och även recidivrisken (FYSS, 2008).  

Om ett samband etableras mellan kroppsuppfattning och självkänsla hos denna population 

kan metoder appliceras som förbättrar kroppsuppfattningen (såsom fysisk aktivitet) även hos 

personer med autismspektrumtillstånd, och på så sätt tackla problemet med självkänsla och 

mental ohälsa även här med generellt samma metoder (Geslak 2016 & WHO, 2018).  

Genom att studera personer på autismspektrumet och eventuella kopplingar till självkänsla 

och kroppsbild, så kan vi förhoppningsvis väcka samt utveckla intresse för framtidens 

forskare. På så sätt kan studien gynna de pedagoger som behöver ökad kunskap om den 

aktuella målgruppen och de metoder som används i arbetet för att utveckla målgruppen.  

 

1.1 Existerande forskning 

Den specifika frågeställning vi undersöker har inte forskats på tidigare, dock så existerar det 

en hel del forskning som berör kopplingen mellan självkänsla och kroppsuppfattning hos 

andra populationer, samt kopplingen mellan lägre självkänsla och psykisk ohälsa. Liknande 

resultat finns avseende självkänsla, lycka och social kompetens, där barn utan ASD uppvisar 

högre nivåer jämfört med barn med ASD (McChesney & Toseeb, 2018).  

2011 publicerades en studie i den vetenskapliga journalen “Autism: The International Journal 

of Research and Practice” av Petrides et al som gick ut på att mäta EI (emotional intelligence) 

via TEIQue enkäter där deltagare med ASD jämfördes mot en kontrollgrupp. Resultatet i den 

studien visade bland många andra saker, att deltagarna med ASD hade sämre självkänsla än 

kontrollgruppen.  

 

Med hjälp av en meta-analys kan vi även uppfatta att det är högre sannolikhet till självmord 
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hos andra populationer (unga människor utan diagnos mellan 12–26 år) med låg självkänsla 

(Soto-Sanz et al, 2019). Därför är det viktigt med fysisk aktivitet rörande barn samt 

ungdomar med ASD, där vetenskapliga studier bevisar att rörelse gör så att ungdomar med 

diagnosen mår bättre och finner högre självkänsla. Det kan vara rörelse via skolidrott, 

lagsport eller fritidsaktiviteter.  

Dock kan ungdomar och barn med ASD uppleva svårigheter när det kommer till inlärning av 

rörelse. Eftersom individer med ASD besitter begränsningar, även motoriskt, så kan det skapa 

frustration (Stanish, I., et al 2015).  

 Yu et al (2018) talar om, i sin vetenskapliga studie, att barn med ASD är väldigt begränsade i 

sin vardag när det kommer till social interaktion, men även fysisk aktivitet. Stillasittande ger 

inte bara en negativ effekt på barnets vardag, utan påverkar även generella hälsan, familjens 

dynamik och barnets sociala anpassning senare i livet.  

 

För barn och ungdomar så är 60 minuter vardaglig fysisk aktivitet rekommenderat. Detta 

medför även mentala och fysiska hälsovinster. Långvarigt stillasittande kan påverka barn och 

ungdomar negativt. Nås inte rekommendationerna på grund av någon form av 

funktionsnedsättning (gällande barn och ungdomar) så rekommenderas den aktivitet som 

tillståndet godkänner (FYSS, 2016). 

 

1.2 Autism 

Autism är en medfödd funktionsnedsättning vars symtom visar sig väldigt tidigt i åldern.  

Oftast förekommer autism i samband med andra funktionsnedsättningar som 

utvecklingsstörning, syn- och hörselskador och epilepsi. Symtomtriaden som diagnostiserar 

barnet är förmågan till ömsesidig kommunikation, social interaktion samt 

föreställningsförmågan (lek, fantasi, intressen och beteenden). 

 

Leo Kanner publicerade en artikel år 1943 om en grupp barn med autistiska störningar, eller 

outvecklad autism. Därefter har definitionen av autism breddats samt utvecklats.  

Orsaker till autism visar sig på medfödd dysfunktion i det centrala nervsystemet. Forskare 

idag är överens om att det finns flera möjliga grunder till denna avvikelse. I vissa fall kan det 

vara ärftliga avvikelser, hjärnskador under graviditeten eller förlossningen. Personer med 

autism har en negativ inverkan på de hjärnfunktioner som behövs för att kunna kommunicera, 

socialisera och utvecklas. 
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Det är viktigt med tidiga insatser då autism är en funktionsnedsättning som inte går att råda 

bot på. På så sätt, genom att hjälpa via individuella pedagogiska insatser, kan man förebygga 

tillkommande svårigheter (Klasén McGrath, 2009).  

 

1.3 Aspergers/Autism Spectrum Disorder 

Inom autismspektrumet som även omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning 

så har vi aspergers syndrom. Asperger är väldigt lik de andra diagnoserna då det handlar om 

begränsningar av ömsesidig kommunikation och social interaktion.  

Barnläkaren Hans Asperger (från Österrike), publicerade en artikel om barn med avvikande 

beteendemönster. I dessa beteendemönster lyfte han bland annat fram specialintressen, 

monotont tal, opassande närmanden etc.   

Efter 40 år uppmärksammade den engelska forskaren Lorna Wing hans observationer. I sin 

tur forskade hon vidare med barn som hade autism i London. Hon fann tre huvudområden av 

olika svårighetsgrader och begåvningsnivåer. När Lorna upptäckte att slutsatsen var av olika 

tillstånd men i samma område som Hans Aspergers observationer, så fastställde man att det 

var ett autismspektrum. Därav Aspergers syndrom (Klasén McGrath, 2009). 

 

Attwood (2011) beskriver att individer med aspsergers syndrom har ett annat tänk och rör sig 

på ett annat sätt. Detta tyder på ett problem med det motoriska, d.v.s. att rörelseutförandet är 

koordinerat och klumpigt.  

För individer med ASD kan det förekomma kognitiva svårigheter vilket summerar en 

problematisk vardag. Detta som att delta i sociala sammanhang eller kunna organisera något 

vardagligt (Olde et al, 2017).  

Sammantaget: individer med autism, Asperger eller ASD har ett större behov av tidiga 

stödåtgärder för en gynnsam utveckling som kan leda till självständighet i senare ålder, därav 

är det viktigt med tidig upptäckt av diagnosen (Klasén McGrath, 2009). 

2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka självskänsla och kroppsbild hos vuxna 18-50 år med ett 

autismspektrumtillstånd. 

- I vilken utsträckning finns det ett samband mellan självkänsla och kroppsbild? 

-  
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3 Metod 

3.1 Utformning 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som riktar sig mot vuxna 18–50 med en autism eller 

Aspergers/ASD diagnos. Med studien avser vi mäta självkänsla och kroppsuppfattning, samt 

om dessa relaterar till varandra. För att kunna undersöka sambandet så behöver man också 

hålla rätt på ett antal andra faktorer som kan störa sambandet – antingen försvaga eller 

förstärka det. Sådana faktorer kallas för confounders.  

Enligt Ghaziuddin och Zafars (2008) så innehar individer med autism eller aspergers en hög 

risk för att besitta ytterligare neurologiska problem. Detta innebär att det kan finnas andra 

variabler än enbart autism och Asperbergs/ASD som kan förklara vissa delar av studiens 

resultat. 

Datainsamling har skett via en online enkät på svenska och engelska som skickats ut i 

följande facebookgrupper tillsammans med missivbrev (se bilaga 4 & 5): "autism och 

aspergers syndrom: för kvinnor tjejer och ickebinära", "autism- och asperger sluten grupp", 

"Vuxna med autism och asperger", "Autism Awareness", "Autism Spectrum Disorder" och 

"Autism Support and Discussion Group".  

 

3.2 Datainsamling  

Enkäten gjordes via tjänsten survey monkey och var helt anonym. Den bestod av 26 frågor 

som behandlade generell information (ålder, kön, diagnos, samsjuklighet och om enkäten 

fyllts i av en proxy), samt frågor rörande självkänsla, fysisk aktivitet och kroppsuppfattning. 

För att mäta självkänsla använde vi oss av Rosenberg self-esteem scale, en brett använd 

metod för självrapporterade data som har visats ha en hög validerad grad (Blaschovich, 

Tomata, 1991). genom att deltagaren får svara på 10 frågor, genererar ett resultat mellan 0–

30. Ett resultat mellan 15-25 anses visa på en "normal" självkänsla och <15 visar på en 

undermålig självkänsla. Utöver detta användes även en lätt adapterad version av en validerad 

single-item fråga om fysisk aktivitet; “Under den senaste veckan, hur många dagar har du 

utfört totalt 30 minuter eller mer fysisk aktivitet som var tillräckligt för att öka 

andhämtningen?” (Milton et al, 2011). Gällande kroppsuppfattning använde vi även 6 frågor 

som behandlar deltagarnas vilja att förändra något sitt utseende, om utseende är viktigt, samt 

en fråga där deltagaren fick välja ett nummer mellan 1–9, där varje nummer representerade 



   
 

9 
 

en skiss av en kroppsform (se bilaga 2, svenska enkäten, fråga 23). Svaranden skulle då välja 

den bild som denne ansåg bäst passade in på sin kroppsform. Denna fråga inkluderades för att 

få någon indikator på hur deltagarna i respektive grupp uppfattade sin kroppshydda.Vissa 

uppoffringar gjordes i form av uteslutande av vissa relevanta frågor, samt enklare 

omformuleringar för att undvika missförstånd och förenkla för deltagarna. Enkäten gjordes 

med back translation på både svenska och engelska för att maximera mängden observationer 

vi kunde få in.  

Enkäten pilottestades även innan officiell lansering på 3 individer inom målgruppen för att 

säkerställa att frågorna förstås på korrekt sätt och att de mäter det de avser att mäta. 

 

3.3 Analys 

De individuella enkätsvaren hämtades ner från survey monkey i numerisk Excel form, 

Rosenberg poängen räknades ut och kontrollerades sedan mot enkäterna manuellt och 

importerades i SPSS. I första analysen jämförde vi 4 frågor rörande kroppsuppfattning. 

1. “Skulle du förändra något med dig själv om du kunde?”,  

2. “Är andra personers åsikter om hur du ser ut viktiga för dig?”,  

3. “Har du någonsin känt dig dåligt behandlad på grund av hur du ser ut?”,  

4. “Beror lycka på hur man ser ut?” 

Deltagarnas svar relaterades till självkänsla (Rosenberg-poäng, dikotomiserad vid 15 poäng). 

Dessa samband kontrollerades mot valda confounders: kön, ålder och fysisk aktivitet. Alla tre 

confounders har visat sig i tidigare forskning påverka kroppsbild till viss mån. I flera studier 

så visar resultaten att män generellt har bättre kroppsbild än kvinnor, och att fysisk aktivitet 

även har en påverkan på den kroppsbilden för båda könen (Lesko et al, 2018., Minter, 2018). 

Ålder påverkar även hur vi ser på oss själva, och hur negativ eller positiv vår 

kroppsuppfattning är (The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender, 2017). 

 

 Ålder dikotomiserades vid medianen. Fysisk aktivitets-frågan dikotomiserades vid 

1,2,3,4,5,6 och 7 för att representera dagar i veckan. En binär logistisk regressionsanalys 

användes på samma ovannämnda confounders och enkätfrågor för att lyfta fram oddskvot och 

95 procentigt konfidensintervall. Frågan där deltagarna fick välja en relevant siluettbild 
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analyserades genom att mäta medianvärdet hos grupperna Rosenberg <15, och 

Rosenberg>15. Sedan jämfördes dem via ett Mann-Whitney test.  

4 Resultat 

Av alla facebookgrupper vi ansökte till och skickade ut enkäterna i så fungerade det bara i de 

svenska grupperna. I de internationella grupperna så blev inläggen markerade som spam, eller 

så blev vi inte accepterade in i grupperna. I vissa fall så agerade inläggen som att dem var 

publicerade men dem fick ändå igen interaktion. På grund av detta misstänker vi att inläggen 

trots allt var osynliga för andra. Således har vi bara fått svar på den svenska versionen och 

resultaten som presenteras baseras enbart på den svenska enkäten.  

Av 102 svaranden så var det 93 stycken enkäter som var kompletta, vilket innebär ett bortfall 

på ca 9 %.  

Av dessa 93 deltagare så var 82 svaranden kvinnor, 7 stycken män, och 4 stycken har valt 

köns-alternativet “annat”. Totalt så hamnade 69 stycken (74%) under gränsen för vad som 

anses som normal självkänsla enligt Rosenberg, och 24 stycken (26%) låg inom 

normalspannet.  

Diagrammet nedan beskriver de totala svaren på frågorna om kroppskänsla. 

Diagram 1. 
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Tabellen nedan visar valda confounders i relation till frågorna 1-4 om kroppskänsla som 

tidigare beskrivits och om dessa svarat ja eller nej.  

Antal deltagare som hamnade över, respektive under 15 poänggränsen för Rosenberg, 

Medianålder, Antal dagar som deltagarna utfört fysisk aktivitet under en vecka (se fråga 

under Tabell 2), samt procentandel av kvinnor och hur dem har svarat.  

De signifikanta resultaten redovisas i fetstilt. 

Tabell 1. 

 Fråga 1*  Fråga 2*  Fråga 3*  Fråga 4*  

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

RB <15 64  5 45 24 48 21 11 58 

RB >15 15 9 4 20 6 18 1 23 

Medianålder 

(25, 75e 

perc) 

33(25,42) 36(26,39) 30(24,41) 35(30,43) 34(26,44) 

 

 

32(25,39) 32(28,38) 33(25,43) 

F.A  1 3 2 1 2 1 2 1 

% Kvinnor 86,4 13,6 53,1 46,9 58 42 11,1 88,9 

*Fråga 1: “Skulle du förändra något med ditt utseende om du kunde?”. Fråga 2: “Är andra personers åsikter om hur du ser ut 

viktiga för dig?”. Fråga 3: “Har du någonsin känt dig dåligt behandlad på grund av hur du ser ut?”. Fråga 4: “Beror lycka på 

hur man ser ut?  

 

Det var en signifikant högre andel av deltagarna med Rosenberg-poäng under 15 som svarade 

“Ja” på frågorna 1, 2 och 3. Vi såg ingen statistisk signifikans i övriga frågor. 64 deltagare 

(94%) som hamnade under <15 i Rosenbergtestet svarade att dem ville förändra sitt utseende. 

45 (65%) upplevde att andras åsikter om hur dem såg ut var viktiga, och 48 stycken (70%) 

har känt sig dåligt behandlade på grund av sitt utseende.  

Tabell 2. - Oddskvot och dess 95%:iga konfidensintervall 

  R.B Kön Ålder (median) DiV – F.A* 

Fråga 1* 9,42 (2,19 – 40,54) 3,147 (0,40 – 24,60) 1,046 (0,96 – 1,13) 0,746 (0,56 – 1,00) 

Fråga 2* 8,418 (2,50 – 28,38) 1,321 (0,21 – 8,24) 0,989 (0,94 – 1,04) 0,918 (0,73 – 1,15) 

Fråga 3* 12,400 (3,38 – 45,49) 0,840 (0,14 – 9,96) 1,064 (1,01 – 1,13) 1,194 (0,94 – 1,52) 

Fråga 4* 4,699 (0,52 – 42,61) 0,477 (0,04 – 5,22) 0,995 (0,93 – 1,07) 1,190 (0,87 – 1,62) 

*Fråga 1-4, se under Tabell 1. *DiV - F.A = ”Under den senaste veckan, hur många dagar har du utfört totalt 30 minuter 

eller mer fysisk aktivitet, som var tillräckligt för att öka andhämtningen?” 
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De 3 första frågorna rör kroppsuppfattning påverkades mycket kraftigt av Rosenberg. För 

deltagarna med en Rosenberg poäng <15 så ökar sannolikheten för att vilja förändra något 

med sitt utseende med 9,4 gånger (p=0,003), sannolikheten att andra personers åsikter om 

utseende är viktiga för deltagaren med 8,4 gånger (p=0,001), och sannolikheten för att 

deltagaren blivit dåligt behandlad för sitt utseende med 12,4 gånger (p=0,000). Alla dessa 

värden är signifikanta.  

Intressant är att kön inte slog igenom alls, samt att fysisk aktivitet enbart slog igenom vid ett 

tillfälle. För varje dag i veckan som deltagaren utfört fysisk aktivitet så minskade 

sannolikheten för att personen ville förändra något med sitt utseende med ca 25% (p=0,05).  

Tabell 3. - Median för vald silhuettbild (fråga 23) och Rosenberg kategori 

 Silhuettbild - Median Mean rank 

R.B <15 6 51,67 

R.B >15 4 31,85 

*Se bilaga 2 eller 3 för referensbilder 

Medianen hos deltagarna som hamnat under Rosenberg gränsen för normal självkänsla är 6, 

och medianen för dem som ligger i normalspannet är 4. Så i snitt anser sig deltagarna med 

sämre självkänsla ha en aningen större kroppsform än motparten med högre självkänsla. 

Mean rank via Mann-Whitney testet var även högre hos gruppen med sämre självkänsla 

(p=0,002).  

5 Diskussion 
Förutom problemet att hitta tillräckligt många deltagare som passar in i den population vi vill 

komma åt, så kan det även bli väldigt känsligt när det kommer till personer med 

funktionshinder. 

Det följer även en möjlig svårighet att förstå och svara på enkäterna på rätt sätt. Med autism 

och liknande syndrom så följer ofta samsjuklighet i form av till exempel ADHD eller andra 

intellektuella funktionsnedsättningar (C. Schaaf et al, 2014). Detta betydde att vi behövde se 

till att enkäten gick att förstå för alla. Vi såg även till att erbjuda deltagarna möjligheten att 

fylla i enkäten via proxy.  

Då enkäten skickas ut på två olika språk så kan det uppstå tolkningsskillnader mellan 

språken. Samtidigt så har vi översatt enkäten så korrekt som det går, och möjligheten till fler 

observationer överväger risken för feltolkningar. Enkättjänsten och enkäten var även 
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utformad på så vis att datainsamlingen skedde helt anonymt. Detta är en av de allra första 

studierna på detta samband i denna specifika grupp. Mer forskning behövs. 

5.1 Huvudfynd 

Majoriteten av deltagarna uppvisade en undermålig självkänsla. Låg självkänsla var i vår 

studie relaterad till sämre kroppsuppfattning och ingen av de undersökta confounders kunde 

förklara dessa samband. Vi tolkar det som att det verkligen är ett starkt, oberoende samband 

mellan självkänsla och kroppsuppfattning i denna undersökta grupp. 

Tyvärr verkar det inte finnas någon universal fördelning på hur självförtroende ser ut över 

populationer som vi har kunnat hitta. Samtidigt så pekar Rosenberg på 15–25 som “normalt” 

självförtroende, så vi får förutsätta att majoriteten av populationen ligger inom det spannet. 

Med detta i åtanke så löper populationen i detta arbete en förhöjd risk att ha ett lågt 

självförtroende, då hela 74% av deltagarna hamnade under normalspannet. Om detta är en 

konsekvens av diagnosen i sig är svårare att säga och behöver utredas vidare. 

I resultaten har vi framför allt sett en väldigt stark korrelation mellan Rosenberg poäng och 

frågorna som behandlar kroppsbild. De deltagarna med en “dålig” självkänsla (Rosenberg 

<15) har i snitt visat en 8,4 – 12,4 gånger större sannolikhet att svara negativt på frågorna 

rörande kroppsbild. Med detta sagt, om vi ser till det extrema konfidensintervallet över de tre 

signifikanta frågorna som löper från 2,19 upp till 45,49 i vissa fall, så finns det observationer 

där sannolikheten för att svara negativt är ännu mycket högre. Vår slutsats blir alltså att vi 

anser att ett samband har etablerats i denna målgrupp mellan självkänsla och 

kroppsuppfattning/kroppsbild. En faktor som är intressant att spekulera vidare på är 

kausaliteten av resultatet. Är det kroppsbilden som påverkas negativt av självförtroendet, 

eller har självförtroendet en negativ påverkan på kroppsbilden?  

Fysisk aktivitet har i våra resultat haft en kraftig effekt på viljan att vilja förändra sitt 

utseende. Vi ser en 25%ig minskning av viljan att förända sitt utseende för varje dag i veckan 

som deltagarna utfört 30 minuter eller mer pulshöjande fysisk aktivitet. Detta innebär att 

träning har en mycket stark effekt på i alla fall en av variablerna som utgör kroppsuppfattning 

i denna studie. Detta var inte helt otänkbart då tidigare forskning visat på en positiv 

förändring av självbild och/eller kroppsbild till följd av fysisk aktivitet (Fernández-Bustos et 

al, 2019., Altinas et al, 2013., Basset-Gunter, 2017). Det är positivt att denna effekt även kan 

observeras i denna målgrupp.  
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Även ökad ålder visade sig öka sannolikheten för att deltagaren kan ha känt sig dåligt 

behandlad på grund av sitt utseende. Detta kan förklaras genom att ökad ålder innebär en 

ökad total tid att kunna utsättas för något sådant. T.ex så har en 40 årig person haft dubbelt så 

lång tid på sig att kunna uppleva det jämfört med en 20 årig person. Även fast ålder inte slog 

igenom på någon annan fråga så kan det vara värt att nämna att självkänsla generellt ökar från 

barndom och genom vuxenlivet (Huang, 2010).  

Kön visade sig inte vara signifikant i denna undersökning. Könsfördelningen var dock till 

fördel för kvinnor då enbart 12 stycken (13%) angav “Man”, eller “Annat” som kön. Om 

undersökningen utförs igen med en mindre homogen könsfördelning är det möjligt att ett 

annat resultat kan redovisas på den frågan. 

Initialt så försökte vi samla in både svenska och internationella svar genom en engelsk och en 

svensk enkätversion. Dock så hade vi stora problem med att få ut enkäterna i dem 

internationella grupperna.  

Vid ansökan till varje grupp uppgav vi att vi hade för avsikt att samla in enkätsvar till en 

studie, och blev i samtliga fall insläppta i gruppen. Alla inlägg blev i första taget markerade 

som spam i de internationella grupperna. När detta sedan hade löst sig så stod det att inläggen 

hade publicerats, men dem fick ingen interaktion överhuvudtaget. Således misstänker vi att 

dem på något sätt osynliggjorts för andra gruppmedlemmar. Detta skulle kunna innebära att 

den internationella målgruppen generellt är enklare att komma åt via andra medel, så som 

direktkontakt med personen och/eller anhöriga t.ex. De svenska enkätsvaren räckte dock till i 

detta fall, och innebar en mer specifik studiepopulation. Dock hade det såklart också varit 

intressant att studera en större och mer varierad population då resultaten kanske hade varit 

annorlunda. En intressant faktor hade varit att se om samsjukligheten mellan nationaliteter 

varit annorlunda.  

 

För att göra enkäten så enkel att genomföra som möjligt så valde vi att adaptera vissa delar. 

Bland annat så förenklade vi vår single-item fråga rörande fysisk aktivitet. Originalet löd: “in 

the past week, on how many days have you done a total of 30 minutes or more of physical 

activity, which was enough to raise your breathing rate? this may include sport, exercise, and 

brisk walking or cycling for recreation or to get to and from places, but should not include 

housework or physical activity that may be part of your job.” Utöver översättningen till 

svenska så valde vi att exkludera biten som förklarar att det kan inkludera sport etc. För vårt 

ändamål så ansåg vi att det räckte det med att specificera att pulsen skulle vara förhöjd. När 
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det gällde utformningen av kroppsuppfattningsdelen av enkäten så kunde vi antingen välja att 

ta validerade enkäter så som The Dresden Body Image inventory (Poehlmann et al, 2014), 

eller använda oss av några få frågor som vi ansåg vara relevanta för det vi ville undersöka. Vi 

valde det senare då ytterligare ca 30 frågor antagligen skulle minska genomförandegraden av 

enkäten mer än vi hade tjänat på det. Exempel på detta finns i en studie som jämförde enkäter 

med 13, 25, eller 72 frågor mot slutförandefrekvens. Resultaten visade en avsevärt högre 

bortfall på den längre enkäten jämfört med de två andra, medans de kortare fortfarande höll 

en hög reliabilitet (Kost & Correa de Rosa, 2018). 

Det negativa med den valda metoden är avsaknaden av personlig kontakt med deltagarna. Vi 

hade gärna gått en aning djupare om tid och utrymme funnits. Vi anser att det kan finnas 

värde i att utföra kvalitativa undersökningar på ämnet i framtiden. 

Vi lyckades inte göra några riktiga analyser på detta i denna uppsats, men något vi noterat är 

att mängden samsjuklighet hos våra deltagare är ganska hög. Av totalt 93 svaranden så har 73 

deltagare (ca 77%) uppgett att dem har minst en annan diagnos tillsammans med antingen 

autism eller aspergers/ASD. Av de övriga diagnoserna som uppgetts vid frågan om 

samsjuklighet så har prevalensen av ADHD eller ADD varit allra högst. 42 av 73 personer (ca 

59%) med minst en ytterligare diagnos har haft ADHD/ADD. Detta skulle kunna förklara en 

del av resultaten som vi fått gällande den höga mängden deltagare med låg självkänsla då det 

finns tidigare forskning som pekat på att vuxna med ADHD kan uppvisa en lägre självkänsla 

än genomsnittet (Newark et al, 2016). Det kan alltså vara givande att kontrollera för detta i 

framtida forskning.  

5.2 Styrkor och svagheter 

Vi fick in relativt många enkätsvar, vilket var oväntat men även bra. Det vi hade önskat var 

att kunna samla in fler svarsenkäter internationellt. Det hade varit intressant att se om 

sambandet mellan kroppsuppfattning samt självkänsla hade skiljt sig i olika länder. Med 

stabila resultat kunde vi även se hur hög andel som hade samsjuklighet i samband med 

huvuddiagnosen.  

Vår anpassade enkät genom survey monkey fick bra feedback av deltagare och även 

konstruktiv kritik för att kunna utveckla den i framtiden, ifall fortsatt forskning dyker upp. 

För att vi skulle kunna skicka ut den validerade enkäten så behövde vi pilottesta den. Vi fann 

det viktigt att målgruppen skulle kunna svara på frågorna utan några svårigheter. Den totala 

svarstiden låg på ungefär 8–10 minuter. 
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 I enkäten hade vi även en s.k. “silhuettbild” (se bilaga 2, svenska enkäten, fråga 23) som 

hjälper svaranden att skatta sin kroppsbild i nuläget. Medianen låg på bild nr 6 för gruppen 

RB <15, och bild nr 4 för RB >15. Gruppen med lägre självkänsla skattade alltså sin 

kroppshydda något större i snitt än den andra gruppen. Dock kan vi inte avgöra om bilderna 

dem valt är i enlighet med hur dem faktiskt ser ut. Här hade det varit hjälpsamt att ha en 

referens av något slag, t.ex BMI.  

En styrka är också att vi erbjöd svaranden att ta hjälp av proxy, om så behövdes.  

 

6 Slutsats 

Målgruppen som vi har undersökt har generellt uppvisat en stor brist på självkänsla och då 

också en ökad risk för en negativ kroppsbild. Då ett mycket starkt samband har etablerats i 

detta arbete mellan Rosenbergs skala för självkänsla, och våra valda frågor som behandlar 

kroppsbild, så kan vi med hög sannolikhet säga att förbättring av den ena faktorn kan leda till 

förbättring av den andra. 

 

I enlighet med våra resultat så rekommenderas metoder som inkluderar pulshöjande fysisk 

aktivitet rekommenderas som förebyggande åtgärd och allmän behandling för att förbättra 

kroppsbild, självförtroende, samt därigenom också allmän hälsa. Utöver detta så påvisar 

tidigare evidens att regelbunden aktivitet förenar sig med lägre risk att drabbas av generell 

mental ohälsa (FYSS, 2016 & WHO, 2018).  Detta verkar då också gälla målgruppen som vi 

har undersökt. 

 

7 Avslutande ord 

Trots stabila resultat så upplever vi att det finns mycket kvar att hämta rörande detta ämne, 

samt att det ligger i institutionens intresse att vidare utforska samband mellan kroppsbild och 

självkänsla med fler confounders i åtanke och hos ytterligare populationer.  

 

Ett stort tack till alla deltagare som har tagit sin tid att besvara våra enkäter och ett stort tack 

till vår handledare Örjan Ekblom. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och 

kroppsbild hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill 

undersöka är i vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och 

självförtroende. 

 

 

Vilka sökord har du använt?  

Body image  

 

Autism 

 

Self esteem 

 

Self efficacy  

 

Self efficacy aspergers 

 

http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kapitel_FA-som-prevention_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kapitel_FA-som-prevention_FINAL_2016-12.pdf
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Health behaviours 

 

Body dissatisfaction  

 

Autism spectrum disorder 

 

Body dissatisfaction autism spectrum 

 

Self esteem and autism 

 

Self esteem and health behaviours 

 

Comorbidity adults autism  

 

Body image and physical activity 

 

Body related perception and physical activity 

 

ADHD and body image 

 

ADHD and self esteem 

 

Comorbidity  

 

Physical activity and comorbidity 

 

Comorbidity ASD 

 

Autism and cognitive difficulties 

 

Gender and self esteem 
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Var har du sökt? 

Google Scholar  

 

PubMed  

 

GIH bibliotekskatalog / Discovery 

 

Uppsala Universitets bibliotekskatalog  

 

Web of Science 

 

NCBI 

 

Sage Journals 

 

WHO 

 

FYSS 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Discovery: Self-efficacy aspergers 

 

Google Scholar: Comorbidity adults autism spectrum disorder  

 

Google Scholar: ASD body dissatisfaction 

 

Google Scholar: Physical activity body image autism 

 

Google Scholar: Body related perception and physical activity 
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Discovery: Body image OR Body satisfaction AND Physical activity 

 

Google Scholar: Comorbidity 

 

Google Scholar: Autism AND cognitive difficulties  

 

Discovery: Gender and self esteem 

 

 

 

Kommentarer 

Inga källor som berör vårt ämne direkt har hittats. Dock har vi funnit relevant forskning till 

förklaring av den målgrupp vi riktar in oss på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Svenska Enkäten 
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Bilaga 3 - Engelska enkäten 
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Bilaga 4 – Missivbrev Svenska 
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Bilaga 5 – Missivbrev Engelska 

 


