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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att belysa pojklandslagsspelares sätt att hantera stressfyllda situationer 
inom fotboll. En longitudinell dagboksenkät sammanställdes utifrån en reviderad version av 
Nicholls & Polmans (2007) design med avsikten att fånga idrottslig och psykosocial stress, 
val av copingstrategi samt upplevd copingeffektivitet. Deltagarna var 59 pojklandslagsspelare 
födda 1992 på en fyradagars landslagsamling i Svenska Fotbollsförbundets regi. 
Innehållsanalysen som användes var kvantifieringsanalys. Det huvudsakliga resultatet som 
framkom av studien var att de mest förekommande stressorerna som pojklandslagsspelarna 
upplevde var fysisk skada eller smärta, upplevelser av att motspelare eller medspelare var 
bättre samt allmän otrygghetskänsla. Resultaten visar att 60 procent av de använda 
copingstrategierna var beteendeutmanande vilket kan tolkas som att en viss intränad coping 
finns, medveten eller omedveten. Liksom tidigare studier påvisades en hög frekvens av den 
kognitivt undvikande strategin blockering, vilket ger stöd åt Anshell med kollegors (2001) 
teori om akut, specifik stress inom idrott. Diskussionen förordar ytterligare studier utifrån 
moderna teorier kring stress och coping inom idrott i bland annat tävlingssammanhang samt 
att studier med personlighetsdrag och copingresponser skulle öka tyngden inom 
copingforskningen. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to study how Swedish youth national football players handle 
stressful events in sports. A longitudinal questionnaire diary was constructed from a revised 
version of Nicholls and Polmans (2007) design with the intention of recording in-sport and 
psychosocial stress, choice of coping strategy and coping effectiveness. The participants were 
59 Swedish youth national football players born 1992 observed during a four day national 
training camp held by the Swedish Football Association. Data were drawn from a quantifying 
analyzing method. The main result showed that the most common stressors reported were, 
physical injury or pain, experiencing  teammates or opponents to perform better and  
feeling generally insecure during training camp. The results also shows that 60 % of the 
coping strategies used were approach-behavioral coping which possibly could be a result of 
some trained coping skills, conscious or unconscious. In line with previous studies the results 
also shows that blocking is a frequent used coping strategy in sports, wich provides some 
support for Ashell and colleagues (2001) acute and specific stress theory concerning sport 
environment. To address coping with stress in competitive sport situations as well as studies 
of personal trait and coping responses, the discussion suggests further research, preferably 
based on modern theories. 
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Introduktion 
Stress är ett välkänt fenomen inom idrott och ett viktigt undersökningsområde inom 
idrottspsykologin. Frågor som vad det är som orsakar stress, varför individer reagerar olika 
och om vissa individer löper större risk än andra att uppleva stress är viktiga för att få 
förståelse för stressens påverkan. Genom att finna svar på dessa frågor ökar möjligheten att 
utveckla lämpliga copingstrategier anpassade efter individen eller kontexten. Den tillämpade 
forskningen har i många år belyst vikten av mentala färdigheter för att kunna hantera 
tävlingsrelaterad stress och för att nå framgång inom idrott (Hammermeister & Burton, 2004). 
Holt och Dunn (2004) påstår att det är allmänt känt att unga idrottare, vars mål är att uppnå en 
professionell karriär, måste lära sig att hantera olika typer av stress för att lyckas. Flera 
forskare beskriver idrottsklimatet som extremt påfrestande med en specifik akut stress 
(Anshel, Kim, Kim, Chang & Eom, 2001) där svårigheter att hantera situationen kan leda till 
en rad negativa konsekvenser som försämrad prestation, ökad skaderisk, negativ självsyn 
(Nicholls & Polman, 2007), ökad oro, missriktad fokusering, prestationsångest (Anshel et al., 
2001) och ogynnsam och ofrivillig fysisk aktivering (Eubank, Collins, Lovell, Dorling & 
Talbot, 1997). Vid långvarig oförmåga att hantera stressen inom idrott ökar också risken för 
avhopp (Nicholls & Polman, 2007). Vidare visar flera studier på att välutvecklade och inlärda 
copingstrategier ökar förmågan att hantera stress och krav vid tävling och träning (Cox, 
2007). Väldigt få studier är gjorda på coping inom idrott (Anshel et al., 2001; Cox, 2007; 
Weinberg & Gould, 2003). Ett överrepresenterat synsätt är att de flesta studier belyser 
fenomenet i negativ miljö, det vill säga att coping är hur vi hanterar stimuli som hot, ondska, 
skada, oro, ångest, död, akut trauma, misslyckande och personliga nederlag (Anshel et al., 
2001; Bjørkly, 2007; Lavallee, Tatcher & Jones, 2004; Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 
1984; Nicholls, 2007; Nicholls & Polman, 2007). Få studier behandlar coping i relation till 
positiva stimuli, såsom framgång eller positiva kommentarer från andra (Lavallee et al., 
2004).  
 
I förevarande studie, som skrivs i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) kommer 
coping och copingeffektivitet studeras utifrån en multidimensionell approach. Frågor gällande 
vilka stressorer som upplevs vanligast, om vissa copingstrategier upplevs som mer effektiva 
än andra samt om erfarenhet av liknande situationer kan inverka på val av copingstrategi och 
upplevd effektivitet är av intresse. Studien kartlägger stress, coping och copingeffektivitet 
bland svenska pojklandslagsspelare inom fotboll. 
 
Begreppsdefinition 
Flera forskare (Lindfors, 2002; Martens, Vealey & Burton, 1990; Davies, 1998) definierar 
stress som en obalans mellan de psykologiska och fysiologiska krav som individen upplever 
ställs på denne samt individens upplevelse av att kunna möta dessa krav.  
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som konstanta växlingar av kognitiva 
processer och beteendemönster för att hantera specifika externa och/eller interna krav som av 
individen uppfattas som ansträngande och oöverstigliga jämfört med resursen. 
 
Nicholls och Polman (2007) definierar copingeffektivitet som individens subjektiva upplevelse 
av framgång i att hantera en stressfylld situation. Anshel med kollegor (2001) benämner 
samma upplevelse som post-copingprocess. 
 
Tidigare forskning 
Lazarus och Folkmans (1984) forskning påvisar att konceptet coping varit ett omtalat ämne 
inom psykologin i över 40 år. Uppfattningen om coping var i den tidiga forskningen nästan 
synonymt med socialt uppförande, social utveckling och anpassning. Denna tidiga 



  
 

 

copingforskning var uppdelad i två grövre kategorier som inriktade sig mot djurförsök och 
psykoanalys där forskarna ansåg att copingeffektiviteten hos djur låg i hur bra de hanterade 
stress utifrån fysiologiska mätningar (Lazarus & Folkman, 1984). Coping kopplades till det 
sympatiska och parasympatiska nervsystemet och olika fysiologiska reaktioner, såsom bland 
annat puls och hormonutsöndring hos försöksdjuren. Freuds psykoanalysteorier fick ett stort 
genombrott under mitten av 1900-talet då coping förklarades som ett moget sätt att hantera 
stress, olycka eller sjukdom (Lazarus, 1999). Forskningen tog dock ordentlig fart under 1970-
talet och framåt då allt fler studier inriktade sig mot stress, emotioner, socialpsykologi och 
coping. Under stora delar på mitten av 1900talet var coping nästan synonymt med social 
anpassning och personlig utveckling (Aldwin, 1994; Folkman, 1999). Genom 1970-talet och 
framåt talade forskarna om två olika typer av coping, den ena sidan såg coping ur ett 
traitperspektiv där de menade att varje individ föredrar en specifik typ av copingstrategi som 
är relativt stabilt över tid och rum (Lavallee et al., 2004). Andra sidan beskrev coping som en process 
med konstanta förändringar i kognition och beteendemönster (Lazarus, 1999; Lazarus & 
Folkman, 1984). Dessa två synsätt klyver forskningen, då vissa forskare hävdar att de olika 
synsätten jobbar enskilt och mot varandra, medan andra menar att de arbetar i samspel eller 
med hjälp av varandra (Lavallee et al., 2004).  
 
Lazarus och Folkmans två koncept har fått mycket publicitet inom copingforskningen 
(Bjørkly, 2007; Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984; Lavallee et al., 2004; Nicholls, 
2007; Nicholls & Polman, 2007) men också mycket kritik. Både Aldwin (1994) och Lavallee 
med kollegor (2004) hävdar att uppdelningen av problem- och emotionskonceptet är för 
enkelt och ofullständigt för att vara ett tillskott till copingforskningen. Fler forskare efterlyser 
också att begreppet värdering och omvärdering ska klassificeras och tillskrivas konceptet med 
problem- och emotionsfokuserad coping (Lavallee et al., 2004). De vill vidare ge ett alternativ 
till den ursprungliga klassificeringen och tillägger uppgiftsorienterad och emotionsfokuserad 
coping samt adderar en tredje klassificering, undvikande coping. Dock presenteras 
alternativen mer som synonym till den ursprungliga klassificeringen än som nytänkande (Cox, 
2007). Barker och Berenbaum (2007) hävdar att litteraturen indikerar att emotionsfokuserad 
coping oftast är ineffektiv och att tidigare studier visar att copingtypen är maladaptiv, trots att 
det är ett brett och användbart område. Forskarnas kritik riktar sig främst mot begreppet 
”emotionsfokusering” och hävdar att termen är tvetydig och missledande. De nämner 
emotionsorienterad coping som ett bättre begrepp och definierar det som;  
 

”aktivt identifierande, processande och uttryckande av egna känslor för att på så sätt ge 
information om den egna målsättningen” (Barker & Berenbaum, 2007 sid. 96).  

 
Vidare förklarar Lazarus och Folkman (1984) att coping endast får betraktas som coping om 
individen medvetet samlar kraft till att använda någon typ av strategi för att hantera en eller 
flera stressade situationer. Anshel (2001) med kollegor stödjer detta och menar att eftersom 
coping är en process som innehåller medvetenhet, uppmärksamhet och värdering måste en 
copingstrategi vara förenad med olika typer av medvetna kognitiva och/eller beteende- 
medvetna responser. Anshel med kollegor (2001) kommer också med följande exempel; när 
en idrottare uppvisar ett aggressivt beteende som en respons på frustration måste individen 
vara medveten om att beteendet är en strategi för att hantera och reglera anspänningen. Är 
beteendet impulsivt och oplanerat får det inte räknas som coping. Detta betyder således att 
responser som har automatiserats och inte aktiverar en medveten process av värderingar inte 
bör kallas coping (Lavallee et al., 2004). Kritikerna har dock en gemensam ståndpunkt då de 
är överens om att ingen av copingformerna jobbar isolerat och självständigt (Lavallee et al., 
2004), samt att det inte finns någon universell strategi eller teknik som är applicerbar i flera 
olika miljöer (Aldwin, 1994).  



  
 

 

Teorier 
     McGrath’s stressmodell 

McGrath’s stressprocess (1970, ref. i Martens et al., 1990) påvisar fyra stadier som måste tas i 
beaktande för att kunna studera stress som en process. Dessa fyra stadier är 1) de yttre 
objektiva krav som ställs på individen från dennes fysiska eller sociala omgivning och 2) 
individens upplevelse av dessa krav samt beslutet gällande hur denne bör reagera på dessa 
krav; stadie 3) individens faktiska reaktion på kraven samt 4) de konsekvenser som uppstår 
till följd av denna reaktion. McGrath menar vidare att stress är en obalans mellan upplevda 
krav från omgivningen och individens känsla av kapacitet att möta dessa krav (Smith, Nolen-
Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003; Martens et al., 1990). Konsekvenserna av en sådan 
obalans måste upplevas som viktiga för att negativa konsekvenser kan förutsäga misslyckande 
i att möta kraven (Martens et al., 1990). Stress kan med andra ord vara en process (se figur 1) 
som beror på en upplevd obalans mellan krav och responskapacitet i en situation där 
misslyckande i att möta dessa krav har viktiga upplevda konsekvenser (Martens et al., 1990). 
Om individen upplever dessa krav som lätta att uppnå genomför denne givetvis detta och 
ingen stress behöver uppstå. Om individen istället upplever de miljömässiga kraven som högt 
ställda och upplever en tvekan gällande att klara av att möta dessa krav skapas en hotsituation 
(Martens et al., 1990). 

 

Objektiva krav  Upplevd obalans mellan   Stressrespons 
                        krav och förmåga att möta krav 

 
Fig. 1 Stressprocess 
    
     Modell av coping vid akut stress inom idrott 
Som nämnts tidigare är det tämligen få studier gjorda på coping inom idrottsmiljöer 
(Weinberg & Gould, 2003). Synsättet på coping har ändrats under de 60 år forskningen har 
fortgått (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984) och kommer att behöva specialiseras 
ytterligare i framtiden (Lavallee et al., 2004). Forskningen har genom åren inriktat sig på 
personlighet (trait) som en stabil egenskap och copingstrategi (style) som en process. 
Problemet är att delarna har uppfattats som varandras motsatser vilket har gett en bromsande 
effekt på utvecklingen (Lavallee et al., 2004). De moderna forskarna vill därför att 
personlighetsdrag, individualitet och beteendemönster jämförs med andra individer med 
liknande egenskaper och inte enbart i jämförelse utifrån miljö, såsom till exempel idrottslag. 
Ett problem som diskuteras i detta är dock att det medfödda beteendet kan få en negativ 
inverkan på forskningen (Lavallee et al., 2004). Anshel med kollegor (2001) ger en rad olika 
förslag på hur coping inom idrotten bör behandlas och presenterar en modell (se fig. 2) som 
enligt författarna bäst beskriver copingprocessen inom idrott. Modellen skildrar de olika 
copingstegen efter att idrottaren uppfattar situationen som hotfull eller utmanande. Följden 
blir det val av copingstrategier som idrottaren gör vilka slutar med en process som enligt 
Anshel med kollegor (2001) ignorerats av idrottsforskare, nämligen idrottarens tankar och 
handlingar som resultatet av vald copingstrategi. Denna process kallar Anshel och kollegor 
(2001) för post-copingaktivitet (post-coping activity). 
 
 



  
 

 

 
Fig. 2 Modell av coping av akut stress inom idrott (Anshel et al., 2001, sid. 48). 
 
Modellen innefattar copingkategorierna, approach (utmanande) och avoidance (undvikande) 
samt underkategorierna behavioral (beteendemässig) och cognitive (mental/tankemässig), 
vilket enligt författarna är en struktur som fått stor publicitet inom allmänpsykologin (Anshel 
et al., 2001).  
 
Utmanande copingstrategier belyser den kraft idrottaren lägger ner för att få information och 
processa obehagliga och/eller hotfulla stimulin. Detta kan ske på två sätt, genom mentala 
processer (approach-cognitive coping), som planering och analysering, och genom handling 
(approach-behavioral coping), som att fråga efter råd eller konfrontering (Anshel et al., 2001). 
Idrottare som upplever sig ha situationen under kontroll tenderar att använda sig mer av 
approach-behavioral coping än idrottare som uppfattar situationen som okontrollerbar (Anshel 
et al., 2001). 
 
De delar som omfattar beteendeutmanande coping (approach-behavioral coping) belyser 
idrottarens handlingskraft att undanröja en stressfull situation (Anshel et al., 2001). Det 
idrottaren väljer att utmana hamnar under denna kategori som innefattar konfrontering av 
problemet, söka socialt stöd, målsättning samt diskutera känslor med andra (Anshel, 2001). 
Barker och Berenbaums (2007) studie visar att personer som har ett dåligt förhållande till det 
egna känslolivet har en större positiv effekt av att aktivt identifiera, processa och uttrycka 
egna känslor än de personer som redan är emotionellt öppna. Vidare menar samma forskare 
att personer som har en klar bild över de egna känslorna påverkas positivt när copingstrategier 
som kräver konstruktivt handlade (approach-behavioral coping) använts. Kognitivt utmanande 
coping belyser handlandet när det gäller att förbättra individens egna emotionella status samt 
reducera kognitiv och somatisk anspänning (Anshel et al., 2001). Denna typ av coping 
hänvisar till de positiva inre samtal, så kallat Self-talk, såsom ”kom igen”, ”ta det lugnt”, ”nu 



  
 

 

kör vi” eller andra mer medvetna strategier såsom ”triggers” eller ”tankestopp” (approach-
cognitive coping).  
 
     Undvikande coping 
Denna kategori belyser idrottarens medvetna kraft att fysiskt eller mentalt undvika den 
stressfulla situationen (Anshel et al., 2001). Enligt forskarna finns det olika synsätt på 
undvikande coping beroende på situation. Ett sätt är att avlägsna idrottaren från källan till 
stressen, ett annat är att byta ut obehagliga och icke konstruktiva tankar med positiva. Även 
undvikande coping har två grenar, beteendeundvikande coping (avoidance-behavioral coping) 
och kognitivt undvikande coping (avoidance-cognitive coping) (Anshel, et al., 2001). 
 
Beteende undvikande coping är den större av de två underkategorierna och beskriver coping 
på följande sätt, ”strategier som omfattar alla försök att fysiskt avlägsna idrottaren från den 
stressfyllda situationen” (Anshel et al., 2001, sid. 55). Denna typ av stressreducerande åtgärd 
strävar efter att vara adaptiv men kan bestå av maladaptiva strategier som till exempel 
användning av doping, alkohol och droger (Anshel et al., 2001; Lazarus & Folkman, 1984). 
Strategier som innefattar någon slags psykologisk distansering (avoidance-cognitive coping) 
hamnar i underkategorin kognitivt undvikande coping där kognitiv omvärdering, 
tankeblockering och rationalisering är tre exempel (Anshel et al., 2001). Nicholls och 
Polmans (2007) studie på unga rugbyspelare antyder att en av de copingstrategier som mest 
frekvent används är tankeblockering och kognitiv omvärdering, något som det traditionella 
synsättet på coping skulle förklara som misslyckande (Barker & Berenbaum, 2007; Lazarus & 
Folkman, 1984). 
 
Då mycket av litteraturen fram till 2001 förklarar hur individen uppnått en optimal stressnivå 
har resultatet av copingstrategierna ignorerats (Anshel et al., 2001). I flera moderna studier 
(Barker & Berenbaum, 2007; Hammermeister & Burton, 2004; Nicholls & Polman, 2007) har 
författarna dock tagit hänsyn till resultaten som en del av forskningen vilket bidrar till en ökad 
förståelse för de resultat som uppstår till följd av vilken strategi som använts. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka svenska pojklandslagsspelares sätt att hantera stressfyllda 
situationer inom fotboll. Studien bygger på Nicholls och Polmans (2007) arbete med engelska 
rugbyspelare och syftet kommer att belysas genom följande frågeställningar; 
 

1. Vilken typ av stress upplever unga pojklandslagsspelare under studiens fyradagars- 
period? 

2. Vilka typer av copingstrategier använder sig deltagarna av för att hantera den 
stressfyllda situationen? 

3. Hur effektiva upplevs de använda copingstrategierna vara? 
4. Skiljer sig val av copingstrategi och upplevd effektivitet mellan mer erfarna och 

oerfarna landslagsspelare?  
 
 
 

Metod 
Deltagare 
Deltagarna var 59 pojklandslagsspelare födda 1992 som var uttagna till landslagsläger i 
Svenska Fotbollsförbundets regi. Deltagarna rekryterades via SvFF och ett skriftligt 
medgivandeformulär (se bilaga 1a och 1b) skickades hem till deltagarna och föräldrarna inför 
lägerstarten eftersom samtliga deltagare var under arton år. Vidare rapporterade 39 av 



  
 

 

deltagarna att de varit på en eller flera landslagssamlingar tidigare medan det för 20 av 
deltagarna var deras första kontakt med landslaget. I studien kallas de spelare som tidigare 
varit aktiva i landslaget för erfarna landslagspelare (E-ls) och de som närvarar för första 
gången för oerfarna landslagspelare (O-ls). Dock har inte erfarenhet i den klassiska 
benämningen någonting med grupperna att göra utan fungerar som beteckning för att separera 
de två. 
 
Instrument 
Verktyget som användes för datainsamling följde Nicholls och Polmans (2007) format som 
avser att mäta coping och copingeffektivitet till stor del, dock gjorde den idrottsliga miljön att 
vissa ändringar i frågeställningarna var befogade. I Nicholls och Polmans (2007) studie mättes 
stress, coping och copingeffektivitet i tävlingsmiljö emedan denna studie mäter samma 
fenomen i träningsmiljö. Verktyget hade formen av en longitudinell dagboksenkät och bestod 
av tio påståenden som belyste idrottslig och psykosocial stress över fyra dagar (se bilaga 2). 
Detta för att på bästa sätt få en mer träffsäker bild av stress som en dynamisk process 
(Nicholls & Polman, 2007). Därefter följde ett öppet svarsalternativ där valet av 
copingstrategi beskrevs. Varje påstående besvarades på en Likert-skala där 1 stod för inte alls 
bra och 5 för mycket bra, detta för att mäta den upplevda copingeffektiviteten. Deltagarna 
fick i uppgift att retroperspektivt tänka igenom dagen som varit och försöka känna igen sig i 
något av påståendena och därefter förklara hur hanteringen av stressen genomfördes samt hur 
effektiv denna hantering upplevdes vara.  
 
Procedur 
Först granskades Nicholls och Polmans (2007) studie om stress, coping och copingeffektivitet 
hos engelska rugbyspelare. En modifiering av instrumentet gjordes då den tidigare studien 
belyste stress inom tävlingssammanhang. Tävlingsrelaterade stressorer byttes mot 
psykosociala stressorer, likaså fick deltagarna lämna information om de hade varit på tidigare 
landslagsamlingar och om de hade spelat med p-92 landslaget tidigare. För att 
uppmärksamma eventuella svårigheter i instrumentet genomfördes en pilotstudie innan 
landslagslägret. Fem fotbollsspelare i deltagarnas ålder fick svara på de enkätfrågor som 
skulle användas under studien. På detta sätt kontrollerades instrumentets lämplighet och 
svårighetsgrad.  
 
Deltagarna kontaktades via material som skickades ut av SvFF inför lägret och ett 
medgivandeformulär förklarade studiens syfte och innehåll samt efterfrågade målsmans 
medgivande till medverkande. 
 
Data insamlades mellan den 13 december till den 16 december 2007. Deltagarna erhöll varsin 
enkät vid sista kvällssamlingen att fylla i enskilt. Detta genomfördes under lägrets samtliga 
fyra dagar. Dag ett svarade 39 av 59 deltagare där fyra enkäter var ofullständiga och därmed 
sorterades bort. Dag två erhölls 46 fullständiga enkäter, dag tre och fyra 36 enkäter. 
Sammanlagt under lägrets fyra dagar erhölls 157 korrekt ifyllda enkäter som kunde användas i 
studien. Detta genererade i 125 stressorer och 122 copingstrategier.  
Data genererade resultat gällande stress, copingstrategi och copingeffektivitet, men även 
skillnader mellan oerfarna och erfarna landslagsspelare framkom. Då denna kunskap ansågs 
relevant för studien skapades syftets fjärde frågeställning, skiljer sig val av copingstrategi och 
upplevd effektivitet mellan mer erfarna och oerfarna landslagsspelare, ad hoc.  
 
 
 



  
 

 

Dataanalys 
All rådata märktes genom ett kvalitativt handlingssätt enligt Nicholls och Polmans (2007) 
modell. Det första steget i dataanalysen var induktivt då liknande copingstrategier 
grupperades tillsammans och tillskrevs en deskriptiv kategori. Dessa rådata grupperades under 
abstrakta kategorier i loworderteman, där till exempel ”jag försökte vara mer social” 
grupperades in under loworder kategorin social support och ”bet ihop” under blockering. 
Tidigare hade huvudkategorierna Undvikande och Utmanande deduktivt skapats tillsammans 
med high- orderteman Beteendeutmanande-, Beteendeundvikande-, Kognitivt utmanande- och 
Kognitivt undvikande coping enligt Anshel med kollegors (2001) förklaring om coping vid 
akut stress inom idrott. Loworderteman kategoriserades sedan in under motsvarande 
highordertema, såsom ökad ansträngning under beteendeutmanande coping och blockering 
under kognitivt undvikande coping. Den slutliga analysen gav en indikation på hur spelarnas 
copingeffektivitet varit under lägret (se bilaga 3, tabell 1). Vid varje tillfälle en copingstrategi 
användes fick deltagarna fylla i en Likert-skala vilket visade den upplevda effektiviteten. 
Copingeffektiviteten på den valda copingstrategin i relation till en specifik stressor 
sammanställdes och delades med frekvensen av hur många gånger strategin använts. Den 
processen genererade ett medelvärde av copingeffektivitet på varje copingstrategi i relation 
till stressorerna (se bilaga 4, tabell 2). Genom att genomföra denna process även för de 
erfarna- respektive oerfarna spelarna genererades också frekvens och effektivitet för dessa två 
grupper (se bilaga 5, tabell 3). 
 
 

Resultat 
Resultaten av studien föredras utifrån de frågeställningar som framkom under studiens syfte. 
Det innebär att resultaten redovisas i ordningen Stressorer, Copingstrategi, Copingeffektivitet 
samt Skillnader i coping. 
 
Stressorer 
 De tre mest frekventa stressorerna som rapporterades (se tabell 3) var, ”jag ådrog mig en 
skada eller annan fysisk smärta” (36), ”jag upplever medspelare eller motspelare som bättre” 
(22) och ”allmän otrygghetskänsla under lägret” (17). De tre stressorerna tillsammans svarade 
för 60 % av de sammanlagda stressorerna (se bilaga 3, tabell 1).  
 
Tabell 3. Fördelningen av upplevd stress under fyra dagar. 

Stressor                   Frekvens 
 

Ådrog sig en skada eller fysisk smärta    36 
Upplever medspelare eller motspelare som bättre  22 
Allmän otrygghetskänsla under lägret   17 
Osäker över egna kompetensen    14  
Svårigheter med konstgräset    12 
Negativ påverkan från utomstående   10 
Lagkamraterna försämrar min prestation   6 
Otrygg att sova borta eller sova med andra   5 
Instruktion från coach eller förälder   2 
Orättvis behandlad av omgivning   1   
 
Coping  
De tre mest frekventa copingstrategierna som rapporterades var blockering (41), söka 
medicinsk kompetens (13) och öka ansträngningen (12) (se bilaga 4, tabell 2). I det 
sammanlagda resultatet av de fyra olika copingdimensionerna svarade beteendeutmanande 
coping för ca 60 % av all coping. Kognitivt undvikande coping stod för 36 % och övriga 
copingstrategier för resterande 4 % (se bilaga 3, tabell 1). 



  
 

 

     Copingeffektivitet 
Resultaten för varje copingstrategi sammanställdes och delades med det antal copingstrategier 
som använts (se bilaga 4, tabell 2). Exempelvis rapporterades att blockering var den mest 
frekventa (23) copingstrategin i att hantera en ”skada eller annan fysisk smärta” och att 
medeltalet av den upplevda copingeffektiviteten var 3,7. Det mest effektiva sättet att hantera 
”skada eller annan fysisk smärta” var uppsöka läkare eller annan medicinsk kompetens som 
rapporterades med ett medelvärde på 4,2.  
 
     Skillnader i coping 
Deltagarna fick sist i enkäten svara på om de varit uttagna till landslaget tidigare eller om 
detta var första samlingen. SvFF styrkte att 20 av de totalt 59 spelarna inte hade någon 
tidigare erfarenhet av landslaget. Resultaten i enkäterna gällande copingrespons och 
copingeffektivitet ställdes mot varandra och jämfördes (se bilaga 5, tabell 3). Resultaten gav 
en bild av hur skillnaden mellan oerfarna landslagsspelare (O-ls) och erfarna landslagsspelare 
(E-ls) var i sitt sätt att hantera stress samt eventuella skillnader i upplevd copingeffektivitet. 
Resultaten visade att oerfarna landslagspelare upplevde en allmän otrygghetskänsla i större 
utsträckning än erfarna landslagspelare (frekvens på 6 gentemot 1) men att erfarna 
landslagspelare i högre grad kände osäkerhet över den egna kapaciteten som fotbollspelare 
(frekvens 6 gentemot 1).  
 
 
    Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka pojklandslagsspelares sätt att hantera stressfyllda 
situationer inom fotboll genom att studera stressorer, copingstrategier och copingeffektivitet 
samt att studera eventuell skillnad i coping och copingeffektivitet mellan erfarna och oerfarna 
landslagsspelare. Diskussionen kommer att följa frågeställningarna i syftet genom att 
kartlägga de mest frekventa stressorerna, de oftast valda copingstrategierna, upplevelsen av 
copingeffektiviteten samt de eventuella skillnader mellan erfarna och oerfarna 
landslagsspelare som framkommit av resultaten. För att öka förståelsen mellan dessa fyra 
komponenter presenteras resultaten av copingstrategi, copingeffektivitet och eventuell 
skillnad i val av coping under tillhörande stressor. Detta medför att varje stressor förklaras i 
relation till tillhörande strategi, effekt och skillnad. 
 
Resultaten visar att de mest frekventa stressorerna som de unga landslagsspelarna upplevde 
var ”jag ådrog mig en skada eller annan fysisk smärta”, ”jag upplever medspelare eller 
motspelare som bättre” samt ”allmän otrygghetskänsla under lägret”. Dessa tre stressorer stod 
för 60 procent av de sammanlagda stressorerna vilket ger en indikation på att de troligen var 
konstanta över lägrets samtliga fyra dagar. Enligt Martens med kollegors (1990) och Smith 
med kollegors (2003) definition är stress en process där pojkarna upplever en obalans i de 
krav som ställs på dem och deras egen kapacitet att möta dessa krav. Detta kan innebära att 
omständigheterna gjorde att kraven upplevdes som högre än vanligt och att en skada under 
detta skede kanske var en mer stressfylld upplevelse än om det hade varit en vanlig träning på 
hemmaplan. En annan tolkning kan vara att deltagarna kände otrygghet av psykosociala skäl 
som att passa in i en ny grupp eller osäkerhet om rollfördelningen. Nichols och Polman 
(2007) och Anshel med kollegor (2001) menar att i en påfrestande miljö kan stressorer leda 
till svårigheter i att hantera situationen och att prestationen försämras, skaderisken ökar och 
självkänslan minskar. Nicholls och Polman (2007) påvisar också risken för avhopp vid 
långvarig upplevd oförmåga att hantera stress inom idrott. Detta skulle kunna innebära att det 
kan vara den övergripande stressbilden som pojkarna upplevde inför lägret som är orsaken till 
de tre mest frekventa stressorerna. Misslyckande i ”jag ådrog mig en skada eller annan fysisk 



  
 

 

smärta”, ”jag upplever medspelare eller motspelare som bättre” samt ”allmän 
otrygghetskänsla under lägret” skapar sedan ny stress, det vill säga en slags ond spiral där 
stress skapar stress. En skada kan till exempel leda till oförmåga att medverka i de praktiska 
momenten som i sin tur kan innebära oförmåga att visa sina kunskaper och få fortsätta att ingå 
i laget.  
 
Skada eller annan fysisk smärta 
Den strategi som mest frekvent rapporterades gällande ”skada eller annan fysisk smärta” var 
blockering. Detta innebär att de flesta av spelarna som upplevde stress kring en ”skada eller 
annan fysisk smärta” valde att hantera denna stressituation genom att kognitivt undvika det 
som skapade stressen. Denna strategi har traditionellt setts som en misslyckad coping 
(Lazarus & Folkman, 1984; Anshel et al., 2001) då så kallad emotionellfokuserad coping 
endast uppkommer när individen inte kan konfrontera och undanröja stresskällan. Anshel med 
kollegor (2001) ger dock detta synsätt kritik och menar att generell stress inte kan jämföras 
med idrottslig stress och att blockering är en av de mest användbara strategierna inom idrott. 
Att blockering användes så flitigt av deltagarna vid ”skada eller annan fysisk smärta” och att 
det dessutom ansågs så pass effektivt kan följaktligen göra att den kan ses som en god 
copingstrategi. Trots detta torde det vara av vikt att reflektera över att spelarna här undviker 
det som skapat stressoren, det vill säga stressen efter att man upplevt sig ha en ”skada eller 
annan fysisk smärta”. Möjligen kan det i ett större perspektiv leda till att orsakerna inte 
hanteras utan att stressen istället negligeras och spärras. Om så vore fallet är det troligt att 
deltagarnas upplevda copingeffektivitet skulle påverkas negativt. Resultaten visar att erfarna 
landslagsspelare i nästan dubbelt så hög utsträckning som oerfarna landslagsspelare använder 
sig av blockering. Då blockering kan ses som en mycket god och fungerande strategi om den 
används på kortvariga stressorer (Anshel et al., 2001) är det här relevant att fundera på om 
”skada eller annan fysisk smärta” anses som en kortvarig eller långvarig stressor. Då 
blockering är den mest frekvent använda strategin på den mest frekvent upplevda stressoren 
kan det möjligen påvisa att stressen kring ”skada eller annan fysisk smärta” eventuellt bör ses 
i ett större perspektiv. Skillnaden i effektivitet gällande blockering är inte signifikant mellan 
erfarna och oerfarna spelare, men då bägge grupperna anser att strategin ligger strax under 
Bra (3.7) kan det eventuellt vara av intresse att i framtiden använda en mer effektivt upplevd 
strategi om stressoren ”skada eller annan fysisk smärta” övergår till att vara mer långvarig.  
 
Den näst mest använda copingstrategin vid stress i samband med ”skada eller annan fysisk 
smärta” var att uppsöka läkare eller annan medicinsk personal. Denna strategi ingår i 
beteendeutmanande coping vilken belyser den kraft idrottaren lägger ner för att få information 
och processa obehagliga och/eller hotfulla stimulin (Anshel et al., 2001). Spelarna väljer 
följaktligen här en copingstrategi där de aktivt försöker undanröja en stressfull situation 
genom att till exempel konfrontera problemet, söka socialt stöd och diskutera känslor med 
andra (Anshel, 2001). Gällande denna stressor fanns inga signifikanta skillnader mellan 
erfarna och oerfarna spelare och bägge grupperna ansåg att effektiviteten var strax över Bra 
(4.2). Även frekvensen gällande uppsöka läkare eller annan medicinsk kompetens var lika 
hög för bägge grupperna, vilket sammanfattningsvis gör uppsöka läkare eller annan 
medicinsk kompetens till den strategi som anses vara mest effektiv för både erfarna och 
oerfarna spelare gällande att undvika stress vid ”skada eller annan fysisk smärta”. Trots att 
denna beteendeutmanande coping har en högre effektivitet används enligt resultaten den 
kognitivt undvikande strategin blockering oftare. Både de erfarna och de oerfarna spelarna 
väljer blockering före att uppsöka läkare eller annan medicinsk personal även om frekvensen 
av blockering är nästan dubbelt så vanlig hos de erfarna som hos de oerfarna spelarna. En 
tolkning som kan göras, baserad på Lazarus och Folkmans (1984) forskning, är att 



  
 

 

landslagspelarna i dagsläget använder sig av mer maladaptiva strategier där de försöker 
undvika problemet snarare än att aktivt omvandla sina egna tankar och känslor. En annan 
dimension som bör tas i beaktande är vilken typ av smärta som beskrivs av deltagarna. Smärta 
kan upplevas som både större och mindre, vilket kan medföra att det i många fall inte behöver 
ses över av medicinsk kompetens utan kan blockeras bort. En ytterligare möjlig anledning till 
att både erfarna och oerfarna spelare oftare använder blockering än uppsöka läkare eller 
annan medicinsk kompetens kan vara att de inte vill gå ifrån övningen och på så sätt riskera att 
missa viktig information eller uppvisa skador eller brister för tränare och lagkamrater. Det kan 
också vara så att blockering av tankar är en snabbare och därmed mer effektiv strategi för 
spelarna än vad det mer krävande omvandling är, vilket även Nicholls och Polmans (2007) 
studier påvisar då blockering anses ha en god effektivitet vid tillfälliga stressorer men mer 
maladaptiva vid längre stressorer. 
 
Motspelare eller medspelare upplevs som bättre 
Den näst mest frekventa stressor som spelarna upplevde var att ”deras medspelare eller 
motspelare upplevs som bättre”. Möjligtvis handlar denna stress om att inte ha kontroll över 
sin omgivning och därmed uppleva situationen som stressande då den egna prestationen 
möjligtvis inte räcker till i den kravbild som ställs (Martens et al., 1990; Smith et al., 2003). 
Den strategi som var mest förekommande och även mest relevant för att svara på syftet var att 
öka sin egen ansträngning. Detta kan ses som ett försök att själv ta kontroll över situationen 
och på så sätt minska stressbilden, något som Lazarus och Folkman (1984) påstår vara det 
mest lyckade sättet att hantera stress. Att öka sin egen ansträngning ansågs ligga strax under 
”Bra” i effektivitet (3.9) och detta kan påvisa att både de erfarna och oerfarna spelarna aktivt 
försöker påverka och anpassa sig till stress på ett utmanande sätt. Det kan också styrka de 
eventuella antaganden om att utmanande copingstrategier är mer effektiva då både uppsöka 
läkare eller annan medicinsk personal och öka sin egen ansträngning ansågs vara aningen 
mer effektiva än det undvikande blockering. De oerfarna spelarna använde sig i större 
utsträckning av strategin att öka sin egen ansträngning än de erfarna (en frekvens på 8 jämfört 
med 5).  
 
 Allmän otrygghetskänsla under lägret 
Den tredje stressor som rapporterades som mest frekvent under lägrets fyra dagar var ”allmän 
otrygghetskänsla under lägret”. Att samlas i en grupp där många är okända och viljan att 
prestera är hög kan utan större svårigheter leda till en upplevd oförmåga att möta de krav som 
situationen ställer på individen. McGrath’s stressmodell påvisar att de krav som individen kan 
uppleva ställs på denne samt känslan av att eventuellt inte kunna möta dessa krav generar 
stress (Martens et al., 1990). Den vanligast förekommande copingstrategin som de oerfarna 
spelarna använde här var att söka socialt stöd medan de erfarna spelarna främst använde 
strategin blockering. Det är av stor vikt att betona att det främst är de oerfarna spelarna som 
upplever denna stressor vilket kan påvisa att de är mer osäkra och oroliga under lägret än vad 
de erfarna spelarna är (en frekvens på 6 gentemot 1). Detta kan kopplas till att de oerfarna 
spelarna upplever lägret som en situation där de känner osäkerhet gällande sin omgivning och 
sociala status i jämförelse med de mer självsäkra spelarna som har varit på lägret tidigare. Att 
söka socialt stöd från till exempel sina föräldrar kan ses som en god strategi i en sådan 
situation. Detta antagande är i linje med Martens och kollegors (1990) studie där de menar att 
oro och stress vid nya sociala situationer kan bidra till ytterligare stress. För att försöka 
undvika att en sådan negativ spiral skapas är det enligt Lazarus och Folkman (1984) av stor 
vikt att personen förstår vad som skapar den upplevda stressen och hur denne på bästa sätt vill 
påverka sin stressituation. De menar vidare att coping endast får betraktas som coping om en 
person medvetet samlar kraft till att använda någon typ av strategi för att hantera en eller flera 



  
 

 

stressade situationer (Lazarus & Folkman, 1984). Även Anshel med kollegor (2001) menar att 
eftersom coping är en process som innehåller medvetenhet, uppmärksamhet och värdering 
måste en copingstrategi vara förenad med olika typer av medvetna kognitiva och/eller 
beteendemedvetna responser. Med grund i detta kan resultaten möjligen tolkas som om de 
oerfarna spelarna kan identifiera sin stress då de här väljer en beteendeutmanande 
copingstrategi. Genom att aktivt söka socialt stöd hos sin omgivning och på så sätt öppna upp 
sig och prata om sitt känsloliv kan de oerfarna spelarna antas bearbeta sin oro på ett 
konstruktivt sätt. Detta antagande överensstämmer med Barker och Berenbaums (2007) studie 
där de menar att användandet av en beteendeutmanande copingstrategi påverkar individer 
med en god insikt i sitt eget känsloliv positivt. Även spelarna tycks anse att söka socialt stöd 
är en god och fungerande copingstrategi då de gett den en effektivitet på ”Bra” (4.0). De 
erfarna spelarnas val av blockering vid ”allmän otrygghetskänsla under lägret” påvisar som 
tidigare nämnts att det eventuellt kan finnas en tendens att de undviker eventuella stressorer 
snarare än att hantera dem på ett aktivt sätt. Det är dock av vikt att understryka att de erfarna 
spelarna inte alls i samma utsträckning anser att ”allmän otrygghetskänsla under lägret” är en 
stressor samt att studiens tidsomfattning endast säkert kan mäta kortvariga stressorer. Därmed 
kan blockering vara en effektiv strategi för dem i detta fall. 
 
De stressorer som de erfarna spelarna oftast upplevde på lägret var således ”fysisk skada eller 
annan smärta” och ”uppleva motspelare eller medspelare som bättre”. De erfarna spelarna 
upplevde stressen kring ”fysisk skada eller smärta” som störst och använde sig oftast av den 
kognitivt undvikande copingstrategin blockering trots att de upplevde att uppsöka läkare eller 
annan medicinsk kompetens som mest effektiv. Detta kan bero på att de erfarna spelarna inte 
reflekterar över sitt val av copingstrategi på det sätt som de borde. Möjligen väljer de invanda 
strategier snarare än att aktivt omvandla och bearbeta de stressorer de upplever med den mest 
effektiva strategin. Detta kan påvisa en brist i de erfarna spelarnas val av copingstrategi och 
bör tas i beaktande. Holt och Dunn (2004) samt Nicholls och Polman (2007) menar att det är 
allmänt känt att unga idrottare, vars mål är att uppnå en professionell karriär måste lära sig att 
hantera olika typer av stress för att lyckas. Om inte detta sker kan den bristande hanteringen 
av olika stressbilder ge en långvarig oförmåga att hantera stress vilket ökar risken för avhopp. 
Dock är det centralt att understryka att blockering kan fungera som en stressreducerande och 
adaptiv strategi om den används tillfälligt på kortvariga stressorer. Även de oerfarna spelarna 
anser att uppsöka läkare eller annan medicinsk kompetens är en mer effektiv och fungerande 
copingstrategi men använder sig av blockering i de flesta fall av stress kring ”skada eller 
annan fysisk smärta”. Här kan således ett möjligt problem med spelarnas valda 
copingstrategier skönjas.   
 
Gällande stressorerna ”upplever medspelare eller motspelare som bättre” samt ”allmän 
otrygghetskänsla under lägret” använder både de erfarna och de oerfarna spelarna sig främst 
av beteendeutmanande coping, eftersom det framförallt är de oerfarna spelarna som upplever 
”allmän otrygghetskänsla under lägret”. De flesta copingstrategier tillhör därmed de 
utmanande copingstrategierna. Dessa belyser den kraft idrottaren lägger ner för att få 
information och processa obehagliga och/eller hotfulla stimulin (Anshel et al., 2001). En 
möjlig slutsats av detta är att samtliga landslagsspelare kan antas ha en god och insiktsfull 
förståelse för sin egen stressupplevelse och hur de på bästa sätt kan påverka denna. De väljer 
följaktligen oftast copingstrategier där de aktivt försöker undanröja en stressfull situation 
genom att till exempel konfrontera problemet, söka socialt stöd och diskutera känslor med 
andra (Anshel, 2001). Detta skulle kunna innebära att pojklandslagsspelarna i denna studie 
har en god förståelse för vikten av lämpliga copingstrategier, där de tycks hantera sina 
stressfulla situationer på ett kontrollerat och fungerande sätt. Dock är det av vikt att 



  
 

 

understryka den höga frekvensen av det kognitivt undvikande blockering vid stressoren 
”skada eller annan fysisk smärta” då denna copingstrategi, trots hög upplevd effektivitet hos 
spelarna, kan leda till maladaptiva åtgärder. Det kan således dras slutsatser gällande att det 
finns en viss tendens att försöka undvika vissa problem snarare än att aktivt konfrontera dem. 
Detta kan eventuellt på lång sikt leda till ökad stressupplevelse och mindre upplevd 
effektivitet då copingstrategin möjligtvis inte lyckas undanröja stressorn. Ett sätt att försöka 
säkerställa att detta inte sker kan vara att tydliggöra för både de erfarna och oerfarna spelarna 
varför en utmanande copingstrategi kan vara att föredra. Genom att hjälpa dem att snarare 
försöka omvärdera kognitiv anspänning genom kognitivt utmanande coping istället för att 
använda den undvikande tankeblockeringen kan måhända deras möjligheter till en fungerande 
copinganvändning ökas ytterligare.  
 
Metoddiskussion 
I motsats till den kvantitativa forskningens önskan att förklara samband är istället den 
kvalitativa forskningens syfte att förstå (Bryman, 2002). Detta innebär att studien önskar att 
förstå innebörden och den subjektiva upplevelsen av olika händelser för olika individer i 
samma miljö. Denna studie vill öka förståelsen för hur pojklandslagsspelare upplever sin 
omgivning, hur de hanterar sin stress och hur effektiv deras copingstrategi upplevs vara 
snarare än att förklara dessa fenomen.  Även de eventuella skillnader som kan finnas mellan 
oerfarna och erfarna landslagsspelare vill belysas. Undersökningen behandlar en liten specifik 
population på djupet snarare än en stor generell, vilket påverkar generaliserbarheten i studien. 
Därför har stor vikt lagts vid att noggrant förklara varje steg och tydligt redovisa samtliga 
aspekter för att på så sätt bibehålla en hög överförbarhet i studien (Bryman, 2002).  Ett 
fenomen som beaktades var social önskvärdhet (Bryman, 2002; Mitchell & Jolley, 2007) då 
risken fanns att idrottarna svarade utefter de erfarenheter de har av vad tränare och ledare vill 
höra och den kunskap de redan har om coping. Detta kan vara en förklaring till varför 
copingstrategin bita ihop (öka ansträngningen) var en av det mest frekvent återkommande, ett 
uttryck som är vanligt inom idrottsvärlden (Weinberg & Gould, 2003). En annan aspekt som 
inte kan ignoreras är personlig mognad. Copingforskningen bygger på introspektion och 
kräver att deltagaren har god kontakt med emotionella responser och att med egna ord kunna 
beskriva dessa händelser. Hos deltagarna fanns en blandning av mogna och omogna 
personligheter, något som säkert är vanligt vid 15 års ålder men som kan ha påverkat 
resultaten. Dock för att undvika grupptryck, yttre påverkan samt att höja anonymiteten 
placerades deltagarna utspridda i ett stort rum under svarstiden. En annan mognadsaspekt att 
ta hänsyn till är svårighetsgraden på frågorna. Studien som replikerades var gjorda på 17-18 
åringar emedan denna studie involverar 15-16 åringar. En pilotstudie genomfördes för att på 
bästa sätt adressera eventuella svårigheter och uppmärksamma om frågorna upplevdes som 
för högt ställda.  
 
Slutsats 
De vanligast förekommande stressorerna var ”skada eller annan fysisk smärta”, ”uppleva 
medspelare eller motspelare som bättre” samt ”allmän otrygghetskänsla under lägret”. De 
mest frekventa copingstrategierna som användes under studien var blockering, uppsöka läkare 
eller annan medicinsk kompetens, öka ansträngningen samt söka socialt stöd.  Av de totalt 
valda copingstrategierna tillhör 60 procent beteendeutmanande coping, vilket kan indikera att 
deltagarna har en god förståelse för källan till stressorerna samt inser vikten av en effektiv och 
fungerande copingstrategi. Detta antagande går i linje med Anshels (2001) samt Nicholls och 
Polmans (2007) studier där utmanade copingstrategier genererar goda förutsättningar för ett 
fortsatt framgångsrikt fotbollsspelande. Då den upplevda effektiviteten påvisar att de 
beteendeutmanande copingstrategierna har högst upplevd effektivitet i att undanröja stress 



  
 

 

kan ytterligare kopplingar göras till en förväntad god postcopingrespons. Eventuella hinder 
till detta kan vara den frekventa förekomsten av den kognitivt undvikande copingstrategin 
blockering vid ”skada eller annan fysisk smärta” då detta möjligen påvisar en brist i hur den 
mest effektiva strategin bör användas. Främst de erfarna spelarna, men även de oerfarna, 
väljer blockering som strategi trots att mer effektiva val finns. Dessa slutsatser indikerar att 
fortsatt utbildning kring vikten av copingstrategier bör ges samt att ytterligare förståelse kring 
de långvariga effekterna av copingstrategier bör skapas. Detta kan ytterligare öka chanserna 
för mer adaptiva val i framtiden, både för erfarna och oerfarna spelare.  
Framtida forskning 
Det vore intressant att undersöka den kognitivt undvikande copingstrategin blockering 
närmare då den är mest frekvent förekommande i studien trots att det finns strategier med 
högre effektivitet. Genom att studera blockering under ett längre tidsintervall kan de 
eventuella maladaptiva reaktioner som kan tyckas skönjas i denna studie eventuellt 
framkomma. Det vore också av intresse att genomföra studien i spelares hemmiljö för att på 
så sätt uppmärksamma eventuella vardagsstressorer som påverkar samt i situationer där 
matcher ingår för att på så sätt kartlägga de prestationsrelaterade stressorer som kan finnas.  
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 Bilaga 1a 
 
Informationsbrev 
 
Till förälder eller målsman . 
 
Vi ska genomföra en studie som undersöker unga landslagsspelares försök att hantera 
stressade situationer inom fotboll. Hur individer hanterar stress inom idrott är en viktig del då 
det kan påverka deltagande, glädje, tillfredsställelse likväl som prestation inom idrott.  De 
områden som vi önskar studera är coping och copingeffektivitet. Detta innebär att vi vill 
studera vilka anpassningssätt som används vid stress och hur effektiva dessa är för att undvika 
stress. Informationen Ni ger oss kommer att bidra till en större förståelse för unga 
landslagsspelares upplevelser av stress inom idrott.  
Vi skulle vilja be om lov för Din sons deltagande i denna studie. Detta deltagande innebär att 
fylla i ett enkät- och frågeformulär som undersöker upplevd stress inom idrott samt hur 
deltagaren hanterar denna stress. Enkäten kommer att ta cirka trettio minuter att färdigställa 
och kommer att ske under landslagssamlingen. Då enkäten endast belyser upplevda 
situationer kommer deltagandet i denna studie inte bidra till mer ökad stress än den som redan 
beskrivs. Resultatet av studien kommer användas av Svenska Fotbollsförbundet och hanteras 
internt och konfidentiellt. Dins sons personuppgifter, såsom namn och födelseår kommer att 
beskrivas anonymt.   
Deltagandet i studien är fullkomligt frivilligt och medverkande i studien kan när som helst 
avslutas om så önskas. Ett eventuellt avslut kommer INTE leda till någon form av 
särbehandling eller ge andra negativa konsekvenser för deras idrottande.  
Om Ni har några frågor, tveka inte att höra av Er till oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonny Andersson.            Sofia Svensson.  Johan Fallby 
Sektionen för Hälsa och Samhälle         Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Högskolan i Halmstad              Högskolan i Halmstad 



  
 

 

Bilaga 1b 
 

Medgivandeformulär 
 
Nedanstående information ifylles av förälder eller målsman. 
 
Min signatur på det här pappret indikerar att jag tillåter min son …………………………….. 
att deltaga i studien ”Stress, coping och copingeffektivitet bland pojklandslagsspelare i 
Sverige” av Sonny Andersson och Sofia Svensson. Formuläret indikerar att JAG godkänner 
följande, 
 
1. Jag har fått information rörande studiens syfte och procedur. 
2. Medverkandet är frivilligt, jag kan avsluta medverkandet i studien när som helst utan rädsla 
för bestraffning. Avslutande kommer INTE leda till någon särbehandling och /eller negativa 
konsekvenser.  
3. Det är ingen risk för psykisk eller fysisk skada. 
4. All individuell data kommer hanteras konfidentiellt för personer utanför studien. 
5. Jag har fått en kopia av deltagandeinformationen som är min att behålla. 
 
Förälders eller Målsmans signatur: ……………………………………………………………. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Nedanstående information ifylles av deltagare. 
 
Jag …………………………………. har läst igenom, godkänt och förstått ovanstående 
påståenden rörande mitt deltagande i studien. 
 
 
 
 
 
Deltagarens signatur:   ……………………………………………………… 
 
 
Datum:   ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Detta är ditt exemplar att behålla!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonny Andersson.            Sofia Svensson.  Johan Fallby 
Sektionen för Hälsa och Samhälle         Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Högskolan i Halmstad              Högskolan i Halmstad 



  
 

 

Bilaga 2 
 

Stress och stresshanteringsenkät 
 

(Var vänlig och fyll om du upplevt och hur du hanterade någon av följande påståenden) 
 

1. Jag ådrog mig en skada eller annan fysisk smärta 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterade situationen och vad du gjorde 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterade situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

2. Konstgräset gjorde att jag inte kunde prestera mitt bästa 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterade situationen och vad du gjorde 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterade situationen (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

3. Jag känner mig osäker, orolig eller otrygg på landslagslägret 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

4. Jag upplever att mina medspelare eller motståndare presterar bättre än jag själv 
Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

     
Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
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5. Jag känner mig orättvist behandlad av min omgivning (tränare, föräldrar, medspelare eller andra) 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

6. Jag känner att min prestation påverkas av människor utanför truppen (föräldrar, åskådare, agenter, 
scouter eller andra) 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 

 
 

7. Jag blev tillrättavisad av coach eller förälder vilket påverkade mig negativt 
Var vänlig och försök att förklara hur du hanterade situationen och vad du gjorde 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
Hur bra tycker du att du hanterade situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

8. Jag känner mig inte trygg med att sova borta, sova med andra eller annat som har med återhämtning att 
göra 

Var vänlig och försök att förklara hur du hanterade situationen och vad du gjorde 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

 
Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

9. Jag känner mig osäker på hur bra jag är som fotbollsspelare 
Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Hur bra tycker du att du hanterar situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 
1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 

              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
 

10. Mina lagkamrater får mig att prestera sämre av någon orsak (psykningar, press, eller annat) 
Var vänlig och försök att förklara hur du hanterar situationen och hur du gör 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Hur bra tycker du att du hanterade situationen? (ringa endast in en siffra tack!) 

1--------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 
              Inte alls bra            Mindre bra         Varken Bra eller Dåligt             Bra                      Mycket bra 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
Sonny Andersson & Sofia Svensson 

 
 
 
 
 

Namn: __________________________________ 
 
Ålder: ____ 
 
Klubb: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Har du varit på landslagsläger med p92 tidigare:  JA NEJ 
Har du spelat landskamper med p92-landslaget tidigare: JA NEJ 
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Bilaga 3, tabell 1 
 

Tabell 1. Klassificering och frekvensräkning av copingresponser över fyra dagar. 
 
Rådata                                                                               Low-order                        High-order                        Kategori 
 
 
Försöker vara bäst  
Försöker göra bättre (4)                 
Försöker prestera det bästa jag kan   Öka ansträngningen 
Tränar hårdare (2)    (9,8%) 
Stretchar extra (2) 
Lindat foten 
Smörjde in 
        
Prata med folk                      
Lära känna folk (2)  
Vara social (3)   Social support 
Prata med dem    (8,1%) 
Umgås med dem jag känner                      Beteendeutmanande 
Lyssna                                          
Individuella samtalet 
 
Gick till sjukgymnast (4)  Söka medicinsk                      
Fick råd av läkare (9)  kompetens               

(10,6%) 
 
Pratar positivt   Self-talk 
Säga till mig att göra mitt bästa   (1,6%) 
 
Tog åt mig (4)   Kommunikation                                Utmanande         
Säger åt honom (2)   (5,7%)                                                                                   coping                 
Tittar och lär mig                                                                                 (60%)
  
Ta en sak i taget   Planering                 
Tänka på vad jag gör   (2,4%)                                                   
Träna efter lägret 
 
Försöka vara lugn (2)  Avslappning                                                                                                        
Försöker vila (2)    (4,9%) 
Tar det lugnt (2)                                           Kognitivt utmanande           

 
Behåller koncentrationen 
Fokuserar på nästa situation   Koncentration      
Fokuserar mer (3)   (9%)               
Fokuserar på uppgiften (5)   
Tänker mer i varje passning 
 
Försöker uppskatta det jag gör bra   Positiv kognitiv 
Jag har inte något att förlora här  omvärdering 
Tänker på att vara mig själv (2)  (6,5%)                     
Fokuserar på det positiva                      
Tänka positivt (3) 
 
Höll mig borta från träningen  Undvikande          Beteendeundvikande             
    (0,8%)       
Spelade vidare (7)                                                                                               
kör på som vanligt (7)                                   Undvikande 
Bara jobba vidare (7)                                   coping 
Bet ihop (7)                                 Blockering     (36%) 
Försöker glömma (2)  (36%)         Kognitivt undvikande                            
Försöker att inte tänka på det (7)                                    
Försöker koppla bort det                                                                           
Försöker att inte bry mig (2)    
Skiter i det (3)                            
Bryr mig inte 
                             
Gjorde inget (2)   Övrigt 
et inte hur jag gör (2)  (4%) 
Finns inte mycket att göra åt det  

 
 

 



  
 

 

Bilaga 4, tabell 2 
 

Tabell 2. Copingstrategier och medelvärde på copingeffektiviteten på de fem mest frekventa 
stressorerna.       
 
Stressor                      Copingstrategi                Frekvens           Upplevd effektivitet 
 
 
Fysisk skada eller Blockering  23  3,7 
 smärta  Sökte medicinsk komp. 13  4,2 
  Undvikande  2  5,0 
  Pos. kog. omvärdering 1  3,0 
  Övrigt  1  4,0 
 
Upplever medspelare Öka ansträngningen 12  3,9 
eller motspelare som  Blockering  9  4,1 
bättre  Koncentration 4  3,5 
  Pos. kog. omvärdering 4  4,0 
  Planering  4  3,5 
  Kommunikation 2  4,0 
  Övrigt  2  3,5 
  Self-talk  1  3,0 
 
Allmän otrygghet Social support 9  4,0 
  Koncentration 4  4,0 
  Avslappning  2  4,0 
  Blockering  1  4,0 
  Planering  1  3,0 
  Öka ansträngningen 1  4,0 
 
Osäker över egna Pos. kog. omvärdering 7  3,7 
kompetensen  Blockering  2  3,0
  Öka ansträngningen 1  3,0 
  Koncentration 1  3,0 
  Social support 1  4,0 
  Övrigt  1  2,0 
  Avslappning  1  5,0 
 
Svårigheter med  Blockering  6  3,8 
konstgräset  Koncentration 2  5,0 
  Avslappning  1  4,0 
  Öka ansträngningen 1  4,0 
  Övrigt  1  3,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Bilaga 5, tabell 3 
 

Tabell 3. Skillnader i copingrespons och upplevd copingeffektivitet hos oerfarna 
landslagsspelare (O-ls) i jämförelse med erfarna landslagsspelare (E-ls) rörande de fem mest 
rapporterade stressorerna. 
 
Stressor          Copingstrategi        Frekvens                          Upplevd effektivitet 
 
      O-ls      E-ls             O-ls                    E-ls                    O-ls                    E-ls  
 
 
Fysisk skada  Blockering Blockering 8 14 3,9 3,8 
eller smärta Med. komp. Med. komp. 7 7 4,2 4,1 
 Öka ansträng. Övrigt 5 4 3,8 3,7
 Pos. kog. omv ---------- 1 0 4,0 0,0
 Undvikande ---------- 1 0 5,0 0,0 
 
Upplever med/ Öka ansträng. Öka ansträng. 8 5 4,0 3,8 
motspelare som Koncentration Koncentration 4 2 3,7 3,5 
bättre Pos. kog. omv. Block 2 2 4,0 3,5 
 Planering pos. kog. omv. 2 2 3,0 4,0 
 Social supp. ---------- 1 0 3,0 0,0 
 Kommunika. ---------- 1 0 5,0 0,0 
 Övrigt ---------- 1 0 3,0 0,0 
 
Allmän Social supp. Blockering 6 1 4,0 4,0 
otrygghet Koncentration Social supp. 2 1 4,0 4,0 
 Avslappning Avslappning 2 1 4,0 4,0 
 Blockering Öka ansträng 1 1 4,0 4,0 
 Planering ---------- 1 0 4,0 0,0 
 
Osäker över Pos. kog. omv Pos. kog. omv. 1 6 4,0 3,3 
egna komp- Öka ansträng. Blockering 1 3 3,0 4,0 
etensen Planering Social supp. 1 2 3,0 4,0 
 Avslappning Avslappning 1 1 5,0 4,0 
 Övrigt Koncentration 1 1 2,0 3,0 
 
Svårigheter Koncentration Blockering 2 5 5,0 3,8 
med konst- --------- Avslappning 0 1 0,0 4,0 
gräset --------- Övrigt 0 1 0,0 3,0 
 
 


