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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i stress, återhämtning samt coping hos 

individer som genomfört tävlingsinriktad diet jämfört med de som dietat av icke-

tävlingsmässiga skäl. 86 individer (64 män och 21 kvinnor) deltog där medelåldern var 25. 

Metoden i studien var kvantitativ och bestod av ett tredelat formulär innehållandes de 

svensköversatta instrumenten Recovery-Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport) 

(Kellmann & Kallus, 2001) och Brief COPE (Muhonen & Torkelson, 2005), samt ett 

egenkomponerat formulär där informanterna fick kategorisera sig som en av tre diettyper: I) 

Bodybuilding (BB, n=26), Annat tävlingssammanhang (AT, n=32) samt Icke-

tävlingssammanhang (IT, n=28). Resultatet visade en statistisk skillnad i stress mellan de 

olika diettyperna, där BB upplevde mer stress jämfört med IT, samt att BB upplevde mer av 

stressdelskalan utmattning än IT. De implikationer som framhävts har riktat sig mot att sprida 

en bättre förståelse för återhämtning hos dietister inom allmänvård likväl som dietcoacher 

inom bodybuilding. 

 

Nyckelord: Coping, Diet, Stress, Återhämtning 

 

 

Eriksson, E. (2013). Stress, återhämtning och coping under tävlings- och icke-

tävlingsinriktad diet. (C-uppsats i psykologi, inriktning idrott, 61-90 hp). Sektionen för 

hälsa och samhälle: Högskolan i Halmstad. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine differences in stress, recovery and coping between 

individuals who had dieted for competitive reasons compared to non-competitive reasons. 86 

individuals (64 men, 21 women, mean age 25) participated. The selected quantitative method 

consisted of a three part questionnaire containing the Swedish translated instruments 

Recovery-Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport) (Kellmann & Kallus, 2001), 

Brief COPE (Muhonen & Torkelson, 2005) and a self-made questionnaire for categorizing 

participants as specific dietary types: I) Bodybuilding (BB, n=26), Other Competitive Context 

(OCC, n=32) and Non-Competitive Context (NCC, n=28). Results showed statistically 

significant differences in stress between dietary types, where BB experienced more stress 

compared to NCC, and that BB experienced more of the stress subscale Fatigue than NCC. 

Highlighted implications were aimed at spreading a better understanding of recovery to 

nutritional advisors within public health care as well as to diet coaches within bodybuilding. 

 

Keyword: Coping, Diet, Recovery, Stress 

Eriksson, E. (2013). Stress, recovery and coping during competitive and non-competitive 

diet. (C- Essay in sport psychology 61-90 ECTS credits). School of Social and Health 

Scienses. Halmstad University. 
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Introduktion 

 

Människans förhållande till mat är komplext. Mat är essentiellt för hennes överlevnad där 

utebliven tillförsel (av näring) under en längre period leder till att hon avlider. På samma sätt 

som mat ger människan liv orsakar det henne också besvär om hon inte sköter och 

kontrollerar det. För mycket mat i relation till hur mycket (eller hur lite) hon rör på sig kan 

leda till besvär så som övervikt eller fetma. Samtidigt kan för lite mat leda till att hon blir 

undernärd och därmed lider brist på viktiga näringsämnen. I båda dessa fall påverkas 

potentiellt människans hälsa negativt och i värsta fall kan de dessutom leda till livshotande 

tillstånd. Det blir därför tydligt att människan måste lära sig att kontrollera mat. Antingen 

genom att hon kontrollerar den mängd mat hon stoppar i sig, eller genom att hon förbränner 

den mängd mat hon tar till sig med hjälp av någon form av fysisk aktivitet. Tillskillnad mot 

urtidsmänniskan behöver dock flertalet av de i det moderna samhället inte längre anstränga 

sig nämnvärt för att införskaffa mat och därmed har människan förlorat en stor del av sin 

naturliga fysiska aktivitet. Således engagerar sig människan istället i medveten och planerad 

fysisk aktivitet med olika syfte så som att kontrollera sin vikt, för att förbättra sitt utseende 

eller för att må bättre. 

 

Som motpol till majoriteten av befolkningen i det moderna samhället finns det de som väljer 

att äta och träna för att kunna prestera under tävlingssammanhang. Att kontrollera sin mat, sin 

träning och sin vikt handlar därför inte bara om att njuta, se bättre ut eller att leva ett längre 

och hälsosammare liv (även om det ena inte utesluter det andra). En av dessa grupper är 

tävlande bodybuilders. Att tävla i bodybuilding innebär en extremt krävande process som 

involverar tuff styrketräning, sträng diet, aerob träning för minskning av underhudsfett, 

poseringsträning, samt (ofta) användandet av olika muskeluppbyggande preparat (Smith & 

Hale, 2004). Under tävlingssäsong engagerar sig bodybuildern i en strikt tävlingsdiet i ett 

antal veckor för att förändra den kroppsliga fysiken som ska presenteras på scen under själva 

tävlingsdagen. Under tävling blir bodybuildern sedermera bedömd utifrån sin fysiks 

proportioner, kvalitet, symmetri, muskelvolym samt hudton (se IFBB regelverk, 2008). Med 

hjälp av kontrollerad kost och träning som verktyg påverkar bodybuildern större delen av 

dessa bedömningsfaktorer och förändrar således det kroppsliga utseendet under dieten inför 

tävlingsdagen. Bodybuilding har beskrivits som en ”total idrott” där samtliga av dygnets 24 

timmar påverkar resultatet (Bengtsson, 1982). En noggrann planering av både kost och 

träning uppges vara essentiellt för att uppnå ”den perfekta kroppen” (Johansson, 1998) och är 

för den tävlande bodybuildern en heltidssysselsättning. De strikta förhållandena som råder 

under tävlingsdiet gäller därför dygnet runt och de ställer krav på individen i form av att 

minutiöst behöva sköta både kost och träning ihop med övriga aspekter av livet - vilket 

potentiellt också ökar behovet av återhämtning samt risken för stress. 

 

Inom stressrelaterad litteratur definieras begreppet stress som ”en väsentlig obalans mellan 

krav (fysiska och psykiska) samt de resurser individen har till att bemöta dessa krav under 

förhållanden där konsekvensen av att inte uppnå dessa krav är betydelsefulla” (McGrath, 

1970, s.20, författarens översättning). För den tävlande bodybuildern kan – som tidigare 

nämnt – ett av kraven vara att noggrant sköta sin kost och träning för att inte riskera en 

bedömning av en undermålig fysik under själva tävlingsdagen. Konsekvensen av att 

bodybuildern misslyckas blir således att potentiellt riskera en sämre placering. Vidare kan 

icke-tävlingsmässiga krav infinna sig, så som att hinna med familj och vänner, att sköta sitt 

arbete, att inte tappa humöret eller att få tillräckligt med sömn och vila. Eftersom individens 

resurser till att hantera dessa krav påverkar upplevd stress blir det därför relevant att rikta 

intresse mot just dessa resurser. 



 

 
 

 

5 

 

Coping är ett begrepp som beskriver individens försök till att hantera externa och/eller interna 

krav (Lazarus & Folkman, 1984). En bra copingstrategi innebär således ett adekvat sätt att 

bemöta krav som upplevs som stressande. Att enbart undersöka stress blir därför intetsägande 

vad gäller individens faktiska krav eftersom en låg nivå av stress mycket väl kan bero på att 

individen använder sig av goda copingstrategier. För att få en mer nyanserad bild av 

svårigheten med att genomföra en tävlingsinriktad diet blir därför mätning av individens 

förmåga att bemöta krav relevant. Vidare är individens förmåga att återhämta sig relevant då 

det (vid återhämtat tillstånd) tillåter individen att använda sin copingförmåga på ett adekvat 

sätt (Kellmann, 2002) 

 

Att jämföra tävlingsinriktad med icke-tävlingsinriktad diet är relevant då jämförelsen 

potentiellt kan kartlägga delar av de krav de olika individerna upplever och utsätts för 

(beroende på sin inställning till sin diet). Samtidigt skapar det en möjlighet till diskussion 

kring eventuella skillnader och likheter och således en grund för jämförelser där hanteringen 

av stress beroende på dietengagemang står i fokus. En relevant fråga blir således vilken typ av 

stress den individ som genomför diet av tävlingsmässiga skäl jämfört med icke-

tävlingsmässiga skäl upplever? En individ med tävlingsmässiga skäl engagerar sig troligen i 

mer minutiösa förberedelser samt mer noggrann planering.  

 

Med ovanstående till grund är det intressant att undersöka skillnader i stress, återhämtning 

samt coping hos individer som genomför tävlingsinriktad diet jämfört med de som dietar av 

icke-tävlingsmässiga skäl. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

   Diet. 

Inom bodybuilding och liknande tävlingssammanhang (Classic Bodybuilding, Athletic 

Fitness och Body Fitness) förekommer begreppet diet. I föreliggande c-uppsats definieras diet 

som medvetna val av mat i samband med planerad fysisk aktivitet för att åstadkomma ett 

specifikt syfte med sin kropp eller för att förbättra prestation inom ett givet område.  

 

   Stress. 

Forskare har haft svårigheter i att formulera en universellt acceptabel definition av stress då 

dess koncept är väldigt brett (Thome & Espelage, 2004). I följande c-uppsats definieras dock 

stress som ”en väsentlig obalans mellan krav (fysiska och psykiska) samt de resurser vi har 

till att möta dessa krav under förhållanden där konsekvensen av att inte uppnå dessa krav är 

betydelsefulla” (McGrath, 1970, s.20, författarens översättning).  

 

   Coping. 

Coping definieras som ”en process av konstant skiftande kognitiva och beteendemässiga 

försök att hantera specifika externa och/eller interna krav eller konflikter uppskattade som 

krävande eller överstigande av ens egna resurser” (Lazarus & Folkman, 1984, s.141, 

författarens översättning). Det innefattar således vår förmåga att hantera krav samt det som i 

slutändan kan upplevas som stress. Föreliggande definition av coping antyds ha fördelen av 

att beakta fenomenet som en dynamisk process som involverar både kognitiva (t.ex. tänka på 

annat än det som upplevs som stress) och beteendemässiga (t.ex. göra något annat för att 

undvika det som upplevs som stress) försök till att hantera stress (Weinberg & Gould, 2010). 



 

 
 

 

6 

 

   Återhämtning. 

Enligt Kellmann (2002) innefattar återhämtning olika nivåer; psykologisk, humörmässig, 

emotionell, beteendemässig, social och fysiologisk. I föreliggande c-uppsats används följande 

definition, där återhämtning ses som ”en inter- och intraindividuell multinivåprocess  (t.ex. 

psykologisk, fysiologisk, social) som med tiden leder till återinföringen av 

prestationsförmågor” (Kellmann & Kallus, 2001, s.22, författarens översättning). 

 

Teoretisk referensram 

 

   Stress. 

Psykologer har undersökt stress utifrån olika perspektiv där fenomenet definierats både som 

ett stimulus och som en respons (Passer, 2008). Ur ett interaktionellt perspektiv anses stress 

dock vara en pågående interaktion mellan organism och dess miljö (Passer, 2008). Det är 

således en dynamisk och pågående process med komplexa interaktioner. En modell som 

illustrera dessa interaktioner och som tar särskild hänsyn till de individuella skillnaderna i 

upplevd stress är den transaktionella modellen av stress (se Figur 1) (Sutton et al., 2004).  

 
 

 

Modellen antar att stressresponsen stimuleras av potentiella eller faktiska hot (psykosociala 

krav) som kan beskrivas som stressorer, vilka varierar från mindre allvarlig karaktär (dagliga 

besvär så som att missa bussen) till mer allvarlig livshändelser (så som en nära väns död). 

Den kognitiva bedömningen av hur individen upplever dessa krav, vilka psykosociala resurser 

individen har att bemöta dessa krav samt påföljderna (kognitiva, känslomässiga, 

beteendemässiga eller fysiologiska) av den stress individen upplever samverkar och påverkar 

varandra. Dessa komplexa relationer avgör sedermera hur den faktiska psykobiologiska 

stressresponsen yttrar sig. Således kan stress både dämpas eller eskalera beroende på de 

faktorer som är kopplade till stressresponsen. Därmed kan potentiellt upplevd stress i relation 

Figur 1 – Den transaktionella modellen av stress (Sutton et al, 2004, författarens översättning). 
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till ett specifikt krav både dämpas eller höjas beroende på faktorer så som bra eller dåliga 

copingresurser.  

 

   Coping. 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras coping som ”en process av konstant skiftande 

kognitiva och beteendemässiga försök att hantera specifika externa och/eller interna krav 

eller konflikter uppskattade som krävande eller överstigande av ens egna resurser” (Lazarus 

& Folkman, 1984, s.141, författarens översättning). Individens försök till att hantera krav 

innebär och inkluderar allt som en individ tänker eller gör åt kraven, oavsett hur bra eller 

dåligt det går (Lazarus & Folkman, 1984). Detta perspektiv behandlar coping som en process, 

och innefattar enligt Lazarus och Folkman (1984) tre huvudantaganden: 1. Individens 

observationer och bedömningar av krav innefattar bara vad individen faktiskt tänker eller gör 

och inte vad individen borde eller brukar göra åt dessa krav. 2. Vad en individ faktiskt tänker 

eller gör åt kravet undersöks alltid i relation till det sammanhang (kontext) individen befinner 

sig i. Således krävs förståelse för vad personen handskas med för att förstå och utvärdera 

coping. 3. Att tala om copingprocessen är synonymt med att tala om förändring i copingtankar 

och agerande allteftersom ett stressande möte uppstår. Således är copingprocessen en konstant 

skiftande process där individen måste förlita sig på olika typer av coping beroende på det 

specifika tillfället. Detta sker och förändras i samband med att förhållandet mellan individen 

och dess miljö förändras. Samtliga skiften i förhållandet mellan individ och miljö antas 

därmed leda till en ny bedömning av vad som sker, hur pass signifikant det är, samt vad som 

kan göras åt saken. På så sätt kan tidigare bedömningar av krav påverkas och bli omvärderade 

i samband med att individens miljö (kontext) förändras.  

 

Lazarus och Folkman (1984) menar vidare att den viktigaste aspekten med individens 

bedömning av dess miljö samt själva copingprocessen är att de skapar adaptiva utkomster. 

Adaptiva ur ett psykologiskt perspektiv åsyftar processer som används för att hantera 

situationsmässiga krav (Zeidner & Endler, 1996). Enligt Zeidner och Endler (1996) kräver 

avgörandet om huruvida en specifik copingstrategi är adaptiv eller maladaptiv (icke-adaptiv 

eller kontraproduktiv) en beaktning av de situationsmässiga faktorerna (så som vilken typ av 

stressor individen utsätts för). Zeidner och Endler (1996) hänvisar dock till faktoranalytiska 

studier där kluster av teoretiskt adaptiva samt maladaptiva typer av coping har föreslagits. Till 

de adaptiva hörde aktiv coping, planering, att söka social support. Till de teoretiskt 

maladaptiva typerna av copingstrategier tillhörde förnekelse, fokus på känslor och alkoholism 

(Zeidner & Endler, 1996). En vidare kategorisering av adaptiva samt maladaptiva 

copingstrategier har gjorts i en studie av Kristiansen et al. (2007) utifrån formuläret Brief 

COPE, där adaptiva copingstrategier uppgavs vara acceptans, aktiv coping, planering, 

religion, emotionellt stöd, instrumentellt stöd, positiv omtolkning och humor. Till maladaptiva 

copingstrategier räknades uppgivelse, ventilering, självdistraktion, droger, självanklagande 

och förnekelse. 

 

Förutom en teoretisk klusterföredelning av adaptiva samt maladaptiva copingstrategier har en 

tidig distinktion inom coping förkunnats av Lazarus och Folkman (1984). Denna distinktion 

innefattar en fördelning av copingstrategier som problemfokuserande samt 

emotionsfokuserande. Med problemfokuserad coping menas copingstrategier där individens 

fokus ligger på att förändra eller hantera det krav som orsakar stress, medan 

emotionsfokuserad coping fokuserar på att reglera den emotionella responsen som 

uppkommer på grund av kravet (Lazarus och Folkman, 1984). Vidare menar Lazarus och 

Folkman (1984) att problemfokuserad coping ofta används när individer uppfattar situationen 
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som möjlig att förändra, medan emotionsfokuserad coping generellt används när situationen 

tycks vara omöjlig att påverka av individen. 

 

   Stress och återhämtning. 
Den grundläggande principen med ett återhämtning-stress-perspektiv är att långsiktiga 

negativa effekter av stressorer sker om en organism inte är förmögen till att ”koppla av” och 

återhämta sig (Kellmann, 2002). Den positiva effekten på stress med hjälp av återhämtning 

anses ske genom att individen återfår sin normala responsförmåga, vilket tillåter individen att 

använda coping på ett adekvat sätt vid efterkommande krävande situationer (Kellmann, 

2002). Vidare uppkommer ytterligare en positiv effekt genom att återhämtning tillåter 

individen att förstärka adaptiva processer och därigenom lära sig från stress och således 

optimera resurser. Figur 2 illustrerar de grundläggande principerna i återhämtning-stress-

processen. 

 

 
 

 

När en individs resurser är upptagna av en uppgift (samt kontexten av situationen) och 

individen sedermera når en adekvat nivå av återhämtning anses individen vara i fitnessloopen 

(Kellman, 2002). Enligt Kellman (2002) är återhämtning-stress-tillståndet konstant optimerat 

i fitnessloopen, och stress erbjuder positiva konsekvenser. Vidare menar Kellman (2002) att 

fitnessloopen ackompanjeras av ett ökat välmående samt ytterligare positiva attribut så som 

self-efficacy. Kellman (2002) menar att faktorer så som social support, avkoppling samt 

fritidsaktiviteter tillåter individen att komma iväg från stress, vilket i sin tur gynnar 

återhämtning. Motsatsen till att befinna sig i fitnessloopen innebär att vara i 

utbrändhetsloopen. Vid detta tillstånd är återhämtning otillräcklig, utebliven eller rubbad och 

kan leda till att individen blir utmattad eller utbränd (Kellman, 2002). Kellman (2002) menar 

att maladaptiv coping och negativa tankar efter stress ökar chansen för otillräcklig 

återhämtning. Denna obalans skapar negativa konsekvenser av stress, så som försämrad 

prestation, fysiska symptom, försämrat immunsystem, utmattning, försämrad motivation 

(Kellman, 2002). För mycket stress och för lite återhämtning kan leda till negativa 

konsekvenser så som utbrändhet. Likväl kan för lite stress och för mycket återhämtning leda 

till negativa konsekvenser så som för mycket inaktivitet (Kellman, 2002). Således anses stress 

i sig inte vara en negativ faktor för individens hälsa och prestation, utan en nödvändighet som 

dock kräver balans i förhållande till individens återhämtning. 

Figur 2 - Återhämtning-stress-processen (Kellmann, 2002, författarens översättning). 
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Tidigare forskning 

 

   Restriktivt matintag och dess inverkan på stress och återhämtning. 
En studie av Wardle, Steptoe, Oliver och Lipsey (2000) undersökte relationen mellan 

arbetsrelaterad stress och nutritionsstatus under dietär restriktion. Ett samhällsurval av 90 

vuxna individer som arbetade på ett stort varuhus i centrala London genomgick fyra 

mättillfällen. Vid första mättillfället utvärderades informanternas matvanor med hjälp av en 

engelsk version av formuläret Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), vilket bidrog 

till att informanternas matvanor sedermera kunde uppskattas som restriktiva eller ej. Vid 

detta, samt övriga tre mättillfällen, vägdes informanterna samt blev ombedda att återge sitt 

matintag under de senaste 24 timmarna. Mätning av subjektiv stress (med hjälp av formuläret 

Perceived Stress Scale) och emotionellt välmående (med hjälp av formuläret General Health 

Questionnaire, GHQ) genomfördes också vid varje mättillfälle. Resultatet visade att perioder 

med hög arbetsbelastning associerades med ett högre kaloriintag. Det fanns en signifikant 

reglerande effekt av restriktivt ätande, med tvångsmässigt ätande som respons, hos individer 

som uppvisade restriktiva matvanor jämfört med de som inte uppvisade restriktiva matvanor. 

Wardle at al. (2000) menar att individer med restriktiva matvanor är särskilt utsatta för 

negativa effekter av stress på hälsan genom influens från matintaget.  

 

Ytterligare en studie som påvisar samband mellan restriktiva matvanor samt negativa 

fysiologiska och psykologiska förhållanden genomfördes av Filaire, Maso, Degoutte, Jouanel 

och Lac (2001). Syftet med studien var att undersöka matrestriktioners påverkan av fysisk 

prestation, plasmalipider, lipoproteiner och apolipoproteiner samt fysisk profil i en grupp av 

elittränande manliga judoutövare. Elva judoutövare från Auvergnligan undersöktes två 

månader innan en stor nationell tävling. Informanterna undersöktes under två perioder, där 

den första perioden (T1) innebar viktunderhåll och den andra perioden (T2) innebär sju dagar 

av matrestriktioner. Under båda perioder skedde mätning samt uppskattning av vikt, 

prestation, nutritionsstatus, blodprov samt humörtillstånd (humörtillstånd mättes med hjälp av 

formulär Profile Of Mood States, POMS). Resultatet efter andra perioden (T2) visade att 

judoutövarna angav en högre nivå av anspänning, ilska, utmattning och förvirring. I samband 

med dessa förhöjda nivåer av negativa hälsotillstånd uppvisades även en lägre nivå av 

judoutövarnas vigör, vilket kan anses vara en positiv hälsoaspekt. Filaire et al. (2001) menar 

att förändringarna som skett i POMS kan liknas vid de förändringar som sker hos atleter som 

övertränar sig. Vidare bekräftar Filaire et al. (2001) att deras data är likvärdig med studier 

genomförda på tävlande bodybuilders samt brottare. Sammanfattningsvis menade Filaire et al. 

(2001) att en sju dagar lång period av matrestriktioner påverkade judoutövarna negativt både 

psykologiskt och fysiologiskt och det sedermera försämrade deras prestation. 

 

   Stress och dess inverkan på återhämtning. 

I en studie av Jürimäe, Mäestu, Purge och Jürimäe (2004) antyds ett samband mellan 

återhämtning och stress. Syftet med studien var att hitta specifika diagnostiska markörer i 

tung träningsrelaterad stress genom användandet av olika prestationer, upplevt återhämtning-

stress-tillstånd och stresshormonvärde. Vidare delsyfte var att upptäcka möjliga interrelationer 

mellan dessa markörer hos manliga roddutövare. 21 manliga roddutövare på nationell nivå 

med regelbundet utövande under de senaste åren genomförde tolv träningsomgångar under en 

sexdagarsperiod där den totala träningsmängden var 100% större jämfört med föregående 4 

veckors medelvärde. Vilande blodprov, roddprestation samt återhämtning-stress-tillstånd 

(med hjälp av formuläret Recovery-Stress Questionnaire for Athletes, RESTQ-Sport) mättes 

före och efter den sex dagar långa träningsperioden. Vidare tilläts informanterna enbart träna 
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lätt eller inte alls på eftermiddagen innan den slutgiltiga testdagen. Resultatet efter den sex 

dagar långa tunga träningsperioden visade en ökning i somatiska komponenter av stress 

(utmattning, somatisk avkoppling, fitness/skador) samt en minskning av 

återhämtningsfaktorer (framgång, social avkoppling, sömnkvalitet, fitness/att vara i form och 

self-efficacy). En relation mellan träningsvolym och utmattning observerades vid slutet av 

den tunga träningsperioden och sammanfattningsvis kunde en relation mellan tung 

träningsrelaterad stress samt ofullständig återhämtning konstateras.  

 

   Coping och dess inverkan på prestation och vikthållning. 

I en studie av Kristiansen, Roberts och Abrahamsen (2007) undersöktes coping hos 

elittränande brottare. Under en period på 18 månader samlades data in från 82 

landslagsbrottare, varav 60 var män och 22 var kvinnor från Norge, Danmark, Sverige och 

Polen. Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan Task- eller Ego-orienterade 

individer samt användandet av copingstrategier hos elittränade atleter. En tidigare hypotes var 

att Task-involvering associerats med användandet av adaptiva och problemfokuserande 

copingstrategier (acceptans, aktiv coping, planering, religion, emotionellt stöd, instrumentellt 

stöd, positiv omtolkning och humor) medan Ego-involvering antagits vara associerat med mer 

maladaptiva och emotionsfokuserande copingstrategier (uppgivelse, ventilering, 

självdistraktion, droger, självanklagande och förnekelse). Kvantitativ data samlades in, där 

achievement-goal-orientering (med formuläret Perception of Success Questionnaire), 

uppfattning av motivationsklimat (med formuläret Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire) samt coping (med formuläret Brief COPE) mättes för att undersöka möjliga 

associationer mellan Task- och Egoinvolvering och copingstrategier hos informanterna. 

Kvalitativa undersökningar genomfördes sedermera för att undersöka specifika Task- och 

Egomekanismer som är särskilt tydliga inom tävlingsinriktad elitbrottning. Insamlad data från 

studien visade att Task-involvering associerades med användandet av problemfokuserande 

copingstrategier. Kristiansen et al. (2007) menar att vara uppgiftsorienterad (Task-involverad) 

är ett attribut som verkar vara associerat med adaptiva copingstrategier (både problem- och 

emotionsfokuserade) och som hjälper atleten övervinna distraktioner samt att utveckla 

kompetens till att fokusera på de essentiella aspekterna av en framgångsrik tävlingsprestation. 

  

En äldre och intressant studie i sammanhanget genomfördes av Kayman, Bruvold och Stern 

(1990). 1457 kvinnor rekryterades med hjälp av formulär vid Kaiser Medical Offices i 

Fremont, Kanada varav 902 uppgav sig som villiga att delta i studien. Av 700 volontärer fick 

samtliga informanter kategorisera sig som återfallare (överviktiga kvinnor som gått upp i vikt 

igen efter lyckad viktnedgång), vidhållare (före detta överviktiga kvinnor som nu höll en 

stadig medelvikt) samt kontrollgrupp (kvinnor som alltid vidhållit samma genomsnittliga 

normalvikt). Syftet med studien var att genom jämförelse mellan återfallare, vidhållare och 

kontrollgrupp hitta ledtrådar som skulle kunna agera hjälpmedel till en mer framgångsrik 

behandling av övervikt. Av dessa 700 volontärer valdes 108 informanter ut för slutgiltig 

intervju där fördelning mellan grupperna var återfallare (n=44), vidhållare (n=30) samt 

kontrollgrupp (n=34). Informanterna intervjuades med hjälp av ett formulär utvecklat 

specifikt för studien och det skapades utifrån en preliminär studie på sammanlagt tolv 

informanter. I den preliminära studien identifieras nyckelsvårigheter, varpå de inkluderades i 

det slutgiltigare formuläret. Formuläret blev sedermera testat, reviderat och testat igen till dess 

frågorna gav önskad information. Samtliga 108 intervjuer genomfördes av samma författare 

och varade mellan 1 till 1.5 timme. Resultatet visade att de flesta vidhållare (90%) och 

kontrollgrupp (82%) motionerade regelbundet, var medvetna om deras beteende, använda sig 

av tillgänglig social support (70% respektive 80%), konfronterade problem direkt (95% 

respektive 60%) och använda sig av personligen utvecklade strategier för att hjälpa sig själva. 
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Ett fåtal återfallare (34%) motionerade, de flesta åt omedvetet som en respons till deras 

känslor (70%), ett fåtal använda sig av tillgänglig social support (38%) och få konfronterade 

sina problem direkt (10%). Resultatet samstämmer till viss del med Kristiansen et al. (2007) 

studie där problemfokuserande och adaptiva copingstrategier tycks ge bättre förutsättningar 

för en lyckad prestation. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka skillnader i stress, återhämtning samt coping 

hos individer som genomför tävlingsinriktad diet jämfört med de som dietar av icke-

tävlingsmässiga skäl. En intressant fråga som ställs är vilken typ av stress den individ som 

genomfört diet av tävlingsmässiga skäl upplever jämfört med den individ som genomfört en 

diet av icke-tävlingsmässiga skäl?  

 

Metod 

 

Informanter 

Informanterna bestod av total 86 individer varav 64 var män och 21 var kvinnor. Den yngsta 

informanten var 16 år och den äldsta var 69 år (m=25.00, sd=7.81). Gemensamt för samtliga 

informanter var att de någon gång genomfört en diet med hjälp av planerad kost och träning. 

Största skaran (~80%) informanter kom från diverse gym liggandes i Sydvästra Halland och 

Nordvästra Skåne. Gymmen varierade från mindre faciliteter med enbart 

styrketräningsutrustning till större komplex med möjlighet till gruppträning och/eller andra 

tävlingsorienterade träningsformer så som Muay Thai eller Brasiliansk Jui-jutsu. Övriga 

informanter (~3%) bestod av besökare till ett större träningsevent samt av två olika 

tävlingsteam (~17%) inom Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Body Fitness och Athletic 

Fitness.  

 

Instrument 

För att studera informanternas stress, återhämtning och coping användes ett sammansatt 

formulär beståendes av tre delar (se Bilaga 1). Den första delen utvecklades av författaren och 

användes för att ta reda på informanternas dietsyfte. Informanterna fick i denna del uppge det 

sammanhang de genomfört diet inför. Dietsammanhang innehöll 6 delskalor (Bodybuilding, 

Classic Bodybuilding, Body Fitness, Athletic Fitness, Annat tävlingssammanhang samt Annat 

syfte än att tävla). Endast Annat tävlingssammanhang samt Annat syfte än att tävla tillät 

informanten att beskriva vilket sammanhang eller syfte som informanten haft i åtanke under 

sin diet. Förutom dietsammanhang samlades även informantens ålder, kön, dietstatus 

(pågående eller avslutad) samt nöjdhet (med sin diet) in. Den andra delen av formuläret 

användes för att mäta informanternas stress och återhämtning. Denna del bestod av en 

omarbetad och komprimerad version av det svensköversätta instrumentet Recovery-Stress 

Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport) (Kellmann & Kallus, 2001). Totalt består RESTQ-

Sport av 76 påstående som med 19 delskalor behandlar individens upplevda stress samt 

återhämtningsförmåga. Av 19 delskalor mäter 10 stress (Generell stress, Emotionell stress, 

Social stress, Konflikter/Press, Utmattning, Brist på energi, Somatiska besvär, Störda pauser, 

Utbrändhet/Emotionell utmattning, Fitness/Skador) och 9 återhämtning (Framgång, Social 

avkoppling, Somatisk avkoppling, Generellt välmående, Sömnkvalitet, Fitness/Att vara i form, 

Utbrändhet/Personligt åstadkommande, Self-Efficacy, Självreglering). Samtliga 19 delskalor 

mäter olika påstående på en skala mellan ett till sju. I den omarbetade och komprimerade 

versionen av RESTQ-Sport som använts i föreliggande c-uppsats användes enbart 18 av de 

ordinarie delskalorna (10 för stress och 8 för återhämtning), där delskalan 

Utbrändhet/Personligt åstadkommande uteslöts (se metoddiskussion). Totalt bestod den 
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omarbetade och komprimerade versionen av 72 påstående som mättes på en skala mellan ett 

och fem. Förändringen från en sjugradig skala till en femgradig var av oavsiktlig karaktär och 

instrumentet återkonverterades till en sjugradig skala i efterhand med hjälp av riktlinjer från 

IBMs Supportportal (IBM, 2010). Tidigare studier har accentuerat RESTQ-Sports validitet 

och reliabilitet (Kellmann & Kallus, 2001). Den tredje och sista delen av formuläret användes 

för att mäta informanternas copingstrategier. Denna del bestod av en svensköversatt version 

av instrumentet Brief COPE (Muhonen & Torkelson, 2005) vilket är en kortversion av 

instrumentet COPE Inventory (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Totalt består Brief COPE 

utav 28 påstående som med 14 delskalor behandlar individens sätt att hantera stress. Tidigare 

studie (Kristiansen et al., 2007) har kategoriserat de 14 olika delskalorna i två separata 

copingkategorier; adaptiv (aktiv coping, planering, religion, emotionellt stöd, instrumentellt 

stöd, positiv omtolkning, humor och acceptans) och maladaptiv (uppgivelse, ventilering, 

självdistraktion, självanklagande och förnekelse). De olika påståendena mättes på en skala 

mellan ett och fyra. Reliabiliteten i instrumentet Brief COPE har tidigare visats sig vara 

acceptabel (Muhonen & Torkelson, 2005).  

 

Procedur 

Samtliga informanter som kontaktades i person fick förfrågan om att deltaga på plats i 

gymfacilitet eller på träningsevent. Dessa informanter fick först ta del av en muntlig 

beskrivning av syftet med studien, vem som stod bakom studien samt information om att det 

var helt frivilligt att deltaga. Informanterna försäkrades vid tillfället om att deras data kom att 

behandlas konfidentiellt och enbart på gruppnivå. Informanterna fick förklarat för sig att de 

när som helst hade rätten att avbryta studien av vilken anledning som helst. All muntlig given 

information återfanns på formulären som informanterna (vid godkännande) blev tilldelade. 

Tävlingsteamen rekryterades under träningsevent samt via mailkontakt varpå formulär 

distribuerades till informanterna, som sedermera returnerades till författaren via brev. Varje 

tävlingsteam innehöll en tidigare Idrottsvetenskaplig student från en högskola i sydvästra 

Sverige som kunde distribuera formulären och noggrant förklara syftet med studien för 

samtliga medlemmar i tävlingsteamet. Tävlingsteam som rekryterats under träningsevent 

tillförfrågades på plats, varpå tidigare Idrottsvetenskaplig student ur teamet mottog ett antal 

formulär som sedermera fylldes i och skickades tillbaka till författaren. Det tävlingsteam som 

ej rekryterades under träningsevent uppsöktes genom personligt kontaktnät från 

fakultetspersonal på Idrottsvetenskapligt program från en högskola i sydvästra Sverige. En 

personlig kontakt skapades varpå författaren kontaktade den tidigare Idrottsvetenskapliga 

studenten – tillhörande ett tävlingsteam – via e-mail. Vid tillförfrågan om deltagande 

genomfördes sedermera telefonkontakt, varpå formulär skickades via brev till den före detta 

studenten, och returnerades i efterhand med hjälp av ett förfrankerat kuvert. Båda 

tävlingsteam tilläts inkludera vänner utanför deras team så länge de uppfyllde kriterierna för 

att vara informant. Möjlighet till att ta del av studien i efterhand erbjöds samtliga informanter 

på formulären genom att informanten ombads maila författaren en intresseförfrågan. 

Informanter som inte kontaktades i person (via mail eller brev) fick enbart tillgå information i 

skriftligt format. De informanter som kontaktades på gym tillfrågades före, under eller efter 

ett planerat träningspass. De som deltog blev tilldelade ett formulär och en penna varpå de 

blev lämnade ostörda av testledaren. I samband med överlämnandet av formulär ombads 

informanten att kontakta testledaren på plats efter det att formuläret var färdigbesvarat. Varje 

formulär tog ca 8-12 minuter att fylla i. Första formuläruppgiften för informanten var att fylla 

i demografisk data (kön, ålder). Därefter fick informanten kategorisera sig själv som en av tre 

diettyper: I) Bodybuilding (BB), Annat tävlingssammanhang (AT) samt Icke-

tävlingssammanhang (IT). I efterhand inkluderas tävlingssammanhang som har liknande 

inslag i förhållande till Bodybuilding (Classic Bodybuilding, Body Fitness och Athletic 
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Fitness) i BB-kategorien. Utöver diettyp samlades även dietens nuvarande status in (pågående 

eller avslutad) samt hur nöjd informanten var/är med dieten överlag. Efter demografisk data 

och dietsyfte/diettyp registrerats fick informanten skriftliga instruktioner om att svara på 72 

stycken frågor berörande stress och återhämtning under informantens diet. Därefter fick 

informanten skriftliga instruktioner om att besvara ytterligare 28 frågor berörande coping 

under informantens diet. Under studiens gång förekom inga externa eller interna bortfall. 

Samtliga informanter som blivit tilldelade formulär fyllde i dessa. Vid avsaknad av ifylld data 

användes istället de intakta delarna från formulären. 

 

Analysmetod 

Efter registrering bearbetades varje delskala inom stress, återhämtning och coping för att skala 

bort de svar hos informanter som saknade en adekvat mängd återgiven data för en viss 

delskala. Brief COPE erbjöd enbart två frågeställningar per kategori, varpå en enskild 

delskala blev borttagen om informanten undvikit att svara på en av frågeställningarna. 

RESTQ-Sport erbjöd fyra frågeställningar för varje delskala och informanten fick behålla 

varje delskala under förutsättningen att åtminstone tre av de fyra frågeställningarna var 

korrekt ifyllda. För att minimera validitetsrubbningen på grund av den oavsiktliga 

förenklingen av RESTQ-sports-svarsskalan gjordes en efterhandskonvertering av den 

femgradiga skalan till en sjugradig. Konverteringen gjordes enligt riktlinjer från IBMs 

Supportportal (IBM, 2010). Tidigare studie har genomfört konvertering från fem- till 

sjugradig skala (Coleman, Norris & Preston, 1997) och konverteringen visade sig ha en 

relativt obetydlig inverkan på svarsresultaten. Innan genomförande av statistisk analys 

grupperades både stress och återhämtning i profiler där stressprofilen innehöll delskalorna 

Generell stress, Emotionell stress, Social stress, Konflikter/Press, Utmattning, Brist på 

energi, Somatiska besvär, Störda pauser, Utbrändhet/Emotionell utmattning och 

Fitness/Skador. Återhämtningsprofilen innehöll delskalorna Framgång, Social avkoppling, 

Somatisk avkoppling, Generellt välmående, Sömnkvalitet, Fitness/Att vara i form, Self-

Efficacy och Självreglering. Coping grupperades som Adaptiv och Maladaptiv coping där 

Adaptiv coping innehöll delskalorna Aktiv coping, Planering, Religion, Emotionellt stöd, 

Instrumentellt stöd, Positiv omtolkning, Humor och Acceptans. Maladaptiv coping innehöll 

delskalorna Uppgivelse, Ventilering, Självdistraktion, Självanklagande och Förnekelse. 

Samtliga analyser användes för att upptäcka skillnader mellan de tre olika diettyperna. Tre 

stycken kvantitativa analyser i form av mixed ANOVA-variansanalyser tillsammans med 

post-hoc-test (Tukey) genomfördes sedermera med hjälp av IBM SPSS Statistics (Version 2) 

på den konverterade sjugradiga stress- och återhämtningssvarsskalan samt den fyrgradiga 

copingsvarsskalan. Därefter genomfördes även en envägs variansanalys tillsammans med 

post-hoc-test (Tukey) på svarsskalan för stress. 
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Resultat 

 

Diettyp och stress
1
 

 

Tabell 1: Medelvärden och standardavvikelser för stressprofilen, samt dess delskalor, hos de  

olika diettyperna. 

 BB (n=19)  AT (n=30)  IT (n=25) 

  m sd    m sd    m sd  

Stress 3,99 0,23   3,72 0,19   3,12 0,20  

   Generell stress 3,30 1,60   3,22 1,26   2,65 1,44  

   Emotionell stress 3,62 1,34   3,30 1,21   2,45 1,18  

   Social stress 4,35 1,38   3,88 1,56   3,16 1,42  

   Konflikter/Press 4,21 1,64   4,01 1,34   3,41 1,42  

   Utmattning 4,27 1,23   4,16 1,19   3,07 1,28  

   Brist på energi 4,03 1,31   3,63 1,26   3,11 1,25  

   Somatiska besvär 3,38 1,37   3,31 1,10   2,71 1,04  

   Störda pauser 4,11 1,34   3,43 1,62   3,37 1,26  

   Utbrändhet/Emotionell utmattning 4,03 1,75   3,95 1,63   3,22 1,16  

   Fitness/Skador 4,55 1,28    4,33 1,54    4,03 1,39  

 

En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad i 

stressprofilen mellan de olika diettyperna, F2.71 = 4.21 , p < 0.05 , partial eta² = 0.10. Ett 

post-hoc-test (Tukey) visade att BB upplevde mer stress (m=3.99, sd=0.23) jämfört med IT 

(m=3.12, sd=0.20). Ingen signifikant interaktionseffekt kunde upptäckas mellan stress och 

diettyp, F18.639 = 0.85 , p > 0.05 , partial eta² = 0.02. En envägs variansanalys genomfördes 

på varje delskala av stressprofilen och visade en signifikant skillnad i delskalan utmattning, 

F2.83 = 5.13, p < 0.05 , partial eta² = 0.11. Ett post-hoc-test (Tukey) visade att BB upplevde 

mer utmattning (m=4.27, sd=1.23) jämfört med IT (m=3.07, sd=1.28). 

 

Diettyp och återhämtning
2
 

 

Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för återhämtningsprofilen, samt dess delskalor,  

hos de olika diettyperna. 

 BB (n=20)  AT (n=29)  IT (n=26) 

  m sd    m sd    m sd  

Återhämtning 4,86 0,16   5,15 0,13   5,15 0,14  

   Framgång 4,65 1,29   5,21 1,02   5,16 1,12  

   Social avkoppling 4,86 1,02   5,61 1,24   5,70 1,10  

   Somatisk avkoppling 4,63 0,87   4,76 0,85   4,99 1,14  

   Generellt välmående 4,88 1,13   5,26 0,91   5,39 1,14  

   Sömnkvalitet 3,83 0,99   4,00 0,78   3,98 0,54  

   Fitness/Att vara i form 5,20 1,17   5,26 1,05   5,25 1,41  

   Self-Efficacy 5,12 1,10   5,09 0,87   5,24 1,26  

   Självreglering 5,70 1,00    5,99 0,87    5,47 1,02  

 

                                                           
1
 Analys är genomförd på den konverterade 7-gradiga svarsskalan av RESTQ-Sport. 

2
 Analys är genomförd på den konverterade 7-gradiga svarsskalan av RESTQ-Sport. 
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En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad i återhämtningsprofilen mellan de olika diettyperna, F2.72 = 1.15 , p > 0.05 , partial 

eta² = 0.31. Det fanns ej heller någon signifikant interaktionseffekt mellan återhämtning och 

diettyp, F14.504 = 1.44 , p > 0.05 , partial eta² = 0.39. 

 

Diettyp och coping 

 

Tabell 3: Medelvärden och standardavvikelser för adaptiv och maladaptiv coping hos de olika 

diettyperna. 

 BB (n=23)  AT (n=28)  IT (n=23) 

  m sd    m sd    m sd  

Adaptiv coping 2,69 0,57   2,97 0,26   2,84 0,43  

Maladaptiv coping 2,07 0,46    1,94 0,37    1,96 0,48  

 

En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad i coping mellan de olika diettyperna, F2.71 = 3334.13 , p > 0.05 , partial eta² = 0.01. 

En signifikant interaktionseffekt kunde däremot konstateras mellan coping och diettyp, F2.71 

= 4.21 , p < 0.05 , partial eta² = 0.10.  

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i stress, återhämtning samt coping hos 

individer som genomfört tävlingsinriktad diet jämfört med de som dietat av icke-

tävlingsmässiga skäl. En relevant fråga i sammanhanget var vilken typ av stress den individ 

som genomfört diet av tävlingsmässiga skäl upplever jämfört med den som genomfört dieten 

av icke-tävlingsmässiga skäl.  

 

Diettyp och stress 

En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad 

mellan de olika diettypernas stressprofiler. Ett post-hoc-test visade att diettypen bodybuilders 

(BB) upplevde mer stress jämfört med icke-tävlingssammanhang (IT). Vidare visade en 

envägs variansanalys att det fanns en statistisk signifikant skillnad i stressdelskalan 

utmattning, där diettyp BB upplevde mer utmattning än IT. Enligt Kellmann och Kallus 

(2001) beskrivning av delskalan utmattning indikerar höga värden en individ som upplever 

tidspress, att han/hon blir konstant störd under viktigt arbete, övertrötthet samt brist på sömn. 

Resultatet av föreliggande studie kan möjligen, till viss del, anses spegla Bengtssons (1982) 

beskrivning av bodybuilding som en ”total idrott” där samtliga av dygnets 24 timmar 

påverkar bodybuilderns resultat. Detta förhållande kräver mer investering av tid och skapar 

möjligen en större förekomst av tidspress hos individen. Spekulativt, med förståelsen av att 

mer forskning är nödvändig, kan resultaten från föreliggande studie till viss del jämföras med 

tidigare studier som gjort liknande indikeringar av att individer med restriktiva matvanor varit 

särskilt utsatta för negativa effekter av stress på hälsan (Wardle et al., 2000) samt att 

restriktiva matvanor ger upphov till högre nivåer av utmattning (Filaire et al., 2001). Det kan 

vara troligt att antaga att bodybuilders har mer restriktiva matvanor (med ett högre 

kaloriunderskott) jämfört med individer som dietar av icke-tävlingsmässiga skäl då 

bodybuilders behöver åstadkomma mer extrema resultat på sitt fysiska utseende inför ett 

tävlingssammanhang än vad som är funktionellt i vardagen för gemene man. Således 

genererar möjligen bodybuilders högre fysiska krav en högre andel stress – med potentiellt en 

större utsatthet för utmattning – än individer som dietar av icke-tävlingsmässiga skäl. Det kan 

således vara intressant att beakta möjligheten av att de strikta förhållandena som råder under 



 

 
 

 

16 

tävlingsdiet, beskrivna av Smith och Hale (2004), ökar risken för stress hos en individ som 

dietar för att tävla i bodybuilding. 

 

Diettyp och återhämtning 

En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan de olika diettypernas återhämtningsprofiler. Enligt studien av Jürimäe et al. 

(2004) visade en sex dagar lång tung träningsperiod en ökning i somatiska komponenter av 

stress (utmattning, somatiska besvär, fitness/skador) samtidigt som det förekom en minskning 

i återhämtningsdelskalorna framgång, social avkoppling, sömnkvalitet, fitness/att vara i form 

och self-efficacy. Som tidigare nämnt, fanns det inga signifikanta skillnader mellan 

diettypernas återhämtningsprofiler i föreliggande studie. Däremot återfanns det en signifikant 

skillnad i stressprofilerna mellan diettypen BB och IT. Av de tre delskalorna av stress som 

informanterna ökat i under studien av Jürimäe et al. (2004) var utmattning i föreliggande 

studie den enda delskala som gav en signifikant skillnad mellan BB och IT. Somatiska besvär 

och fitness/skador visade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan diettyperna. Eftersom 

enbart en ökning av utmattning i föreliggande studie inte kunde associeras med några 

skillnader i diettypernas återhämtningsprofil, skulle frågan kunna ställas om enbart mer 

utmattning hos individen genererar relativt lite inverkan på återhämtning under diet? En sådan 

frågeställning skulle öppna upp för vidare spekulation om huruvida det potentiellt skulle 

behöva åstadkommas en ökning i samtliga tre stressdelskalor (utmattning, somatiska besvär 

och fitness/skador) som Jürimäe et al. (2004) rapporterade för att återhämtningen hos 

individen skulle bli rubbad. Resultaten i föreliggande studie är emellertid för vaga och mer 

forskning är nödvändig för att undersöka sambandet mellan stress och återhämtning under 

diet. 

 

Diettyp och coping 

En tvåvägs mixed design variansanalys visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad i coping mellan de olika diettyperna. En möjligen intressant begrundan till varför 

användandet av adaptiv och maladaptiv coping inte gav några signifikanta skillnader kan vara 

den positiva effekt som Kellmann (2002) menar kommer via adekvat återhämtning. Kellmann 

(2002) menar att återhämtning tillåter individen att förstärka adaptiva processer och 

därigenom lära sig från stress och således optimera resurser. Eftersom det inte fanns någon 

signifikant statistisk skillnad mellan informanternas återhämtning kan det möjligen vara så att 

de olika diettyperna har en liknande resursoptimeringsförmåga – därav har samtliga 

informanter potentiellt liknande förutsättningar för att använda adaptiva copingstrategier. 

Kellmann (2002) menar att en positiv effekt på stress med hjälp av återhämtning anses ske 

genom att individen återfår sin normala responsförmåga, vilket tillåter individen att använda 

coping på ett adekvat sätt vid efterkommande krävande situationer. Det kan därför vara 

intressant att spekulera kring om informanternas liknande återhämtning hjälper dem att 

upprätthålla adaptiva copingstrategier, vilket i sin tur hjälper dem att hantera stress? Det 

skulle således innebära att en högre stressnivå, beroende på individens diettyp, inte 

nödvändigtvis behöver vara negativt så länge en adekvat återhämtning upprätthålls, vilket i 

sin tur gynnar användandet av adaptiva copingstrategier. Individen skulle således kunna 

hamna i det Kellmann (2002) kallar för i fitnessloopen. I fitnessloopen är, enligt Kellman 

(2002), återhämtning-stress-tillståndet konstant optimerat och stress erbjuder positiva 

konsekvenser. Motsatsen till att befinna sig i fitnessloopen innebär att vara i 

utbrändhetsloopen. Vid detta tillstånd är återhämtning otillräcklig, utebliven eller rubbad och 

kan leda till att individen blir utmattad eller utbränd (Kellman, 2002). Kellman (2002) menar 

att negativ coping och negativa tankar efter stress ökar chansen för otillräcklig återhämtning. 

Således skulle stress hos individen inte innebära negativa konsekvenser så länge 
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återhämtningen är funktionell. På så sätt skulle individens användande av adaptiva 

copingstrategier stärkas, vilket i sin tur skulle kunna tillåta individen stanna i fitnessloopen. 

Det är emellertid viktigt att ha det låga deltagarantalet i åtanke och att resonemanget bygger 

på relativt svaga resultat från föreliggande studie. Mer forskning är nödvändig för att dra 

tydligare slutsatser. 

 

Metoddiskussion 
Kvantitativ metod användes under föreliggande studie och ansågs vara en adekvat metod då 

syftet var att jämföra skillnader mellan olika diettyper. Vid fysisk rekrytering av informanter 

genomfördes insamlingen före, under och efter planerat träningspass på gymfacilitet. Detta 

var potentiellt ett intrång i individens vardag och hanterades extremt varsamt. Påstridigheter 

eller övertalning till att deltaga i studien undveks helt för att undvika påtagliga intrång. Då 

gymfaciliteten innehöll andra individer än tilltänkt informant innebar det således en relativ 

stökig miljö. Dessa förhållanden i kombination med individens eventuella trötthet (från ett 

genomfört eller pågående träningspass) kan ha genererat mätfel. På grund av bristande 

resurser kunde inte informanter rekryteras för att sedermera få fylla i formuläret i efterhand 

under lugnare omständigheter. Ett sådant metodologiskt tillvägagångssätt hade dock kunnat 

generera andra mätfel, så som missuppfattningar i användandet av formulär, eftersom ingen 

testledare funnits att tillgå. 

 

Att informanter kontaktades via e-mail, och fyllde i formulär utan närvarande testledare kan 

ses som en eventuell svaghet i studien. Eftersom kontrollen över vem som fyller i formulären 

överlämnas till extern källa blir de återgivna resultaten kompromissade. Således blir 

kontrollen över vem som fyller i formuläret försvagad. För att minska eventuella mätfel 

användes före detta studenter från Idrottsvetenskapligt program för att distribuera samtliga av 

de utskickade formulären. Studenter med Idrottsvetenskaplig bakgrund ansågs öka 

trovärdigheten i de formulär som samlades in då de potentiellt har en djupare insikt i 

forskningsmetodik. 

 

Informanterna som fyllde i formulär på gymfacilitet eller träningsevent kan möjligen ha 

påverkat varandra under insamling av data. I särskilda fall blev flertalet informanter ombedda 

att fylla i formulär samtidigt. Då det ibland förekom dialog mellan informanterna under 

ifyllnad kan det således ha genererat mätfel genom att informanter inte fullt vågat ta ett 

personligt ställningstagande. Detta kan potentiellt ha haft en större inverkan på känsligare 

copingfrågor så som användandet av droger. 

 

I föreliggande studie grupperades Bodybuilding ihop med liknande tävlingssammanhang så 

som Classic Bodybuilding, Body Fitness och Athletic Fitness. Tävlingssammanhangen 

erbjuder viss varians i utförande och kan således erbjuda skillnader värda att beakta inför 

analys. Dock ansågs deras relativt likartade utförandekoncept tillräckligt likartade för att 

behandlas på gruppnivå. I fallet med Annat tävlingssammanhang kan gruppen potentiellt 

erbjuda spridd data då samtliga tävlingssammanhang är inkluderade (förutom Bodybuilding-

liknande sammanhang). Det fanns således ingen gemensam nämnare för gruppen Annat 

tävlingssammanhang än att informanterna genomfört sin diet med syfte att tävla på något sätt.  

 

Då varken externa eller interna bortfall förekom – på grund av att ofärdiga formulär 

bearbetades och användes utifrån intakta data snarare än att de förkastades – innebar det att 

mätfel i form av informanter som egentligen inte önskade deltaga kunde uppkomma. Det 

ansågs dock, med det låga deltagarantalet i vardera diettyp i åtanke, att det var viktigare att ta 

del av intakt data än att förkasta hela formulär då troligen de oftare handlade om att 
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informanterna var ouppmärksamma på sidantal än att de uppvisade en obenägenhet till att 

vilja vara med i studien. 

 

Instrumentet RESTQ-Sport omarbetades och komprimerades, vilket ledde till att delskalan 

Utbrändhet/Personligt åstadkommande uteslöts samt att svarsskalan oavsiktligt reducerades 

från sju- till femgradig. Delskalan Utbrändhet/Personligt åstadkommande innehöll frågor som 

undersökte individens förhållningssätt till sin idrott samt sina lagkamrater och ansågs därmed 

inte vara relevant för föreliggande studie. För att minimera eventuella validitetsrubbningar på 

grund av den oavsiktliga förenklingen av RESTQ-Sports-svarsskalan (från sju grader till fem) 

gjordes en efterhandskonvertering av den femgradiga skalan till en sjugradig. Konverteringen 

gjordes enligt riktlinjer från IBMs Supportportal (IBM, 2010). En tidigare studie har 

genomförts där konvertering mellan en femgradig och sjugradig skala visat sig generera en 

relativt oproblematisk inverkan på svarsresultatet (Coleman, Norris & Preston, 1997). 

 

Envägs variansanalyser genomfördes på varje delskala av stressprofilen för att undersöka om 

det fanns skillnader mellan diettyperna. Det större antalet variansanalyser (10 stycken) ökar 

därmed risken för typ 1-fel. Tillsammans med det låga deltagarantalet blir det därför viktigt 

att beakta resultatet av studien med ytterst försiktighet, och det krävs således mer forskning 

för att styrka den statistiska signifikans som föreliggande studie möjligen indikerar. 

 

Framtida studier 

Bodybuildings strikta 24-timmarshängivelse beskriven av Bengtsson (1982) gör det till ett 

intressant fenomen inom stress- och återhämtningsrelaterad forskning. Att undersöka de 

aspekter som driver en individ till att genomgå, och framförallt klara av, de strikta 

förhållanden som en tävlingsinriktade bodybuilder måste leva under vid diet kan möjligen 

skapa förståelse för hur individer hanterar svåra livssituationer. Stress är en viktig nämnare i 

sammanhanget, och har tillsammans med återhämtning och coping stått under granskning i 

föreliggande studie. För att få en djupare förståelse för bodybuilding samt dess dietära 

stressförhållande krävs fler studier med ett högre deltagarantal. Vidare vore mer kontrollerad 

granskning av informanternas dietsyfte gynnsamt, där individens tävlingsbakgrund skulle 

kunna granskas för att ge mer tyngd åt begreppet bodybuilder. En sådan specificering av urval 

hade troligen varit gynnsam för att upptäcka finare skillnader mellan diettyperna, då det 

ytterligare separerat bodybuilders och icke-tävlingssammanhang genom att enbart de som 

faktiskt tävlat inom bodybuilding (och inte enbart funderat på att tävla) får kategorisera sig 

själva som bodybuilders. Ytterligare framtida intresseområde vore att studera köns- och 

åldersskillnader. Nuvarande studie innefattar relativt liten åldersspridning och ganska ojämn 

fördelning mellan könen (64 män och 21 kvinnor). Köns- och åldersjämförelser är intressanta 

eftersom mat och kosthållning är ett universalt fenomen och inte specifikt för ett visst kön 

eller en viss åldersgrupp. Då bodybuildingkulturen tenderar att vara befolkad av mestadels 

män kan gruppernas könsfördelning bli ojämn vid slumpmässigt urval. För att skapa 

möjlighet till köns- och åldersjämförelser bör urvalet medvetet kvoteras och inte enbart bero 

på slump. Med ett större urval och med en jämnare ålders- och könsfördelning blir det även 

intressant att undersöka skillnader mellan diettyper på en djupare nivå. I föreliggande studie 

är deltagarantalet för litet och specificeringen av de olika diettyperna eventuellt för vag för att 

statistiskt signifikanta skillnader ska kunna upptäckas mellan diettypernas stress- och 

återhämtningsdelskalor. Framtida studier bör därför rikta sig mot att undersöka mer exakta 

skillnader inom stress och återhämtning, där de olika delskalorna står under granskning. Av 

föregående anledningar bör föreliggande studie ses som en pilotstudie med goda riktlinjer 

inför större och mer resurskrävande studier inom området av stress, återhämtning och coping 

kopplat till diet. 
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Implikationer 

Kellmann (2002) menar att den positiva effekten på stress med hjälp av återhämtning anses 

ske genom att individen återfår sin normala responsförmåga, vilket tillåter individen att 

använda coping på ett adekvat sätt vid efterkommande krävande situationer. Vidare menar 

Kellmann (2002) att återhämtning tillåter individen att förstärka adaptiva processer och 

därigenom lära sig från stress och således optimera resurser. Individen hamnar således 

rimligen i det Kellmann (2002) kallar för i fitnessloopen där återhämtning-stress-tillståndet 

konstant är optimerat och stress erbjuder positiva konsekvenser. Det kan därför vara intressant 

att beakta återhämtning som en viktig komponent under genomförandet av en diet – oavsett 

om den är tävlingsinriktad eller ej. Genom att den dietande individen sköter sin återhämtning 

främjar individen förutsättningarna för adaptiva copingstrategier, vilket i sin tur skapar 

positiva förutsättningar för att hantera stress. Eftersom bodybuilding beskrivs som en ”total 

idrott” där samtliga av dygnets 24 timmar påverkar resultatet (Bengtsson, 1982) kan det 

rimligen betraktas som en livsstil. Det blir därför intressant att betrakta återhämtning ur ett 

livsperspektiv. Med mat som en livsnödvändighet, där diet innefattar själva hantering av mat 

är återhämtningens betydelse för vår vardag intressant. Att noggrant återhämta sig skulle 

således kunna gynna vår förmåga att hantera vår kosthållning på ett mer sunt sätt genom att 

det skapar förutsättningar för mer adaptiva copingstrategier. Att adaptiva copingstrategier 

gynnar kosthållning bekräftas i studien av Kayman et al. (1990). I studien undersöktes 

ledtrådar som skulle kunna agera hjälpmedel till en mer framgångsrik behandling av övervikt 

och det konstaterades att före detta överviktiga kvinnor som nu höll en stadig medelvikt i 

större utsträckning använda sig av copingstrategier av adaptiv karaktär jämfört med 

överviktiga kvinnor som gått upp i vikt igen efter lyckad viktnedgång. Återigen blir 

återhämtning en viktig faktor för att främja användandet av adaptiva copingstrategier, vilka 

kan skapa godare förutsättningar för en bättre vardaglig kosthållning och diet – oavsett om 

individen dietar för att tävla eller ej.  

 

Genom förståelsen för återhämtnings positiva effekt på stresshanteringen kan det 

argumenteras för att dietister inom allmänvården, likväl som dietcoacher inom bodybuilding 

skulle kunna gynnas av att beakta återhämtning som en essentiell faktor vid diet. Inom 

bodybuilding är återhämtning som begrepp redan en väl diskuterad aspekt (tillsammans med 

träning och kosthållning) för att åstadkomma önskad muskulär utveckling. Av naturliga skäl 

blir visuella skillnader så som mer muskelmassa prioriterade bland de fördelar återhämtning 

erbjuder och övriga fördelar kan eventuellt förbli obeaktade för den tävlande bodybuildern. 

En sådan inställning kan vara missgynnande då återhämtning – förutom dess direkta positiva 

inverkan på det estetiska utseendet i form av gynnad muskeltillväxt – även indirekt kan anses 

påverka utseendet. En sådan påverkan kan exempelvis ske under den så kallade 

vätsketömningsfasen inför ett tävlingssammanhang. Vätsketömning sker i regel dagarna innan 

tävling och genomförs för att bodybuildern ska få en så synlig muskulatur som möjligt. Inom 

bodybuilding anses för mycket utsöndring av stresshormon, som ett resultat av stress, kunna 

leda till att kroppen behåller vätska, vilket leder till (enligt slang) ett ”vattnigt utseende” där 

vätskan döljer definitionerna i muskulaturen. Det är därför relativt vanligt att många 

bodybuilders försöker undvika stress dagarna innan tävling, för att således undvika problem 

med vätsketömningen. Därför kan det vara intressant för utvecklingen av tävlingsinriktad 

bodybuilding att dietcoacher beaktar återhämtningens indirekta fördelar (så som förbättrad 

coping och därigenom minskad stress), och inte bara ser på återhämtning som ett sätt att 

gynna muskeltillväxt. Likväl kan det vara intressant för dietister inom allmänvård att börja 

diskutera återhämtning som en viktig komponent vid viktnedgång. En viktminskningsstrategi 

som enbart involvera kost- och träningschema ger enbart riktlinjer om hur individen bör agera 
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för att åstadkomma en viktförändring. Att dietister börjar intressera sig för återhämtning 

skulle kunna innebära bättre förutsättningar för individen att i större utsträckning använda sig 

av adaptiva copingstrategier. Därigenom skulle individens risk av att utsättas för negativa 

stressförhållanden – samt återfall till negativa kost- och träningsrutiner – potentiellt kunna 

minskas. Sammanfattningsvis kan potentiellt återhämtning anses vara ett gynnsamt verktyg 

för dietrådgivare av olika slag. Mer forskning är emellertid nödvändig för att säkerställa 

stress, återhämtning och copings betydelse för individer under diet. Sådan forskning skulle 

eventuellt kunna förbättra förståelsen för varför vissa individer lyckas med sin diet medan 

andra misslyckas. 

 

Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i stress, återhämtning samt coping hos 

individer som genomfört tävlingsinriktad diet jämfört med de som dietat av icke-

tävlingsmässiga skäl. Det konstaterades att det fanns en statistisk signifikant skillnad i 

stressprofilen mellan de olika diettyperna, där diettyp bodybuilders (BB) upplevde mer stress 

jämfört med diettyp icke-tävlingssammanhang (IT). Det konstaterades även att det fanns en 

signifikant skillnad i stressdelskalan utmattning, där diettyp BB upplevde mer utmattning än 

IT. Däremot kunde inga statistiska skillnader urskiljas mellan diettypernas 

återhämtningsprofil eller användande av copingstrategi. Den högre andelen stress hos 

diettypen BB ansågs troligen ha kunnat påverkas av ett mer markant kaloriunderskott, där 

tidigare studier visat att restriktiva matvanor utsatt individer för negativa effekter av stress på 

hälsan (Wardle et al., 2000) samt att restriktiva matvanor ger upphov till högre nivåer av 

utmattning (Filaire et al., 2001). Det har även spekulerats kring likheten mellan diettypernas 

användning av copingstrategier som en möjlig effekt av individernas likartade 

återhämtningförmåga, där Kellmann (2002) menar att återhämtning hjälper individen att 

återfår sin normala responsförmåga, vilket tillåter individen att använda coping på ett adekvat 

sätt vid efterkommande krävande situationer. Sammanfattningsvis anses studien innehålla 

svagheter i form av ett lågt deltagarantal i varje diettyp och bör ses som en pilotstudie med 

goda riktlinjer inför större och mer resurskrävande studier inom området. Således ger studien 

en vag inblick med viss indikation om copinganvändandet, samt stress-återhämtning-

förhållandet hos dietande individer. De implikationer som framhävts har riktat sig mot att 

sprida en bättre förståelse för återhämtning hos dietister inom allmänvård likväl som 

dietcoacher inom bodybuilding. Avslutningsvis framhävdes återhämtning som ett potentiellt 

gynnsamt verktyg för dietrådgivare av olika slag. 
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Jag är:   Man   Kvinna  Ålder:   år 

 

Kryssa i det sammanhang du genomfört en diet inför. Om du dietat 
inför flera av sammanhangen beskrivna nedan, vänligen kryssa i 
det som stämmer in bäst på dig och som du mest identifierar dig 
med. Du ska alltså enbart kryssa i ETT av alternativen nedan. 
 

 Bodybuilding                

                

 Classic Bodybuilding                

                

 Body Fitness                

                

 Athletic Fitness                

                       

 Annat tävlingssammanhang Vilket tävlingssammanhang?        

                       

 Annat syfte än att tävla Vad var syftet med din diet?         

              (T.ex. må bra, gå ner i vikt, etc) 
 

Utifrån det alternativ du nyss valt, vänligen ha den senaste gången 
du genomförde den här typen av diet i åtanke och besvara följande 
frågor. Välj endast ETT alternativ. 
 
Är din diet avslutad eller pågående? 
 

  Pågående Pågått i ca   veckor Kommer fortsätta i     veckor    

           (Fyll inte i fortsatt tid om du inte har slutdatum) 

                       

  Avslutad Pågick i ca   veckor under år           

 

Kryssa i hur pass nöjd du var/är med dieten överlag? 
 
1=Inte alls nöjd              5=Väldigt nöjd 

         

1  2  3  4  5 

 

Följande formulär ingår i en c-uppsats i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. 
Formuläret riktar sig till dig som genomfört en diet med hjälp av planerad kost och träning. 
Dess syfte är att undersöka vilken typ av träningsrelaterad stress du upplevt samt hur du 
hanterar stress under diet. Du är fri att när som helst avbryta formuläret och får av vilka skäl 
som helst vägra lämna in eller svara på frågor. Samtliga resultat behandlas konfidentiellt och 
enbart på gruppnivå. Om du är intresserad av att ta del av resultatet av studien kan du 
anteckna följande e-mailadress eriker10@student.hh.se och skicka en intresseförfrågan i 
efterhand. Tack på förhand. /Erik Eriksson 
 

Bilaga 1 – Formulär för insamling av demografisk data och dietsyfte, sammanfogat med en svensköversatt samt 

omarbetad och komprimerad version av RESTQ-Sport, samt en svensköversatt version av Brief COPE. 
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Att gå på diet kan vara krävande både mentalt och kroppsligt. 
Vänligen besvara följande frågor utifrån vad som stämmer bäst in 
på dig och hur du upplever/upplevde det under ditt valda 
diettillfälle. 
 
Under min diet…                                                         1=Stämmer inte alls     5=Stämmer Helt 
 
1. Har jag inte fått tillräckligt med sömn          

1  2  3  4  5 

2. Har jag slutfört viktiga uppgifter          

1  2  3  4  5 

3. Har jag inte kunnat koncentrera mig tillräckligt bra          

1  2  3  4  5 

4. Har allting besvärat mig          

1  2  3  4  5 

5. Har jag kunnat skratta åt saker          

1  2  3  4  5 

6. Har jag känt mig i dålig fysisk form          

1  2  3  4  5 

7. Har jag varit på dåligt humör          

1  2  3  4  5 

8. Har jag känt mig fysiskt avslappnad          

1  2  3  4  5 

9. Har jag varit vid gott mod          

1  2  3  4  5 

10. Har jag haft svårigheter att koncentrera mig          

1  2  3  4  5 

11. Har jag oroat mig över olösta problem          

1  2  3  4  5 

12. Har jag känt mig väl till mods          

1  2  3  4  5 

13. Har jag haft en bra tid med mina vänner          

1  2  3  4  5 

14. Har jag haft huvudvärk          

1  2  3  4  5 

15. Har jag varit trött på dieten          

1  2  3  4  5 

16. Har jag varit framgångsrik i det som jag har gjort          

1  2  3  4  5 

17. Har jag inte kunnat stänga av mina tankar          

1  2  3  4  5 

18. Har jag kunnat somna nöjd och avslappnad          

1  2  3  4  5 

19. Har jag känt mig obekväm          

1  2  3  4  5 

20. Har jag blivit irriterad på andra          

1  2  3  4  5 

21. Har jag känt mig nere          

1  2  3  4  5 

22. Har jag besökt nära vänner          

1  2  3  4  5 

23. Har jag känt mig nedstämd          

1  2  3  4  5 

24. Har jag varit utmattad på grund av dieten          

1  2  3  4  5 

25. Har andra människor gått mig på nerverna          

1  2  3  4  5 

26. Har jag varit nöjd med min sömn          

1  2  3  4  5 

27. Har jag känt mig orolig eller hämmad          

1  2  3  4  5 

28. Har jag känt mig vältränad          

1  2  3  4  5 

29. Har jag varit trött på allting          

1  2  3  4  5 
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                                                                                                           1=Stämmer inte alls     5=Stämmer Helt 
 
30. Har jag varit slö          

1  2  3  4  5 

31. Har jag upplevt att jag var tvungen att prestera bra inför andra          

1  2  3  4  5 

32. Har jag haft kul          

1  2  3  4  5 

33. Har jag varit på bra humör          

1  2  3  4  5 

34. Har jag varit övertrött          

1  2  3  4  5 

35. Har jag sovit dåligt          

1  2  3  4  5 

36. Har jag varit irriterad          

1  2  3  4  5 

37. Har jag varit upprörd          

1  2  3  4  5 

38. Har det känts som jag har kunnat klara av allting          

1  2  3  4  5 

39. Har jag skjutit upp mina beslut          

1  2  3  4  5 

40. Har jag tagit viktiga beslut          

1  2  3  4  5 

41. Har jag känt mig fysiskt utmattad          

1  2  3  4  5 

42. Har jag känt mig glad          

1  2  3  4  5 

43. Har jag känt mig pressad          

1  2  3  4  5 

44. Har allting varit för mycket för mig          

1  2  3  4  5 

45. Har jag varit lättstörd i min sömn          

1  2  3  4  5 

46. Har jag känt mig nöjd          

1  2  3  4  5 

47. Har jag varit arg på någon          

1  2  3  4  5 

48. Har jag haft flera bra idéer          

1  2  3  4  5 

49. Har delar att min kropp värkt          

1  2  3  4  5 

50. Har jag inte kunnat vila när jag varit ledig          

1  2  3  4  5 

51. Har jag varit övertygad om att jag kunde nå mina mål under diet          

1  2  3  4  5 

52. Har jag återhämtat mig bra fysiskt          

1  2  3  4  5 

53. Har jag känt mig utbränd på grund av dieten          

1  2  3  4  5 

54. Har jag förberett mig själv mentalt          

1  2  3  4  5 

55. Har mina muskler känts stela eller spända under träning          

1  2  3  4  5 

56. Har jag haft uppfattningen att det är för lite ledighet          

1  2  3  4  5 

57. Har jag varit övertygad om att jag kunde prestera väl när som helst          

1  2  3  4  5 

58. Har jag varit i bra fysisk form          

1  2  3  4  5 

59. Har jag utmanat mig själv          

1  2  3  4  5 

60. Har jag känt mig känslomässigt tömd efter träning          

1  2  3  4  5 

61. Har jag haft muskelvärk efter en fysisk aktivitet          

1  2  3  4  5 

62. Har jag varit övertygad om att jag presterade bra          

1  2  3  4  5 
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                                                                                                           1=Stämmer inte alls     5=Stämmer Helt 
 
63. Har jag känt att det krävdes för mycket av mig under ledigheten          

1  2  3  4  5 

64. Har jag peppat upp mig själv           

1  2  3  4  5 

65. Har jag känt att jag vill sluta dieta          

1  2  3  4  5 

66. Har jag känt mig kraftfull          

1  2  3  4  5 

67. Har jag varit övertygad om att jag hade tränat bra          

1  2  3  4  5 

68. Har jag känt att ledigheten inte kom vid rätt tidpunkt          

1  2  3  4  5 

69. Har jag känt mig känslig för skador          

1  2  3  4  5 

70. Har jag satt bestämda mål för mig själv           

1  2  3  4  5 

71. Har min kropp känts stark          

1  2  3  4  5 

72. Har dieten gjort att jag kände mig frustrerad          

1  2  3  4  5 

 

Under diet kan det förekomma stress. Vänligen besvara följande 
frågor utifrån hur du generellt hanterar/hanterade din stress under 
ditt valda diettillfälle. 
 
                                            1 = Mycket sällan, 2 = Ganska sällan, 3 = Ganska ofta, 4 = Mycket ofta 

 
1. Jag arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på problem        

1  2  3  4 

2. Jag anstränger mig för att göra något åt min situation        

1  2  3  4 

3. Jag säger till mig själv att ”detta är inte sant”        

1  2  3  4 

4. Jag använder alkohol eller andra droger för att känna mig bättre        

1  2  3  4 

5. Jag får känslomässigt stöd av andra        

1  2  3  4 

6. Jag ger upp mina försök att klara av det        

1  2  3  4 

7. Jag agerar för att försöka förbättra situationen        

1  2  3  4 

8. Jag vägrar inse att det har hänt        

1  2  3  4 

9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för mina obehagliga känslor        

1  2  3  4 

10. Jag får hjälp och råd av andra människor        

1  2  3  4 

11. Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för att ta mig genom situationen        

1  2  3  4 

12. Jag försöker se det i ett annat ljus för att få det att verka mer positivt        

1  2  3  4 

13. Jag är kritisk mot mig själv        

1  2  3  4 

14. Jag försöker komma på en strategi för vad jag skall göra        

1  2  3  4 

15. Jag får tröst och förståelse från någon annan person        

1  2  3  4 

16. Jag ger upp mina försök att hantera situationen        

1  2  3  4 

17. Jag försöker finna något bra i det som sker        

1  2  3  4 

18. Jag skämtar om det        

1  2  3  4 
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                                                 1 = Mycket sällan, 2 = Ganska sällan, 3 = Ganska ofta, 4 = Mycket ofta 

 
19. Jag får på bio, tittar på Tv, läser, dagdrömmer, sover, handlar eller gör något 
annat för att slippa tänka på situationen 
 

       

1  2  3  4 

20. Jag accepterar det faktum att det har hänt        

1  2  3  4 

21. Jag ger uttryck för mina negativa känslor        

1  2  3  4 

22. Jag försöker finna tröst i min religion eller andliga tro        

1  2  3  4 

23. Jag försöker få råd eller hjälp från andra människor om vad jag ska göra        

1  2  3  4 

24. Jag lär mig leva med det        

1  2  3  4 

25. Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta        

1  2  3  4 

26. Jag anklagar mig själv för saker som hänt        

1  2  3  4 

27. Jag ber eller mediterar        

1  2  3  4 

28. Jag skojar om situationen        

1  2  3  4 
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