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Introduktion 

Stress är ett intressant fenomen som kan beröra alla människor både positivt och negativt. 

Stress kan orsaka diverse reaktioner hos en person (en stressfull reaktion) då de krav som 

upplevs känns som skadliga, tunga och överskrider lätt tillgängliga resurser (Anshel, 

Williams, & Williams, 2000). Lazarus och Folkman ansåg stress som en funktion av en hög 

kravfylld situation som är kopplad till en persons emotioners begränsningar för effektiv 

coping med dessa krav (Anshel et al., 2000). Stress finns inte enbart i det vardagliga livet utan 

är även en stor del inom idrotten. Deltagande i ett idrottsmoment kan vara en stressfull 

upplevelse och är oftast associerat med en rad obehagliga emotioner så som oro, frustation 

och avskräckan (Nicholls, Polman, & Levy, 2012). 

Under en stressfull situation reagerar individer olika och beteendet påverkas utifrån 

situationen. Exempelvis genomfördes en studie på 118 högpresterande manliga golfspelare 

där resultatet visade att den utmanade prövningen/tävlingsmomentet var associerad med 

golfarnas "bättre prestationer”, medan hotbilder var förknippade med spelarnas ”sämre 

prestationer” (Nicholls et al., 2012). Uppgiften som en individ står inför påverkas av en rad 

olika inkommande stimuli samt stressorer och de i sig skapar en emotionell reaktion. Det är 

med bakgrunden av ovanstående resonemang som det är intressant att studera stressreaktionen 

och dess påverkan på emotioner, beslutsfattningsförmåga, beteende och inverkan på den 

idrottsliga prestationen.   

Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera stressresponsen och dess påverkan på 

emotioner, beteende och beslutsfattningsförmåga samt hur det påverkar den idrottsliga 

prestationen. Följande frågeställningar studeras för att besvara syftet:  

 Vad är en stressrespons? 

 Varför uppkommer en stressrespons? 

 Hur påverkar stressresponsen emotioner, beteende och beslutsfattande? 

 Hur påverkar stressresponsen den idrottsliga prestationen?  

 

Begreppsdefinition 

Stressreaktioner  
Stressreaktioner är en persons reaktion på en eller flera stressfyllda händelser (Doteval, 1994). 

Gerhard Doteval (1994) beskriver att människan har fyra typer av reaktioner på fara som styrs 

av centrala nervsystemet:  

 Försvarsreaktion  

 Frysningsreaktion  

 Spela död reaktion  

 Besegrande reaktion.  

En stressor hänvisar till de krav som i sig kan leda till en stressreaktion och som är en 

händelse eller situation som är potentiellt stressande på grund av de krav som ställs samt att 

det kan leda till stress (Carpenter, 1992; ref. i Anshel, et al., 2000). Dessa krav, om de är 

kortvariga alternativt plötsliga, kan de refereras till en akut stressrespons (Anshel et al., 2000).  

Kamp och flyktbeteende är ett klassiskt sätt att föreställa det beteendemässiga och 

fysiologiska svar till ett hot från en farlig situation, vare sig det är ett rovdjur, en rånare, 

olycka eller naturkatastrof (McEwen, 2007).  
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Emotioner 
Emotioner är centralt för kvaliteten och utbudet av vardagliga mänskliga erfarenheter (Dolan, 

2002). Känslor ger den främsta valutan i mänskliga relationer samt den motiverande kraften 

för vad som är bäst och sämst i det mänskliga beteende (Dolan, 2002).   

Exempelvis är rädsla en typ av emotion och kan beskrivas på följande sätt:  

Rädsla är en aktiverad, offensiv känslomässigt tillstånd som används till att motivera 

organismen till att klara hotande händelser (Öhman, 2000; ref. i Öhman, 2005). En rädsla blir 

förstärkt genom undvikande av den uppkomna situationen och den hämmas av konfontration 

(Öhman, 2005). 

 

Teoretisk referensram  

För att bättre förstå stress och stressreaktioner har teoretiska referensramar utvecklats. I detta 

arbete kommer Disparity model of stress (Berger, Pargman, & Weinberg, 2007) samt The 

Cannon-Bard Theory (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland, & Vliek, 2009) att redovisas.  

Disparity model of stress 

Disparity model of stress (se Figur 1) anse vara en relationsmodell eftersom den betonar 

relationen mellan krav från stressorer och individens resurser för att svara på stress (Berger et 

al., 2007). En obalans mellan upplevda stressorer och resurser kan resultera i underbelastning 

eller överbelastning av en individs förmåga av coping (Berger et al., 2007).  Motion kan 

förbättra coping kapaciteten genom att förbättra humöret, självkonceptet samt den fysiska och 

psykologiska energi nivån (Berger et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disparity model of stress (Simonsson, 2015, fritt från Berger et al., 2007). 

Stress: Bedömning av personliga resurser 
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För att förstå hur de olika stegen kan påverka stressprocessen så är det viktigt att studera de 

individuella komponenterna. De samverkande faktorerna i Disparity model of stress är den 

första utav åtta grund komponenterna förekomsten av en stressor, t.ex. en livshändelse eller 

krångel. Andra komponenten som Berger beskriver är krav av en handling och uppfattningen 

av den personliga betydelsen av kraven. Tredje komponenten är den kognitiva bedömningen 

av personens/individens egen förmåga och färdighet som krävs (vilket kan ske på medvetna 

och/eller omedvetna nivåer). Fjärde komponenten är fysisk och psykisk stressrespons eller 

symptom. Femte komponenten är de personlig eller moderator egenskaperna. De sista tre 

grund komponenterna är tankemönster, iakttagbart beteende och upplevda konsekvenser av 

beteende. (Berger et al., 2007). 

Stress är orsakad av allmänt erkända externa händelser i livet samt inre händelser och dess 

krav (Berger et al., 2007).  Enligt Disparity model of stress är stress resultatet från en persons 

upplevda skillnad mellan personens kapacitet och den nödvändiga reaktionen från en 

stressfaktor snarare än enbart från själva stressen (Berger et al., 2007). Personer blir stressade 

när de kämpar med kraven som inte matchar med de resurser och kapacitet som finns till 

förfogande (Berger et al., 2007). En situation som använder för många resurser jämfört med 

en situation som använder för få resurser kan båda situationerna resultera i stress (Berger et 

al., 2007).  

 

The Cannon-Bard Theory 
Cannon-Bard teorin (se Figur 2) föreslår att den subjektiva upplevelsen av emotioner och 

fysiologisk upphetsning inte orsakas av varandra utan är självständiga svar på en situations 

emotionella upphetsning (Passer et al., 2009). När en person bemöter en sådan situation 

skickas sensorisk information till thalamus som då skickar informationen vidare till 

hjärnbarken och därefter till de inre organen i kroppen (Passer et al., 2009). Meddelandet till 

hjärnbarken producerar erfarenheter av emotioner och medans meddelandet till de inre 

organen genererar en fysiologisk upphetsning (Passer et al., 2009).  

 

 

 

 

 

Figur 2: The Cannon-Bard Theory (Simonsson, 2015, fritt från Passer et al., 2009).  

Inkommande stimuli om fruktan aktiverar automatiskt rädsla och fångar uppmärksamheten 

hos individen (Öhman, 2005). Känslan av den upplevda rädslan är förknippad med instinkten 

av flyktbeteende medan känslan av ilska är förknippa med instinkten av kampbeteende 

(Cannon, 1915). McDougalls (ref. i Cannon, 1915) beskriver relationen mellan flyktbeteende, 

rädsla, kampbeteende och ilska. McDougalls (ref. i Cannon, 1915) redogör för att ute i det 

vilda djurlivet är det med störst sannorlikhet att det följs upp av en aktion, antingen springa 
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nätverk av strukturer som är centrerat på amygdala, som kan aktivera en respons av rädsla 

(Öhman, 2005). Som ett resultat av amygdalas aktivering sker en respons av rädsla och 

uppmärksamheten blir riktad mot det framkallande stimuli (Öhman, 2005). När amygdala 

aktiveras om faran skickas signaler till det autonoma nervsystemet om att bli upphetsad och 
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upplever vi allt ifrån ångest till panik (Cozolino & Santos, 2014). Cozolino och Santos (2014) 

beskriver några saker som triggar igång rädsla, tillexempel ormar eller höjder och de 

signalerar till amygdala. Detta sitter hårt fast i vårt genetiska minne och tar oss tillbaka till 

våra förfäder (Cozolino & Santos, 2014). Andra inlärda associeringar som triggas igång när 

amygdala aktiveras om fara kan hjälpa oss att undvika hundar, publika tal eller annat som vi 

upplever som obehagligt (Cozolino & Santos, 2014). 

 

Tidigare forskning 

Stressrespons och dess uppkomst 

Under många årtionden har stressresponsen beskrivits främst i form av negativa känslor 

(Folkman, 2008). Men kraftiga bevis tyder på att positiva känslor inträffar samtidigt med 

negativa känslor speciellt under intensivt stressade situationer (Folkman, 2008). Folkman 

(2008) föreslog att det finns ett behov av att betrakta de möjliga rollerna av positiva känslor i 

stressprocessen. Under de senaste åren har det dock skett ett växande intresse för de positiva 

aspekterna av stressprocessen, inklusive positiva utfall såsom personlig transformation eller 

tillväxt (Folkman & Moskowitz, 2000). Viktigt för individen att bedöma situationer mer som 

en utmaning än som ett hot (Folkman & Moskowitz, 2000).  

Tidigare forskning har visat att när nervceller i amygdala skapar en association mellan ett 

inkommande stimuli och fara är det svårt och näst intill omöjligt att ändra anslutningen. 

Cozolino och Santos beskriver att när en individ överkommer sin rädsla eller fobi förblir 

associationen mellan inkommande stimuli och fara inom amygdala men att det har byggts nya 

anslutningar för att hämma aktiveringen av en kamp eller flyktreaktion. Amygdala är även en 

central del i utvecklingen av individers scheman, det vill säga förmågan att reglera sina 

känslor och självkänsla. Amygdalas primära jobb är att bedöma om det är en önskvärd 

situation och för att motivera oss mot eller bort från situationen. (Cozolino & Santos, 2014).  

Stress är en komplex process, stress uppkommer som en individuell respons till en händelse 

(stressorer) där kraven förändras och/eller responsen förändras. Stressorer är stimuli och dessa 

stimuli kan både vara önskvärda och icke önskvärda och uppstår från händelser som kan 

antingen vara akuta händelser som är tidsbegränsade eller kroniska händelser som är 

långvarande. Stressorer kan vara yttre faktorer såsom objektiva situationer som inkluderar 

stora livshändelser och krångel. Stressorer kan även vara inre faktorer såsom tankar, 

tolkningar av livshändelser samt inbillningar. Oavsett om stressorerna är eftertraktade eller 

inte, akuta eller kroniska, yttre eller inre, så krävs det energi för att individen ska kunna 

anpassa sig. (Berger et al., 2007).   

Emotioner, beteende och beslutsfattningens påverkan av en stressrespons  

I verkliga stressiga situationer upplever de flesta individer en samling av emotioner beroende 

på situationens komplexitet och betydelsen av de olika mål som står på spel samt de alternativ 

för att ändra situationen och vad som annars pågår i en persons liv (Folkman & Moskowitz, 

2003). Deltagande i ett idrottmoment kan vara en stressfylld upplevelse och är oftast 

associerat med en rad obehagliga emotioner så som oro, frustation och avskräckande 

(Nicholls et al., 2012). Enligt Dolan (2002) så påverkar våra upplevda emotioner vårt 

beslutsfattande. När vi blir medvetna om en upplevelse som sedan tidigare blivit 

behandlat/upplevt så aktiveras minnet och sätter igång ett komplex beteendemönster (Öhman, 

2005). Rädsla kan negativt påverka exekutiva funktioner, problemlösningsförmåga samt 

emotionell reglering, med andra ord gör rädslan oss stela, oflexibel, och stumma (Cozolino & 

Santos, 2014). Amygdala är en central komponent som hjälper till att hålla oss levande och 

påverkar vår förmåga i hur vi reglerar våra känslor (Cozoliono & Santos, 2014). En viktig 
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kognitiv process är beslutsfattandet som har beskrivits som människors förmåga att välja 

mellan olika alternativ i olika förhållanden i ett ögonblick av tid (Bar-Eli, Plessner, & Raab, 

2011; ref. i Laborde, Dosseville, & Raab, 2013). Förtroende på sin egen förmåga har potential 

att aktivera känslor, vilket i sin tur förväntas påverka idrottarens beslutsfattande (Laborde et 

al., 2013). Andra forskare har funnit bevis som tyder på en klassificera av känslor som obehag 

(t.ex. ilska, ångest och nedstämdhet) och glädje (lycka och upphetsning) är mer tillämpliga för 

idrottspopulationer (Nicholls et al., 2012). Denna klassificering av känslor är mer relaterad till 

upplevelsen av att känna känslor snarare än att uppleva en känsla och detta kan påverka 

prestationen (Nicholls et al., 2012). Detta beror på att de behagliga känslorna inte alltid har ett 

positiv samband med idrottsprestationer och att negativa känslor inte alltid är skadligt för 

prestationen (Hanin, 2007 och Hanin, 2010; ref. i Nicholls et al., 2012).  

Inom sportlitteraturen har känslor oftast förväxlats med humör (Laborde et al., 2013). Känslor 

och humör är relativt lika då de båda refererar till ett känslotillstånd och som kan 

kategoriseras som behagligt eller obehagligt (positiv eller negativ)(Davidsson, 1994; ref. i 

Laborde et al., 2013). Humör speglar det totala känslotillståndet hos individen medan känslor 

kan vara kopplat till en specifik händelse eller ögonblick som orsakat responsen (Davidsson, 

1994; ref. i Laborde et al., 2013). Det finns två typer av beslutsfattande inom idrott, kortsiktigt 

och långsiktigt beslutsfattande och båda dessa typer av beslutsfattande kan påverkas av 

känslor (Laborde et al., 2013).  

Tenenbaum et al. (2009; ref. i Laborde et al., 2013) föreslår en konceptuell struktur för att 

förstå sambandet mellan beslutsfattande och känslor. Känslor hos en individ och i ett lag, 

utforskas med teorin individual zone of optimum functioning (IZOF) och den kognitiva-

motivationsrelations teori om känslor (Lazarus, 2000; ref. i Laborde et al., 2013). Dessa 

känslorelaterade teorier är kopplade till beslutsfattande genom begreppet av mentala 

prestationer och applikationer såsom användningen av mentala rutiner för att stabilisera det 

emotionella tillstånd och som är associerad med en högre beslutsfattande presentation 

(Laborde et al., 2013). IZOF konceptet förutsätter att varje utövare har ett specifikt 

intensitetsområde för ett fastställt affekttillstånd som är associerad med optimal 

beslutsfattningsförmåga och prestation (Tenenbaum, Basevitch, Gershgoren, & Filho, 2013). 

De befintliga teorierna om känslor inom sportområdet ignorerar beslutsfattande, om de 

beslutsfattande teorierna ignorerar känslor så skulle sportvärlden definitivt dra nytta av den 

inspiration som kommer från de vanliga psykologiska teorierna (Laborde et al., 2013).  

Emotioner och beslutsfattande utifrån ett idrottsperspektiv 
Tävlingar inom idrott anses vara en stor stressfaktor, vilket i sin tur bidrar till att känslor 

väcks (Tenenbaum et al., 2013). Känslor kan uppfattas som antingen behagliga eller 

obehagliga och kan fungera som nedsättande eller underlättande för prestation (Hanin, 2000; 

ref. i Tenenbaum et al., 2013). Den akuta stressen som upplevs av idrottare under idrottsliga 

tävlingar avser att ha en eller flera korta tidsbegränsande stunder där idrottaren beskattar sina 

resurser (Anshel, Kang, & Jubenville, 2013). Den akuta stressresponsen är inte upplevd inom 

alla sporter samt hos alla atleter, och en individs förmåga att effektiv hantera stressfulla 

event/situationer är absolut nödvändigt för framgångsrika idrottsprestationer (Anshel et al., 

2000). Ett urval av stressorer som tillexempel ett dåligt domslut från domaren eller att göra ett 

fysiskt/psykiskt fel samt att ta emot en obehaglig input från olika externa källor (Anshel & 

Kaissidis, 1997; ref. i Anshel et al., 2013). När idrottare utsätts för höga nivåer av akut stress 

så engagerar idrottaren sig i introspektiva tankar och self-talk och därigenom äventyra med 

dessa kognitiva processer (Anshel et al., 2013). Resultatet blir långsammare reaktioner, sämre 

yttre fokus och sämre prestationsförmåga (Taylor & Daniel, 1987; Weinberg & Richardson, 

1990; ref. i Anshel et al., 2013) och det är därför viktigt för idrottare att bibehålla en optimal 
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kognitiv funktion genom att framgångsrikt hantera stressande händelser som uppkommer vid 

olika tävlingsmoment (Anshel et al., 2013).  

Resultaten av tidigare forskning har upprepade gånger visat att oförmågan att effektivt hantera 

akut stress är skadligt för både prestationsförmåga och välbehaget av att delta i 

tävlingsmoment inom idrott (Anshel et al., 2013). Cannon sökte en särskild aspekt av stress, 

den neuroendokrina processen och formade uttrycket kamp och flyktbeteende (Berger et al., 

2007). Kamp och flykt responsen aktiverar musklerna i kroppen som en reaktion på en hotfull 

situation (Berger et al., 2007). I respons på en hotfull situation så aktiveras hypofysen 

binjurarna som utsöndra adrenalin, kortisol och andra hormoner (Berger et al., 2007). De 

utsöndrade hormonerna orsakar ökad muskeltension, hjärtfrekvens och blodtryck samt stoppar 

matsmältningen (Berger et al., 2007). Som en respons på stress så reagerar vi människor olika 

på stress och våra kroppar agerar då olika (Berger et al., 2007). En studie som genomförts 

med en grupp bestående av 118 högpresterande manliga golfspelare hittade att den utmanade 

prövningen var associerade med golfarnas "bättre prestationer”, medan hotbilder var 

förknippade med spelarnas ”sämre prestationer” (Nicholls et al., 2012).  I andra studier kring 

stress inom tävlingsmoment fann att "göra ett misstag", "uppleva aggressiva reaktioner från 

tränare och spelare" och "bli medveten om förekomsten av betydelsen av andra" var mycket 

intensiva källor till akut stress bland svenska idrottsmän, medan "ett misstag" rankades högt 

bland skickliga basketdomare i en utredning av Kaissidis-Rodafinos, Anshel och Porter år 

1997 (Anshel et al., 2013). IZOF modellen antyder att det är möjligt men inte troligt att en 

idrottare kan prestera bra utanför sin individuella optimala zon (Cohen, Tenenbaum, & 

English, 2006). Det är därför viktigt för idrottspsykologer att lära sina idrottsutövare 

problemfokuserad coping färdigheter samt känslobaserade tekniker (Folkman & Lazarus, 

1980; ref. i Cohen et al., 2006). Med hjälp av dessa tekniker och färdigheter kan idrottare 

fokusera på de fysiska aspekterna inom idrotten och individen kan justera sina känslor (Cohen 

et al., 2006). Studie har visat att det troligen är att kombinationen av känslofokuserad och 

problemfokuserad coping och färdighetsträning som kommer att tillåta idrottare att lättare 

uppnå optimal prestationsnivå (Cohen et al., 2006).  

Optimala nivåer av stress tillhandahåller människan med energi och spänning. En individ som 

upplever stress, vill minska stressen när den är så intensiv att det blir obehagligt eller 

producerar oönskad stress symptomer. Berger säger att för mycket stress är skadligt för en 

individ. När en individ upplever förmycket stress så måste individen göra något för att minska 

stressen, före den hinner skada eller leda bort från individens fulla åtnjutande av livet. Coping 

används för att hantera stressen och inkludera olika tillvägagångssätt för att förändra tankarna 

och tolkningen av en stressfull situation. (Berger et al., 2007).  

 

Diskussion  

Syftet var med denna ämnesfördjupning att studera stressresponsen och dess inverkan på den 

idrottsliga prestationen samt hur emotioner, beslutsfattning och beteende påverkas. Följande 

frågeställningar undersöktes:  

 Vad är en stressrespons? 

 Varför uppkommer en stressrespons? 

 Hur påverkar stressresponsen emotioner, beteende och beslutsfattning? 

 Hur påverkar stressresponsen den idrottsliga prestationen? 

Ämnesfördjupningens frågeställningar har belyst stressresponsen och hur individer reagerar 

på inkommande stimuli.  
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Stressresponsen och dess uppkomst 
En tänkbar slutsats som kan dras utifrån stressresponsen och dess uppkomst är att det är 

väldigt individuellt för varje person. Berger beskriver att stress uppkommer inom en 

individuell respons till en händelse (stressorer) där kraven förändras och/eller responsen 

(Berger et al., 2007).  Stressorer är stimuli och dessa stimuli kan både vara önskvärda och icke 

önskvärda händelser som kan antingen vara akuta händelser som är tidsbegränsade eller 

kroniska händelser som är långvarande (Berger et al., 2007). Utifrån dessa resultat är det 

rimligt att dra vidare slutsats, att när situationer upplevs som okontrollerbara tillämpas ett 

fly/undvikande mönster beteende (Anshel & Sutarso, 2007). Vidare forskning av Cannon på 

stress har resulterade i en ny aspekt av stress och Cannon utformade utrycket kamp och 

flyktbeteende (Berger et al., 2007). Akut stress upplevs så förklarar det och förutspår en 

individs coping förmåga på specifika stressande händelser och särskilt om händelsen uppfattas 

av individen som mycket intensiv (Anshel & Sutarso, 2007).   

Stressresponsen påverkan på emotioner, beteende och beslutsfattande 

Slutsatser som kan dras från den tidigare forskningen är att stress påverkar våra emotioner, 

beslutsfattande och beteendet. Cozolino & Santos (2014) lyfter fram att amygdala är en 

central komponent som hjälper till att hålla oss levande samt påverkar vår förmåga i hur vi 

reglerar våra känslor. Enligt Cannon-Bard Theory och Disparity model of stress så regerar 

olika personer olika på samma händelse/situation (Berger et al., 2007). Som en respons på 

stress så reagerar vi olika på stress och våra kroppar agerar olika (Berger et al., 2007). Studier 

gjorda av Dolan (2002) och Laborde (Laborde et al., 2013) visar att emotioner påverkar en 

individs förmåga för beslutsfattande. Teorierna individual zone of optimum functioning 

(IZOF) och motivationsrelationsteori om känslor, är båda kopplade till bättre beslutsfattande 

genom mentala prestationer och användningen av mentala rutiner för att stabilisera det 

emotionella tillståndet (Laborde et al., 2013). Förtroende i sin egen förmåga har kapacitet att 

aktivera känslor, vilket i sin tur förväntas påverka spelarens förmåga för beslutsfattande 

(Laborde et al., 2013). Idrottare kan lära sig mycket om hur de kan göra de bästa besluten 

under press och hur de kan hålla sinnet skarpt när insatserna i spelet är höga (Laborde et al., 

2013). Positiva känslor har ett positivt samband med den subjektiva prestationen medan 

negativa känslor har ett negativt samband med subjektiva prestationen (Nicholls et al., 2012). 

Optimering av emotioner påverkar prestationen positivt och det förväntas att positivt påverka 

beslutsfattningsförmågan (Laborde et al., 2013). 

Individual zone of optimum functioning (IZOF), teorin förutsätter att varje utövare har ett 

specifikt intensitetsområde för ett fastställt affekttillstånd som är associerad med optimal 

beslutsfattningsförmåga och prestation (Tenenbaum, Basevitch, Gershgoren, & Filho, 2013). 

De befintliga känsloteorierna är kopplade till en individs beslutsfattningsförmåga och 

stabilisering av det emotionella tillståndet (Laborde et al., 2013). En viktig slutsats för varje 

individ är att de finner sitt optimala känslotillstånd för att individen ska kunna prestera 

optimalt. Vidare slutsats utifrån resultaten är att de två typer av beslutsfattande, kortsiktigt och 

långsiktigt som påverkas av emotioner. Benägenhet till en rad olika känslor tros utrusta 

personer med kapacitet, både för att skaffa sig korrekt feedback från sina miljöer, beträffande 

konsekvenserna av sitt eget beteende och att uppfatta olika känslor hos andra människor 

(Higgins & Hughes, 2011). Känslomässig stabilitet, särskilt i ytterligheter, kan begränsa i 

vilken utsträckning människor kan anpassa sig eller svara på stressande situationer (Higgins 

& Hughes, 2011). Förhållandet mellan känslor och beslutsfattningens förmåga är en 

förutsättning för att utveckla insatser som syftar till att reglera känslor och prestations 

förbättringar (Tenenbaum et al., 2013). Inom idrotten är det viktigt att idrottaren behåller 

hans/hennes medvetande till externa och interna sensoriska signaler som är hårt ansträngda 
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och framkallar känslor, samtidigt som information bearbetas och ett beslut fattas (Tenenbaum 

et al., 2013).  

Stressresponsen påverkan på den idrottsliga prestationen 
Resultaten av tidigare forskning har upprepade gånger visat att oförmågan att effektivt hantera 

akut stress är skadligt för prestationsförmåga och välbehaget av att delta i tävlingsmoment 

inom idrott (Anshel et al., 2013). Tävlingsmoment inom idrott anses vara en stor stressfaktor, 

vilket bidrar till att känslor väcks (Tenenbaum et al., 2013). Känslor kan uppfattas som 

antingen behagliga eller obehagliga och båda kan fungera som nedsättande eller underlättande 

för prestation (Hanin, 2000; ref. i Tenenbaum et al., 2013).  När idrottare utsätts för höga 

nivåer av akut stress så engagera de sig i introspektiva tankar och self-talk och därigenom 

äventyra med dessa kognitiva processer (Anshel et al., 2013). Resultatet är långsammare 

reaktioner, sämre yttre fokus och sämre prestationsförmåga (Taylor & Daniel, 1987; 

Weinberg & Richardson, 1990; ref. i Anshel et al., 2013). Därför är det viktigt för idrottare att 

bibehålla en optimal kognitiv funktion genom att framgångsrikt hantera stressande händelser 

som uppkommer inom tävlingsmoment (Anshel et al., 2013). Resultaten av en individs 

prestation påverkas av emotioner och beslutsfattande (Tenenbaum et al., 2013). En rimlig 

slutsats som kan dras utifrån resultaten av tidigare forskning är att den upplevda stressen 

påverkar den idrottsliga prestationen i den omfattningen av att kunna hantera den upplevda 

stressen.  

Med utgångspunkt från Disparity model of stress och The Cannon-Bard Theory sker det en 

känslomässig respons på en inkommande stressor och beteendet påverkas. En stressfylld 

situation som består av lärda beteendemässiga reaktioner och som framgångsrikt minskar 

stressen genom att begränsa vikten av farliga eller obehagliga förhållanden (Lazarus & 

Folkman, 1984; Stone et al., 1992; ref. i Anshel & Anderson, 2002). När en idrottare upplever 

en stressfylld situation och misslyckas att hantera situationen kan den akuta stressen ha 

skadlig effekt på psykologiska processer såsom koncentration, uppmärksamhet och 

upphetsning (Anshel, 1990; Jones & Hardy, 1989; ref. i Anshel & Anderson, 2002). IZOF 

modellen säger att varje individ har en optimal zon där individen har optimal 

beslutsfattningsförmåga och prestation, dock kan försämrad psykologisk förmåga i sin tur 

påverka individen och då hamna utanför sin optimala zon och i sin tur påverkar idrottarens 

förmåga att prestera (Tenenbaum et al., 2013). Vidare slutsats som kan dras utifrån 

ovanstående är att den akuta stressen kan ha skadlig effekt på psykologiska processer och 

vidare kan de medföra att individen inte är i sin optimala zon och på så sätt inte kan prestera 

optimalt.  

Framtida forskning 

Följande fördjupningsarbete har berört stressresponsen inverkan på emotioner, 

beslutsfattningsförmågan, beteende och den idrottsliga prestationen. I framtida forskning vore 

det intressant att koppla in känslor i beslutsfattande och vise versa, för att se känslors inverkan 

på beslutsfattande (Laborde et al., 2013). För både forskare och kliniker är det viktigt att 

upprätthålla ett balanserat perspektiv angående rollen av de upplevda positiva känslorna i 

stressprocessen (Folkman, 2008). Stressprocessen är idag starkt präglad av negativa känslor 

och mycket tyder på att de positiva känslorna har viktig betydelse för anpassningen och att 

dessa känslor genereras av identifierbara coping processer (Folkman, 2008). Inför framtida 

studier måste stressforskare inkludera positiva känslor i sina studier för att lära mer om hur 

människor skapar och stödjer dem och för att ytterligare utforska anpassningens betydelse i 

förhållande till fysiologiska, psykologiska och sociala resultat (Folkman, 2008). Positiva 

känslor i framtida studier kommer hjälpa att åtgärda en obalans mellan forskning och klinisk 
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verksamhet på grund av årtionden av nästan exklusivt bekymmer med negativa känslor 

(Folkman, 2008).  

Trots den omfattande forskningen på området om emotioner och beslutsfattande, är 

majoriteten av dagens vetenskapliga insatser fokuserade bara på ett relativt minimalt område, 

nämligen effekterna av ångestens påverkan på prestationen (Carver & Scheier, 1988; ref. i 

Tenenbaum et al., 2013). Framtida forskning behöver skifta fokus till att studera effekter av 

en rad olika känslor (t.ex. sorg, överraskning, och rädsla) på beslutsfattningsprocessen (t.ex. 

förväntan och lägesbedömning) för både enskilda individer och grupper (Tenenbaum et al., 

2013). Trots den omfattande forskningen som finns på området är majoriteten av 

vetenskapliga insatser fokuserade på effekten av ångest och utfallet på prestationen (Carver & 

Scheier, 1988; ref. i Tenenbaum et al., 2013), och på att identifiera den optimala emotionella 

zonen för framgångsrik prestation av individer (Hanin, 2000; ref. i Tenenbaum et al., 2013). 

Framtida forskning måste undersöka funktionen av uppmärksamhetens fördomar med en mer 

neutral inställning och med tanke på att vissa faktorer kan vara av mer eller mindre 

framträdande för individer beroende på deras befintliga anlag (Higgins & Hughes, 2011). 

Viktigt för den framtida forskningen är att undersöka påverkan av gruppegenskaper (t.ex. 

antal nya spelare, frekvensen av kommunikation, och typ av idrott) och gruppnivå 

konstruktioner (t.ex. sammanhållning, kollektiv-effekt, och shared mental model) på känslo-

beslutsfattnings länken (Tenenbaum et al., 2013).  

 

Implikationer 

Syftet med denna ämnesfördjupning var att undersöka stressresponsen och dess påverkan på 

emotioner, beslutsfattningsförmåga, beteende och den idrottsliga presentationen, följande 

slutsatser kan summeras:  

Den akuta stressrepsonsen är inte huvudsaklig hos alla sporter och är därför inte upplevd av 

alla atleter och en individs förmåga av effektiv coping i stressfulla tävlingsmoment är absolut 

nödvändigt för framgångsrika idrottsprestationer (Anshel et al., 2000). När en individ inte 

klarar av att hantera en stressfylld situation blir resultatet långsammare reaktioner, sämre yttre 

fokus på tävling och sämre prestationsförmåga (Taylor & Daniel, 1987; Weinberg & 

Richardson, 1990; ref. i Anshel et al., 2013). Därför är det viktigt för en idrottare som vill 

prestera optimalt att bibehålla en optimal kognitiv funktion genom att framgångsrikt hantera 

stressande händelser som uppkommer inom olika tävlingsmoment (Anshel et al., 2013). 

Stressupplevelsen är unik för varje individ och behöver behandlas olika för varje individ och 

där av finns det olika stresshanterings tekniker/coping för att kunna hantera den upplevda 

stressen. Coping är viktigt för att generera positivt laddade känslor (Nicholls, Hemmings, & 

Clough, 2010). Lazarus och Folkman (1984; ref. i Nicholls et al., 2010) föreslog att coping är 

en ständigt föränderlig process där individer kan lita mer på vissa strategier vid olika tider 

under en stressfull situation, men olika copingstrategier/tekniker kan användas under en 

stressfull incident/situation. Individer kan använda olika tekniker för att lära sig hantera den 

uppkomna stressen och hjälpa till att hamna i sitt optimala känslotillstånd för att kunna 

prestera bättre. Att hantera stressfulla händelser består av en individs lärda beteendemässiga 

reaktioner som framgångsrikt minskar stressen genom att begränsa vikten av farliga eller 

obehagliga förhållanden (Lazarus & Folkman, 1984; Stone et al., 1992; ref. i Anshel & 

Anderson, 2002).  

Det finns en rad olika former av stresshanterings tekniker och vad som fungerar för en individ 

är individuellt (Berger et al., 2007). Olika stresshanteringstekniker som kan hjälpa en individ 
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att hantera en stressfull situation och på så sätt kunna prestera optimalt. Berger (2007) 

beskriver avslappningstekniker i tre olika kategorier som hjälp för att minska stressen. De tre 

kategorierna av avslappningstekniker är somatisk tillvägagångssätt (kropp till sinne), 

kognitivt tillvägagångssätt (sinne-kropp) och beteende tillvägagångssätt (Berger et al., 2007). 

Exempel på kognitivt tillvägagångssätt är meditation samt tankestopp och med hjälp av dessa 

avslappningstekniker kan de mildra den uppkomna stressen och underlätta för prestation 

(Berger et al., 2007).  
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