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Introduktion 
 
Stress upplevs i olika grad, inte minst i vardagen, men många är egentligen inte medvetna om 
stress, eller vet hur den ska hanteras. Inom idrott har begreppet stress fått ett allt större 
utrymme. Idrottare utsätts för en mängd olika stresskällor så som dåliga prestationer, orättvisa 
domslut, press från publik, inre konflikter och press från tränare och lagkamrater (Gould, 
Wilson, Tuffey, & Lochbaum, 1993; ref i Hoar, Crocker, Holt & Tamminen, 2010).  
 
Copingstrategier spelar en stor roll för en lyckad idrottsprestation (Crocker & Graham, 1995; 
ref i Masagno & Marchant, 2013). Idrottare som framgångsrikt lyckas hantera stressfyllda 
situationer presterar bättre och upplever idrott som tillfredsställande (Anshel, Sutarso & 
Juvenville, 2009; Nicholls & Polman, 2007; ref i Mesagno & Marchant, 2013). Det finns 
således god anledning till varför idrottare bör ta copingstrategier på allvar och träna på dessa, 
för att sedan kunna använda dem under pressade situationer i tävling (Mesagno & Marchant, 
2013).  
 
Hanteringen av livets kanske mest påfrestande svårighet, stress, innebär att ha kunskap 
angående copingstrategier och använda dem i träning, vilket i sin tur skapar förutsättningar 
för individer att välja den mest lämpliga strategin. Tidigare forskning visar att värderingar är 
den största anledningen till varför idrottare inte använder sig av samma copingstrategi för att 
hantera stresskällor. Det kan handla om att värdera en situation som ett hot eller en möjlighet, 
vilket leder till undvikande coping eller aktiv coping (Kim & Duda, 2003; ref i Mesagno & 
Marchant, 2013).  
 
Kunskapen angående den egna stressreaktionen i till exempel pressade tävlingssituationer 
samt att ha en copingstrategi, underlättar hanteringen av både gamla och nya situationer av 
stress som uppstår. Den processen innebär att individer fördjupar kunskapen kring sina egna 
mönster av stressreaktioner och borde då kunna förebygga en djup stressreaktion, med hjälp 
av en copingstrategi. (Dias, Cruz & Fonseca, 2012).  
 
Även skillnader mellan hur idrottande kvinnor och män använder sig av copingstrategier har 
studerats. Kvinnor har en tendens att använda emotionsfokuserade hanteringsstrategier istället 
för problemfokuserad strategi (Hammermeister & Burton, 2004; Madden et al., 1989; ref i 
Dias et al., 2012). Kvinnor kommer också att i fler fall än män, söka socialt stöd (Crocker & 
Graham, 1995; ref i Dias et al., 2012). Trots de fysiologiska skillnaderna mellan kvinnor och 
män är det viktigt att inte förutsätta att det finns psykologiska skillnader. Det kan dock i 
många fall vara bra att ha kunskap angående de skillnader som eventuellt finns och vilka 
dessa är, för att till exempel som ledare, kunna ta hand om idrottare på bästa sätt. Studier visar 
att könsskillnader inom coping inte är helt förstådda, vilket begränsar tränare i arbetet med att 
optimera kvinnor och mäns idrottsupplevelser (Hoar et al., 2010). 
 
Syftet med detta arbete är att studera olika strategier för att hantera stressfyllda situationer och 
vad effekterna av dessa strategier blir, samt om det finns könsskillnader angående vilken 
strategi som används. Följande frågeställningar studeras: 
  

- Vilka copingstrategier använder sig idrottare av och vilka effekter har de på 
stressorer? 

- Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga idrottare vad det gäller användandet 
av copingstrategier? 
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Begreppsdefinitioner 
 
Begreppet coping har definierats av Lazarus och Folkman (1987) som ”en konstant förändring 
av de kognitiva och beteendemässiga ansträngningarna för att hantera specifika yttre och/eller 
inre krav som bedöms som krävande eller överstigande de resurser personen besitter (s.141)”. 
Coping har också definierats som den ”kognitiva och emotionella aktivitet som är riktad 
antingen mot eller bort från hot” (Roth & Cohen, 1986. s. 813; ref i Polman, Borkoles & 
Nicholls, 2010).  
 
Aktiv coping är en medveten handling eller tanke som svar på en stressfylld situation eller 
stimuli, där individen konfronterar källan till stressen för att minska eller hantera den 
obehagliga upplevelsen (Anshel, 2001; ref i Anshel, Kang, & Miesner, 2010). Denna 
copingstrategi avspeglar känslor, kognition eller beteenden som är riktade mot hot (Roth & 
Cohen, 1986; ref i Anshel et al., 2010). Undvikande coping består däremot av det medvetna 
valet att individen fysiskt undviker det upplevda hotet samt väljer bort information eller 
avvisar det som upplevs som hot (Krohne, 1993; ref i Anshel et al., 2010).    
 
Emotionsfokuserad coping involverar användning av strategier för att reglera ångest och 
känslomässig upphetsning (Kaiseler, Polman, & Nicholls, 2013). Problemfokuserad coping 
beskriver användningen av strategier som ett hjälpmedel för att minimera ångest, genom att 
avlägsna eller minska källan av stress (Kaiseler et al., 2013).   
 
Effekten av coping definieras som ”i vilken grad en copingstrategi eller en kombination av 
strategier är framgångsrika i att lindra de negativa känslorna orsakade av stress” (Nicholls & 
Polman, 2007. s. 15; ref i Nicholls, Levy, Grice, & Polman, 2009).    
 
Stress definieras som ”en betydande obalans mellan krav (fysiska och/eller psykiska) och 
responsförmåga, under förhållanden där misslyckanden att möta kravet leder till viktiga 
konsekvenser” (McGrath, 1970, s. 20; ref i Weinberg & Gould, 2011. s. 82).  

Teoretisk referensram 
 
För att bättre förstå coping och copingstrategier har teoretiska referensramar utvecklats. I 
föreliggande arbete kommer den Transaktionella teorin om stress och coping (Lazarus & 
Folkman, 1987) samt the Appraisal model of coping (Gage, 1991) att redovisas. 
 

Transaktionella teorin om stress och coping 
Den transaktionella teorin (Lazarus & Folkman, 1987) om stress och coping innefattar två 
sorter av bedömningar, primära och sekundära (se Figur 1). De två sorterna har olika 
funktioner och hanterar olika informationskällor. De primära bedömningarna är individers 
uppfattning av situationen och hur viktig situationen är för välmåendet och om den anses 
viktig, blir känsloreaktionen hos individer starkare. En del i de primära bedömningarna är att 
bedöma om situationen överensstämmer med individers mål, eftersom reaktionerna då kan se 
olika ut. De sekundära bedömningarna är ett komplement till de primära bedömningarna. En 
kognitiv process ingår i de sekundära bedömningarna och innebär utvärderande omdömen om 
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vad som behöver göras i olika situationer och vilken copingstrategi som fungerar bäst 
(Lazarus & Folkman, 1987).      
 

 
 
Figur 1: Transaktionella teorin om stress och coping (Lazarus & Folkman, 1987).  
 
Andra forskare beskriver också teorin som två sorter av kognitiva bedömningar, primär 
bedömning och sekundär bedömning (Lazarus, 1999, 2000; ref i Dias et al., 2012). Den 
primära bedömningen innebär en utvärdering av betydelsen i en händelse, för individers 
välmående med fokus på potentiella hot och förknippas med ångest (Lazarus, 1991, 1999; ref 
i Dias et al., 2012). Sekundära bedömningar är en process av kognitiv utvärdering där 
individerna analyserar alternativa copingstrategier i relation till en specifik händelse eller 
situation. Viljan att minimera skador och maximera gynnsamma resultat eller vinster betonas 
(Lazarus & Folkman, 1984; ref i Kaiseler et al., 2013).  
     
Denna transaktionella modell angående stress och coping (Lazarus & Folkman, 1987) föreslår 
att kognition och coping är viktigt för uppkomsten av känslor och modellen är ett teoretiskt 
ramverk för att förstå ångest i samband med tävlingar. (Dias et al., 2012). Efter en kognitiv 
bedömning av en situation eller omständighet använder individer en speciell copingstrategi 
som en respons (Kim & Duda, 2003; ref i Dias et al., 2012). Olika bedömningar är 
huvudorsaken till varför olika copingstrategier används för olika källor (t.ex. 
prestationsångest) av stress, hos idrottare (Kim & Duda, 2003; ref i Dias et al., 2012).      
 

The Appraisal model of coping 
Teorin tillhandahåller en mall, dvs. en uppsättning regler för att förstå individuell variation 
men som samtidigt bidrar till individers förståelse för copingprocessen (Gage, 1991). 
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Figur 2: The Appraisal Model of Coping (Gage, 1991). 
 
Modellen är en vidareutveckling av Lazarus & Folkmans (1987) Transaktionella teori av 
känslor och coping som innefattar primär och sekundär bedömning (se Figur 2). De 
influerande faktorerna såsom ålder och kön är aspekter som alla påverkar 
bedömningsprocessen, men i många fall kan en faktor påverka både den primära och 
sekundära bedömningen (Gage, 1991).  
 
Gage (1991) förklarar tolv påverkans faktorer. De temporära problemen innebär problem som 
individer sällan stöter på, dessa är relevanta för coping och inkluderar tiden mellan 
uppfattningen av hotet och situationen då hotet uppstår (Gage, 1991). Personliga värderingar 
och personlig tro påverkar tolkningen av hur hotfull händelsen är såsom religiös tro, tron på 
personlig kontroll och kulturella aspekter (Lazarus & Folkman, 1984; ref i Gage, 1991). Den 
fysiologiska aktivitet som uppstår i en stressfull situation visar på individers förmåga att 
hantera dessa. Fysiologiska processer påverkar därför individers tolkning av hotets nivå och 
valet av copingstrategi (Bandura, 1977; ref i Gage, 1991). Den primära bedömningen 
påverkas av ålder, författarna menar att äldre personer kan se situationer som oföränderliga 
och reagerar därför annorlunda jämfört med yngre individer (Folkman, Lazarus, Pimley & 
Novacek, 1987; ref i Gage, 1991). Socialt stöd innebär en åtgärd för en nödställd person av 
signifikanta andra, som familj, vänner, arbetskamrater och grannar (Thoits, 1986; ref i Gage, 
1991).  
 
Egenmakt underlättar tillgång och kontroll av nödvändiga resurser, ökar individens kapacitet 
att fatta beslut och lösa problem (Dunst, 1988; ref i Gage, 1991). Om individer inte känner 
egenmakt kommer de inte att använda copingstrategier (Gage, 1991). Effekt är storleken på 
skadan som en händelse kan ge och sannolikheten att händelsen kommer uppstå på nytt 
(Rogers, 1983; ref i Gage, 1991). Nymodigheter är ytterligare en komponent som beskriver att 
summan av de upplevda hoten beror mycket på individernas bedömningar av deras bakgrund, 
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i att framgångsrikt hantera händelser (Bandura, 1982; ref i Gage, 1991). Komponenten kön 
försöker att förstå skillnaden mellan kvinnor och män, vad det gäller stressorer (Gage, 1991). 
Humör är relaterat till situationsspecifikt självförtroende som innebär att ha självförtroende 
för en specifik situation men inte nödvändigtvis inför alla sorters situationer och beräknas 
påverka den sekundära bedömningen (Gage, 1991). Individer som erhåller information, 
hanterar stress betydligt bättre än de utan information (Gage, 1991). För att personer ska 
hantera situationer effektivt måste individerna ha de specifika färdigheter som krävs för 
dennes uppgift, för att kunna genomföra copingen (Bandura, 1977; Kennett, Bleasdale, Pitt & 
Blom, 1990; ref i Gage, 1991).  
 
Interaktionen mellan de primära och de sekundära copingcirklarna i Figur 2 visar 
utformningen av copingplanen. Inom ramverket anses coping ha två primära funktioner 
(Lazarus & Folkman, 1987; ref i Gage, 1991). Enligt Gage (1991) används coping för att 
förändra den emotionella reaktion som uppstår (emotionsfokuserad coping) eller ändra på 
själva situationen (problemfokuserad coping). Bedömningsresultatet är en process där 
individen utvärderar effektiviteten av den första copingplanen. Som Figur 2 visar finns det två 
sätt för återkoppling till resultat i denna modell. Det första sättet går från 
bedömningsresultatet direkt tillbaka till de primära bedömningarna och de sekundära 
bedömningarna. Det visar att den uppfattade effekten av copingplanen direkt påverkar 
uppfattningen av hot och bedömningen av copingstrategierna som finns för att hantera hoten. 
Det andra sättet från bedömningsresultatet är tillbaka till de influerande faktorerna som 
påverkar de primära och sekundära bedömningarna. Om individernas copingplan fungerar 
bra, ökar återkopplingen till exempel det upplevda situationsspecifika självförtroendet, 
eftersom personerna nu är försäkrade över att de kan hantera stress. Detta påverkar i sin tur de 
primära och sekundära bedömningarna genom att minska det upplevda hotet samt att minska 
behovet av alternativa copingstrategier (Gage, 1991).  
 
Det slutliga resultatet (se Figur 2) innebär att bedömningsprocessen och 
återkopplingsprocessen fortsätter tills stressorerna bearbetas eller tills den stressfyllda 
situationen är över. Så fort en ny stressor upptäcks, börjar cykeln om på nytt (Gage, 1991). 

Tidigare forskning 
 

Copingstrategier, dess användning och effekter 
I en studie gjord av Dias et al. (2012) var syftet att undersöka relationen mellan ångest, 
kognitiva bedömningar av hot och copingstrategier i idrottssammanhang. Idrottarna i studien 
var 550 stycken varav 379 män och 171 kvinnor, i åldrarna 15-35 år. Lagidrottare såväl som 
individuella idrottare studerades. The sport anxiety scale, the brief COPE och the Cognitive 
appraisal scale in sport competition användes som instrument och deltagarna fick svara på hur 
de oftast hanterar stressfyllda situationer (Dias et al., 2012). Resultatet visade att höga nivåer 
av kognitiv och somatisk ångest och bedömningar av hot var relaterade till emotionsfokuserad 
eller undvikande coping. Idrottare som hade mindre ångest och som inte bedömde alla 
situationer som hot, använde sig av problemfokuserad coping (Dias et al., 2012). Författarna 
menar som slutsats att individuella olikheter i kognitiv ångest och bedömningar av hot, är 
viktigt för att förstå idrottares copingstilar. Om idrottare hanterar en stressfylld situation 
genom att förbättra eller lösa problemet, kommer det inte vara nödvändigt för dem att fysiskt 
fly från situationen (Dias et al., 2012). 
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Gaudreau, Nicholls och Levy (2010) hade som syfte att undersöka relationen mellan coping 
och idrottsprestationer (både träning och tävling), utifrån aktiv och undvikande coping. 
Deltagarna var 54 manliga golfare från Storbritannien och varierade i nivå från nybörjare till 
erfarna golfare. Undersökningen bestod av ett frågeformulär som fylldes i efter sex rundor 
golf, the Coping inventory for competitive sport, the stress thermometer samt en skala där 
deltagarna fick värdera sina mål (Gaudreau et al., 2010). Resultatet visade att golfarna 
använde mer undvikande coping under stressfyllda situationer i tävling än i träning. 
Undvikande coping gav dåliga resultat vad gäller målsättning bland deltagarna medan aktiv 
coping gav bättre resultat. Golfarnas subjektiva och objektiva uppfattning om framgång var 
som högst under tillfällen då de använde aktiv coping till skillnad från då de använde 
undvikande coping (Gaudreau et al., 2010). Författarna menar att idrottarna effektivt ska 
införa, repetera och behålla tron på aktiv coping (Gaudreau et al., 2010).  
 
Kristiansen, Murphy och Roberts (2012) undersökte stressorer hos fotbollsspelare från USA 
och de copingstrategier som användes för att hantera stressorerna. Deltagarna var åtta 
professionella fotbollsspelare, fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 23-37 år. Författarna 
använde semi-strukturerade intervjuer, som utfördes på spelarnas träningsplatser (Kristiansen 
et al., 2012). Resultatet visade att de två vanligaste copingstrategierna som användes var 
problemfokuserad coping och undvikande coping. Problemfokuserad coping hjälpte individer 
att behålla fokus, släppa kontrollen på utförandet av sporten och konfrontera stressorer direkt, 
vilket förbättrar prestationen (Kristiansen et al., 2012). Författarna menar att 
problemfokuserade copingstrategier förbättrar idrottares egna spel och ökar deras värde som 
spelare i gruppen, men används också för att främja prestationen. Undvikande coping är en 
fördel i början av en hanteringsprocess medan problemfokuserad coping passar bättre in i 
senare delar av den processen (Kristiansen et al., 2012).  
 
Syftet med studien genomförd av Nicholls et al. (2009) var att undersöka stressorer, 
copingstrategier och strategiernas effekt. Deltagarna var 10 stycken längdskidåkare i 20-40 
års ålder och som tävlat internationellt det senaste året. Deltagarna fick skriva dagbok under 
sex veckor som skulle fyllas i efter ett hårt träningspass eller efter tävling (Nicholls et al., 
2009). Resultatet visade att problemfokuserad coping var den mest använda 
hanteringsstrategin under träning och tävling. Problemfokuserad coping var mer relaterat med 
hög uppfattning av kontroll än undvikande coping och kunde jämföras med 
emotionsfokuserad coping (Nicholls et al., 2009). Författarna menar att problemfokuserad 
coping bör användas när idrottaren känner kontroll över stressoren eller den stressfyllda 
situationen. Intensiteten på stressoren är en viktig faktor som avgör effektiviteten av 
copingstrategin (Nicholls et al., 2009). 
 
I en studie av Thelwell, Weston och Greenlees (2010) var syftet att identifiera stressorer hos 
tränare och copingstrategierna elittränare använder för att övervinna dessa stressorer. 
Deltagarna i studien bestod av tre manliga elittränare från Storbritannien, i åldrarna 34-38 och 
var eller hade varit ledare för elitidrottare. Tränarna fick genomgå en semistrukturerad 
intervju som bestod av tre olika delar, (1) beskrivning av tre stressorer de skulle basera sina 
strategier på, (2) benämning av copingstrategier för att övervinna dessa stressorer och (3) 
eventuella slutliga kommentarer (Thelwell et al., 2010). Emotionsfokuserad coping används 
för att hantera dåliga resultat. Problemfokuserad coping samt emotionsfokuserad coping 
användes när träningen saknade tävlingsintensitet enligt tränarna. När tränare valde ut spelare 
till olika uttagningar utnyttjades problemfokuserad coping och undvikande coping (Thelwell 
et al., 2010). För att övervinna de organiserade stressorerna, som dåliga träningar, menar 
författarna att det krävs problemfokuserad, emotionsfokuserad och undvikande coping. 
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Studien föreslår också att copingstrategierna inte nödvändigtvis används för samma sort av 
stressor, eftersom coping är så individuellt (Thelwell et al., 2010).                
 
En annan studies (McDonough, Hadd, Crocker, Holt, Tamminen & Schonert-Reichl, 2013) 
syfte var att undersöka simmares förväntade och upplevda stressorer och copingstrategier. 
Studien pågick under en åtta månader lång simningssäsong och syftet var även att undersöka 
överrensstämmelsen mellan stressorer och copingstrategier. Semistrukturerade intervjuer 
användes för att intervjua de åtta tävlande simmarna under nio olika tillfällen (McDonough et 
al., 2013). Resultatet visade att idrottarna överlag reagerade på tre olika sätt för att hantera 
stressorer. Högt uppsatta mål och en oro över förmågan att kunna prestera i nivå med dessa 
krav, ledde till användning av undvikande coping hos individer. Problemfokuserad, 
emotionsfokuserad och undvikande coping användes av en grupp individer som tidigare i 
karriären haft framgång men som nu var frustrerade över att inte prestera längre (McDonough 
et al., 2013). Författarna menar att ökad förståelse för copingmönster hos individer, sker 
genom att ha kunskap om individens mål, stressorer och olika copingstrategier (McDonough 
et al., 2013).          
 

Copingstrategier och könsaspekten 
Anshel et al. (2010) ville identifiera hur kvinnliga och manliga tävlingsinriktade idrottare, 
hanterade situationer under tävlingar som kunde betraktas som mycket stressfyllda. I studien 
användes aktiv och undvikande coping som ramverk. Deltagarna i studien var tidigare 
idrottare under high-school och ansågs tillhöra relativt duktiga utövare. I studien fanns 111 
män och 107 kvinnor och undersökningen gjordes med hjälp av två enkäter Coping Style in 
Sport Inventory (CSSI) och ett frågeformulär med tolv copingalternativ för att undersöka om 
deltagarna använde sig av aktiv eller undvikande coping. Resultatet visade att såväl kvinnor 
som män använde sig av undvikande coping, men kvinnor tenderade att själva reflektera kring 
hur de kunde hanterat situation bättre. Män däremot, använde sig oftare av ödet som 
copingstrategi och även oftare av aktiv coping jämfört med kvinnor (Anshel et al., 2010). 
Författarna menar att resultaten bekräftar skillnader mellan kvinnor och män i valet av 
copingstrategier inom ramverket för aktiv och undvikande coping. Anshel et al. (2010) menar 
också att olika sorter av stressorer ger variation i valet av copingstrategier som indivder gör, 
men det var tydligt att såväl kvinnor som män i denna studie till största del använde 
undvikande coping. 
 
En annan studie gjord av Kaiseler et al. (2013) undersökte genom två studier könsskillnader i 
coping inom idrott, under en puttövning i golf. Deltagarna, 19 män och 18 kvinnor med 
godkänt golfhandicap, utförde samma puttövning under två olika förhållanden, där deltagarna 
i första delen påtvingades att uppleva stress och under andra delen fick höra mycket feedback 
om hur bra de var. Hjärtfrekvensen mättes, deras verbala ord spelades in i en mikrofon och ett 
frågeformulär, Competitive State Anxiety Inventory, delades ut till golfarna (Kaiseler et al., 
2013). Männen i del ett av denna studie utnyttjade positivt självprat och avkoppling för att 
hantera olika stressorer, medan kvinnor använde yttre attribut såsom andra personers 
bekräftelse för att hantera uppgifterna i denna studie (Kaiseler et al., 2013). Författarna menar 
att könsskillnaderna i copingstrategierna beror på att kvinnor och män bedömer de stressfyllda 
situationerna olika. I del två använde kvinnor golfteknik och positivt självprat för att hantera 
stressorer medan männen använde mer yttre attribut såsom bekräftelse från andra och 
målsättningar. Författarna menar att den kognitiva bedömningsprocessen, vilket inkluderar 
sociala och biologiska faktorer, kan vara en förklaring till de könsskillnader som uppvisades 
(Kaiseler et al., 2013).  
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Hoar et al. (2010) genomförde en undersökning av könsskillnader hos idrottande ungdomar, i 
deras förmåga att hantera idrottsrelaterad inre stress. De 524 deltagarna i studien var 
lagidrottare i olika idrotter och mellan 11-15 år gamla. Författarna använde sig av två olika 
frågeformulär, the Appraisal Questionaire och the Youth Coping Questionaire. I processen 
genomfördes frågeformulären i grupp tillsammans med ledare som såg till att allt gick korrekt 
till innan formulären lämnades in (Hoar et al., 2010). Resultatet visade att flickor i fler fall 
använde sig av socialt stöd och kognitiv återkoppling och att pojkar oftare använde aggression 
jämfört med flickor. Resultaten visade vidare att sammanhanget som stressoren uppstår i, 
påverkar könsskillnaderna inom coping (Hoar et al., 2010). Författarna menar att 
könsskillnader bland idrottande ungdomars copingstrategier uppenbarades, när källan till 
stressen uppmärksammats. Denna studie visar att unga kvinnliga och manliga idrottares sätt 
att hantera stressorer skiljer sig, om än bara i frågan om att välja copingstrategi (Hoar et al., 
2010).   

Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att studera olika strategier för att hantera stressfyllda situationer 
och vad effekterna av dessa strategier blev, samt om det fanns könsskillnader angående vilken 
strategi som användes. 

Copingstrategier, dess användning och effekter 
Sammanfattningsvis menar flera författare att individuella skillnader hos idrottare skapar 
olikheter i valet av copingstrategier (Dias et al., 2012). Det kan antas att skillnaderna i valet 
av copingstrategi ska förstås utifrån ett individuellt perspektiv där varje individ bör använda 
copingstrategier utefter egna förutsättningar (Gaudreau et al., 2010). Thelwell et al. (2010) 
påstår att det finns vissa likheter i hur individer börjar använda copingstrategier, en rimlig 
förklaring kan vara att det då inte behöver handla om samma sort av stressor vilket i sin tur 
också betyder att copingstrategier är individuellt eftersom alla har olika sorter av stressorer. 
Även McDonough et al. (2013) påstår att stressorer och de copingstrategier som används för 
att hantera dessa, är individuella. Författarna menar dock att personer oftast kan delas in i tre 
olika grupper; idrottare som oftast undviker stressorer, idrottare som löser problemet som 
stressoren inbringar och idrottare som bedömer tävling som en kul händelse och inte så 
stressfyllda (McDonough et al., 2013).    
 
Studier visar också att när idrottare upplever liten kontroll över stressoren ökar dess intensitet 
(Nicholls et al., 2009). Även McDonough et al. (2013) menar att när personer upplever högre 
kontroll över situationer, kommer situationen anses som utmanande, vilket leder till att 
stressorernas intensitet minskar. Det kan också antas att stressorernas intensitet är högre under 
tävling än träning och att copingstrategierna för samma händelse varierar och att effekten 
idrottarna ville ha ut av copingstrategin, var högre under tävlingsdagar (Nicholls et al., 2009).  
    
Det är viktigt att som ledare inom idrotten hjälpa idrottare att hitta de typiska individuella 
stressorerna och få individerna att träna på de copingstrategier som passar för just dem i syfte 
att skapa en så bred förberedelse som möjligt inför eventuella stressfyllda situationer 
(McDonough et al., 2013). Hoar et al. (2010) föreslår att det är viktigt att de personer som 
arbetar inom idrotten förstår coping och kan designa en plan av copingstrategier som passar 
individen, individens färdigheter och individens ålder.      
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Copingstrategier och könsaspekten 
Studier visar att både kvinnor och män använder mestadels undvikande coping efterföljande 
en högintensiv stressor. Män använder mer aktiv coping och kvinnor mer undvikande coping 
överlag (Anshel et al., 2010). Hoar et al. (2010)  påvisade att kvinnor använde kognitiv 
återkoppling som copingstrategi vid problem med inre intensiva stressorer, vilket ingår i aktiv 
coping. Män däremot använde sig ofta av aggression för att hantera de intensiva inre 
stressorerna, vilket författarna anser ingår i undvikande coping (Hoar et al., 2010). Det är då 
rimligt att anta att kvinnor och män bedömer situationer eller stressorer annorlunda, vilket 
visas i olika val av copingstrategier. Författarna menar också att det är olika sorter av 
stressorer som skapar skilda bedömningar av situationer och därefter olikheter i valet av 
copingstrategi (Kaiseler et al., 2013). Hoar et al. (2010) påstår dock att könsskillnaderna i 
valet av copingstrategi reflekterar olikheter i den sociala samhörigheten i relationer som 
kvinnor och män upplever.   
 
Studier kring skillnader mellan kvinnor och män och deras copingstrategier bör utökas då 
motstridiga förklaringar har påvisats. Enligt Hoar et al. (2010) är det den specifika situationen 
där stressoren uppstår som bestämmer skillnaderna mellan kvinnor och män i valet av 
copingstrategi. Andra författare (Kaiseler et al., 2013) menar att kvinnor och män bedömer de 
stressfyllda situationerna olika, vilket i sin tur skapar olikheter i valet av copingstrategi. 
 
Utifrån dessa artiklar är det rimligt att anta att mer forskning på skillnader mellan kvinnor och 
män i copingstrategier bör bedrivas, då författarna inte verkar helt överens (Anshel et al., 
2010). Även Hoar et al. (2010) anser att det är viktigt att mer frekvent undersöka 
könsskillnader i framtida forskning för att kunna fastställa olikheter.         

Framtida forskning 
 
I framtida studier vore det av intresse att närmare studera:  

(1) Coping som en egenskap, att kunna förutse vilken copingstrategi individer kommer 
använda i specifika situationer (Dias et al., 2012).  

(2) Effektiviteten av copingstrategier både på lång och kort sikt, det är bra att veta om 
individer bör arbeta med fokus på kort eller lång sikt (Dias et al., 2012).  

(3) Stress och coping i både elitidrott och icke elitidrott från olika sporter, hur det används 
och vilka strategier som är vanligast (Nicholls et al., 2009).  

(4) Idrottares copingmönster och tankar kring valet av copingstrategier under en längre 
period av tävlingar (McDonough et al., 2013).  

(5) Hur många stressfaktorer som är förutsägbara och i vilken utsträckning det är möjligt 
att som idrottare vara förberedd för dessa (McDonough et al., 2013).  

(6) Den upplevda effektiviteten av utvalda copingstrategier som ska hantera 
idrottsrelaterad inre stress hos idrottande kvinnor och män (Hoar et al., 2010).  

(7) Hur många kvinnor och män som faktiskt använder copingstrategier och om 
könsskillnader uppstår bara för att ett utav könen ser på inre stress som mer allvarligt 
(Hoar et al., 2010).      

Implikationer 
 
Med utgångspunkt av föreliggande ämnesfördjupning kan följande rekommendationer ges: 



	   10	  

(1) Idrottares utbildning och träning måste till viss del bestå av att hitta copingstrategier 
som visar att individer kan tänka flexibelt och hitta ett sätt så att bedömningar blir mer 
anpassade efter situationen (Dias et al., 2012).  

(2) Träning och användandet av copingstrategier bör användas under en lång tid för att få 
önskad effekt (Dias et al., 2012). 

(3) Idrottare bör bli mer effektiva i att införa, repetera och behålla förtroendet för att aktiv 
coping fungerar, för att då kunna nå objektiva och subjektiva mål, såsom mål inom 
laget och egna uppsatta mål (Gaudreau et al., 2010). 

(4) Copingstrategier bör riktas mot den mest intensiva stressoren, även om den inte 
uppstår mest frekvent (Nicholls et al., 2009).  

(5) Den kognitiva bedömningsprocessen, hur kvinnor och män tänker, bör studeras innan 
tränare lär ut olika copingstrategier (Kaiseler et al., 2013).  

(6) Ledare som arbetar med idrottande ungdomar bör förstå vilken copingstrategi de 
använder och likasinnade ungdomar mest troligt kommer att använda. För att sedan 
utforma interventioner med coping för att åstadkomma optimal idrottsprestation 
(Nicholls & Polman, 2007; ref i Hoar et al., 2010). 

(7) Det är viktigt att behålla ett motiverande klimat i laget, med lite fokus på 
organisatorisk stress såsom förhandlingar kring kontrakt, löner och ekonomisk press 
från föreningen. Det kommer att minska idrottares upplevelse av stress (Ntoumanis, 
Biddle & Haddock, 1999; ref i Kristiansen et al., 2012).        
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