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Sammanfattning 

Tjejer i årskurs nio är en riskgrupp för att utveckla ohälsa. Två symtom på ohälsa är negativ 

självbild och dysfunktionell coping. Syftet med studien är att undersöka om det finns 

specifika samband mellan självbild och coping hos tjejer i årskurs nio. 46 tjejer och 41 killar 

fyllde i självbildsformuläret Jag tycker jag är och copingformuläret Brief Cope. Resultaten 

visar på att tjejer med negativ självbild använder sig mer av den dysfunktionella 

copingstrategin självanklagelse än killar med negativ självbild. Dessutom använder de sig mer 

av de dysfunktionella copingstrategierna självanklagelse, beteendemässigt oengagemang och 

droganvändning än tjejerna med positiv självbild. Våra data tyder på att både genus och 

självbild bidrar till förekomsten av dysfunktionella copingstrategier hos tjejer.  
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Sedan 2002 har BRIS slagit larm om tjejers ohälsa och det har även kommit många 

forskningsrapporter rörande deras ohälsa och självdestruktivitet (ABF, 2006; BRIS-

rapporten, 2003, 2005). Till följd av detta startades FLICKA-projektet i november 2003 av 

socialminister Berit Andnor. Projektet kom till för att stärka tjejers självbild (ABF, 2006; 

Regeringskansliet, 2006). Andnor skriver den 20 maj 2003 i DN Debatt (Flickors ohälsa 

negligeras, s A4) ”Vi kan inte ha ett samhälle som tillåter en enda ung flicka att svälja 

rakblad!”. Andnor lyfter i artikeln upp att tjejers ohälsa inte prioriteras, att nästan all 

forskning om ungas ohälsa utgår från killar och att vi måste få veta mer om tjejers ohälsa. I 

den här uppsatsen vill vi därför fokusera på tjejers psykiska ohälsa.        

    Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp och avgränsningen mellan dels normala 

tillstånd och ohälsa, dels mellan sjukdom och ohälsa är enligt Bremberg (2005a) inte 

given. För att förtydliga vad psykisk ohälsa är kan man titta på i vilka former den brukar 

förekomma. Vanligast är kroppsliga besvär med psykisk grund men inåtvända psykiska 

problem såsom depression är också vanliga (Bremberg, 2005b). Eftersom psykisk ohälsa 

alltså är ett stort och svårhanterbart begrepp har vi valt att fokusera på två faktorer som 

visat sig vara viktiga för ohälsa och hälsa, nämligen coping och självbild. Det har 

framkommit att tjejer som grupp har en mer negativ självbild än killar i samma ålder 

(Ouvinen-Birgerstam, 1984; Blomberg, 1994; Martin, 1996; Siegel, Yancey, Aneshensel & 

Schuler, 1999) och i större utsträckning använder sig av dysfunktionell coping (Dise-

Lewis, 1988; Compas, Orosan & Grant, 1993; Hampel & Petermann, 2005). Vår tanke är 

att det är viktigt att undersöka om det finns specifika samband mellan coping och självbild 

hos just tjejer, samt att utforska huruvida det är samma tjejer som har negativ självbild som 

också använder sig av dysfunktionell coping. Denna kunskap skulle kunna leda till fler 

infallsvinklar på, och fler nya specifika former av behandling för tjejer som lider av ohälsa.     

  Det finns tidigare amerikansk forskning om samband mellan coping och självbild 

gjord på både vuxna och ungdomar men denna forskning är inte specifik för tjejer (Rector 

& Roger, 1996; Chapman & Mullis, 1999; Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999; Stein 

& Nygmathi, 1999; Pallant & Lae, 2002; Mullis & Chapman, 2000; Ben-Zur, 2002).  I 

Sverige är forskningen på detta område väldigt mager och den som finns är endast inriktad 

på vuxna (Lundin & Wollin, 2002). Hur relationen mellan coping och självbild ser ut hos 

svenska ungdomar och då specifikt hos tjejer är alltså ett ännu outforskat fält. En anledning 

till att denna studie kom till var att fylla den kunskapsluckan. 
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        Anledningen till att vi har valt att titta på tjejer i just årskurs nio är att tidigare forskning 

har visat att denna åldersgrupp är särskilt utsatt. Ouvinen-Birgerstam (1984) har visat att 

tjejers självbild blir mer negativ i femtonårsåldern både jämfört med hur den varit tidigare och 

jämfört med killar i samma ålder. Av enbart Ouvinen-Birgerstams studie kan man inte dra 

säkra slutsatser om att femtonåriga tjejer har en mer negativ självbild, men den fångade vårt 

intresse för att studera just den gruppen. Dessutom finns det andra studier som visar att 

tonårstjejer i allmänhet har en mer negativ självbild (Johnsson-Smaragdi & Jönsson, 1993; 

Blomberg, 1994; Harter, 1999; Martin, 1996; Siegel mfl, 1999). Vidare är tonåren en tid då 

man utsätts för mycket stress (Hampel & Petermann, 2005) varför copinganvändandet också 

blir mer intressant nu. Att vi har valt beteckningen tjej istället för den i forskning mer använda 

termen flicka beror dels på att ungdomar själva tenderar att använda detta ord, dels på att 

flicka har kommit att laddas med innebörder såsom beroende, infantilitet och intellektuell 

omyndighet (Ambjörnsson, 2003). 

        Då en kategorisering med avseende på kön har gjorts i denna studie tycker vi att det är 

nödvändigt att också anlägga ett genusperspektiv. Med ett genusperspektiv fokuserar man på 

de skilda kulturella och sociala betydelserna av att tillhöra ett visst kön och vilka 

konsekvenser det får att vara kvinna eller man, tjej eller kille (Magnusson, 2003a, 2003b, 

2005). Vi ser på genus som något som växer fram i samspel och i relationer både mellan 

människor och samhälle och människor sinsemellan. Vi tänker oss också att man redan från 

födseln bemöts på ett visst sätt på grund av ens könstillhörighet. Därmed internaliserar man 

de egenskaper man som flicka respektive pojke förväntas ha och de blir på så sätt egenskaper 

som inte bara finns i samspel och relationer utan även inom varje individ.  

        Genusforskning har visat att kvinnor och män genomgående bedöms efter skilda 

kulturella måttstockar och att de kulturella betydelserna av kön har gett kvinnor och män olika 

tillgång till makt (Magnusson, 2005). Vad detta får för konsekvenser på 

individualpsykologisk nivå är ett fokus i denna uppsats. Exempelvis skulle de olika 

måttstockarna kunna bidra till att tjejer och killar använder sig av olika copingstrategier samt 

förvärvar olika självbild. Vi vill också vidga perspektivet från att endast studera individuella 

egenskaper till att även undersöka olikheterna i livsvillkor som finns för tjejer och killar för 

att se vad det får för konsekvenser för individen (Magnusson, 2003b). I den här studien 

kommer alltså konsekvenserna av att vara tjej vara ett sätt att förstå vad som är specifikt i 

relationen mellan självbild och copingstrategier hos tjejer.  

        Tjejers ohälsa behöver prioriteras och utredas. Negativ självbild och användandet av 

dysfunktionella copingstrategier är två symtom på ohälsa som är mer utbredda bland tjejer än 
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bland killar. I denna studie kommer vi att undersöka om det finns specifika samband mellan 

självbild och användandet av copingstrategier hos tjejer i Sverige i årskurs nio samt hur dessa 

samband i så fall ser ut.  

 

Självbild 

Självbild refererar till en individs medvetna upplevelse och värdering av sig själv (Ouvinen-

Birgerstam, 1984). Självbild har länge visat sig var något som inverkar på en individs hälsa 

och ohälsa. Även om människor söker terapi för ett specifikt problem eller symtom finns det 

också alltid i grunden problem med självbilden (Cullberg Weston, 2006). Man har bland 

annat hittat länkar mellan ungdomars självvärdering och självmord, depression, ångest, 

ätstörningar och psykosomatiska problem (Bologinini, Plancherel, Bettschart & Halton, 1996; 

Modrcin-Talbott, Pullen, Zandstra, Ehrenberger & Muenchen, 1998; McGee & Williams, 

2000; Sukumaran, Vickers, Yates & Garralda, 2003). Man har även hittat samband mellan 

ungdomars självvärdering och känslor av hopplöshet. Ungdomar med negativ självbild 

upplever mer hopplöshet än ungdomar med positiv självbild (Harter, 1999).  

 

Självbild och identitet 

Självbilden är en del av människans identitet. Identiteten innebär att man har en känsla av 

helhet och kontinuitet i upplevelsen av sig själv och den utvecklas genom identifikationer 

med viktiga personer i en individs omgivning (Erikson, 1971). Ouvinen-Birgerstams (1984) 

syn på identitet är grunden i testet Jag tycker jag är som används i denna studie. Ouvinen-

Birgerstam begränsar identiteten till individens egen upplevelse och värdering av sig själv.  

Hon beskriver vidare identiteten som individens upplevelse av sig själv som en unik person i 

ett historiskt och socialt sammanhang. För att fastställa en individs identitet frågar man alltså 

individen själv. En människas identitet fungerar bland annat som referensram för hans eller 

hennes handlingar och beteende och det gör den viktig i förståelsen av hennes beteende. 

        Jag- och självidentitet. Människans identitet har flera olika aspekter. Två aspekter är jag- 

och själv-identitet. Jag-identiteten är den aktiva observatören. Den står alltså för individens 

upplevelse av sig själv som subjekt och brukar även kallas för identitetens subjektsaspekt. 

Själv-identiteten eller objektsaspekten beskriver individens uppfattning av sig själv som 

objekt för sin egen uppmärksamhet, och är tillgänglig för medveten reflektion (Ouvinen-

Birgerstam, 1984). Själv-identiteten kan sammanfattas som den observerade: produkten av 

processen som sker när uppmärksamheten riktas mot självet (Harter, 1999). Självbegreppet är 

ett mycket komplext begrepp med många dimensioner och själv-identiteten, som kommer att 
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behandlas i denna uppsats, är en av dem. Den betecknas på flera olika sätt i litteraturen. 

Vanliga benämningar är självbild eller självvärdering och dessa begrepp kommer 

fortsättningsvis att användas i uppsatsen för att beskriva själv-identiteten.  

 

Självets funktion, självbildens utveckling och självvärdering 

        Självets funktion. Man kan säga att självet har tre huvudsakliga funktioner vilka är 

avgörande för en individs självbild och som sammantagna kallas för självprocessen. Den 

första av dessa är en organiserande funktion. Den ger en enhetlig bild av vem personen är i 

relation till omvärlden och ger personen riktlinjer, möjligheter att predicera och att ha 

förväntningar som ger mening till det som händer i dennes liv. Den andra av självets 

funktioner är en motiverande funktion som ger energi till individen att välja ut och nå mål. 

Denna funktion bidrar även med initiativförmåga. Självets tredje funktion är den skyddande 

och den hjälper personen att maximera njutning och minimera smärta genom att upprätthålla 

fördelaktiga bilder av sig själv. Självprocessen ser dock inte alltid ut på detta sätt. Under 

individens utveckling stöter hon eller han på hinder och beroende på hur dessa hanteras leder 

de till negativa respektive positiva erfarenheter. Dessa påverkar självprocessen som i sin tur 

påverkar självbilden vilken utvecklas positivt eller negativt (Harter, 1999). 

        Självbildens utveckling. Självbilden är i huvudsak kognitiv och utvecklas därmed i takt 

med den kognitiva utvecklingen (Ouvinen-Birgerstam, 1984). I självbildshänseende antas de 

flesta barn i sex- till sjuårsåldern ha en klar bild av vilka de är i jämförelse med andra barn 

(Sukumaran, Vickers, Yates & Garralda, 2002). Det märks genom att de börjar 

uppmärksamma rättvisa på så sätt att de utvärderar och jämför hur de bemöts i jämförelse med 

hur andra barn bemöts. Barnet utvecklar också affektiva reaktioner i relation till sitt själv. I 

omkring tioårsåldern börjar barnet kunna differentiera sina färdigheter mellan olika domäner. 

Detta leder till att barnet får en mer realistisk bild av sig själv (Harter, 1999). Från elva års 

ålder utvecklas det formella tänkandet vilket leder till att man kan skilja på tanke och 

handling. Det formella tänkandet ger möjlighet till mer logiska tankeresonemang och även 

självet blir då något som man teoretiskt sett kan forma som man vill. Det leder i sin tur till ett 

ökat ansvar för ens själv. I tonåren börjar självbilden bli mer stabil. Individen bygger upp 

bilden av sig själv genom att integrera de tidigare självupplevelserna. Även om självbilden i 

tonåren formas till något relativt stabilt är den fortfarande livet igenom långsamt föränderlig 

(Ramström, 1991). Baserat på detta tänker vi oss att ungdomarna i vår studie har en relativt 

stabil självbild.  
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        Trots att självbilden i huvudsak är kognitiv utvecklas den i samspel med omgivningen 

och innehåller således även en social komponent (Harter, 1999). Självbildens sociala 

komponent beskrivs ofta i form av objektrelationer. I relation till signifikanta andra har barnet 

en självrepresentation i form av en mental bild av sig själv. Från början, i den tidiga 

utvecklingen, kan barnet inte skilja ut sig själv från andra objekt som ofta upplevs vara delar 

av det egna självet. De mentala representationerna av andra är ofta emotionellt laddade. När 

barnet blir tillfredställt känner det positiva känslor och när barnet inte får sina behov 

tillfredsställda känner det istället negativa känslor.  När barnet upplever positiva känslor ser 

hon eller han sig själv som god och när det upplever negativa känslor upplever hon eller han 

sig som ond. Även om barnet efter hand börjar kunna skilja på vad som är hon eller han själv 

och vad som är andra påverkar de självrepresentationer som skapats hur individen i 

fortsättningen relaterar till omvärlden (St Clair, 1996).  

        Hinder som kan påverka självbilden negativt under utvecklingen är exempelvis att alla 

ungdomar inte har de kognitiva kapaciteter som krävs för att skapa en integrerad självbild. 

Det kan leda till en förvirring kring vem man egentligen är vilket i sin tur kan påverka 

självbilden negativt. Ett annat exempel på hinder som kan påverka självbilden negativt under 

utvecklingen är problematiska objektrelationer. De kan direkt påverka individens självbild 

positivt eller negativt genom de evalueringar signifikanta andra gör av barnet. Evalueringarna 

från signifikanta andra kan även skapa starka affekter hos barnet inför sig själv i form av 

stolthet eller skam. Ett barn som får beröm för sina ansträngningar inges en känsla av stolthet 

medan den som blir kritiserad inges en känsla av skam. Dessa affekter kan i sin tur påverka 

individens självbild (Harter, 1999).  

        Självvärdering. Vår upplevelse av oss själva innehåller alltid en värdering. 

Självvärderingen är beroende av relationen mellan vår förväntan, våra ideal och vår reella 

framgång (Cullberg Weston, 2006). Harter (1999) menar att det är viktigt att göra en 

distinktion mellan självbild och självvärdering. Denna åtskillnad är dessvärre inte särskilt lätt 

att göra. Om man ger ett barn frågan ”Vem är du?” svarar barnet ofta med värdeladdade ord 

som ”Jag är stark”. Människor organiserar ofta koncept både när det gäller sig själva och 

andra genom att göra en evaluering. Ouvinen-Birgerstam har i sin forskning inte gjort denna 

distinktion. Hon har i sitt utforskande av självbild konstruerat och använt 

självvärderingsformuläret Jag tycker jag är. I det har hon gett barnets självvärdering en stor 

plats eftersom de känslor man hyser för sin egen person är av stor vikt för en individs 

välbefinnande (Ouvinen-Birgerstam, 1984). 
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Självbildens struktur 

Fram till sent sjuttiotal såg man på självbilden som endimensionell. Man har senare kommit 

fram till att självbilden har flera dimensioner och idag finns det formulär som mäter såväl 

global självbild som olika dimensioner av självbilden (Harter, 1999; Bracken, Bunch, Keith & 

Keith, 2000). Det finns flera olika varianter på vilka dimensioner som tillhör självbilden. En 

vanlig uppdelning av självbilden är i dimensionerna social, affektiv, fysisk, akademisk samt 

familje- och kompetensmässig (Bracken mfl, 2000). Med Jag tycker jag är kan man mäta 

såväl den globala självbilden som olika dimensioner av den. De dimensioner som finns 

representerade i Jag tycker jag är är fysiska och psykiska egenskaper hos individen samt 

individens relationer till andra i sin omgivning. Underkategorierna till psykiska egenskaper 

hos individen är dels färdigheter, talanger och begåvning dels psykiskt välmående. 

Underkategorierna till individens relationer till andra i sin omgivning är relationer till 

föräldrarna och familjen samt relationer till kamrater och lärare. Summan av dimensionerna 

utgör den globala självbilden och det är denna man framförallt avser att studera med Jag 

tycker jag är (Ouvinen-Birgerstam, 1985). Därav följer att fokus med avseende på 

utforskandet av självbild i denna studie ligger på den globala självbilden. Nedan följer en 

beskrivning av de tre dimensionerna i Jag tycker jag är. 

        Fysiska egenskaper. Den fysiska dimensionen består av kroppsuppfattning och 

upplevelsen av den egna kroppen. Flera författare menar att individens ursprungliga självbild 

bygger på kroppsuppfattningar (Ouvinen-Birgerstam, 1984; Ramström, 1991; Martin, 1996). 

Kroppssjälvet börjar utvecklas redan i spädbarnsåldern när barnet steg för steg börjar uppfatta 

sin kropp och de känslor som är förknippade till den (Cullberg Weston, 2006). I dessa tidiga 

år upplever individen sig själv genom förälderns beröring men efterhand utvecklas 

upplevandet och emotionell kontakt blir därmed viktigare för barnets självbild. Tonåren är en 

tid då många kroppsliga förändringar sker vilket gör kroppssjälvet viktigt (Ramström, 1991). 

Många tonåringar bekymrar sig för sin kropp och är väldigt sårbara inför omgivningens 

bedömningar av denna. Utvecklingen av kroppen har stor betydelse för självbilden och både 

för tidig och för sen utveckling är en psykologisk utvecklingsbelastning för individen 

(Wrangsjö, 2002). 

        Psykiska egenskaper.  Ouvinen-Birgerstam (1984) beskriver den psykiska dimensionen 

som den minst entydigt definierade. Ibland räknas icke-fysiska egenskaper som talanger och 

färdigheter men även individens värderingar av sig själv in i den psykiska dimensionen. Vissa 

teoretiker behandlar den psykologiska dimensionen även med utgångspunkt i identitetens 

subjektsaspekt (Ouvinen-Birgerstam, 1984). Då denna studie endast behandlar identitetens 
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objektsaspekt kommer inga vidare resonemang kring detta att föras här. Det som Ouvinen-

Birgerstam (1985) i självvärderingstestet Jag tycker jag är tillräknar den psykiska 

dimensionen är färdigheter, talanger och begåvningar samt en affektiv komponent som 

benämns psykiskt välmående. Denna innefattar känslor av ångest, aggressivitet, stabilitet, 

styrka och lycka.  

        Individens relationer. Ouvinen-Birgerstam (1985) räknar i denna dimension av 

självbilden in individens relationer till familjen, kamrater och lärare. Relationen till 

föräldrarna är den dimension som i Ouvinen-Birgerstams material visat sig vara den som bäst 

förklarar variansen i barns och ungdomars självvärdering. Vi skapar vårt själv i relation till 

andra och hur barnet bemöts av sin omgivning påverkar den bild av sig själv som barnet håller 

på att bygga. I den tidiga barndomen är det föräldrarna som är de viktigaste objekten för våra 

relationer (Cullberg Weston, 2006). I tonåren blir relationen till kompisarna ytterligare en 

viktig relation som påverkar vår värdering av oss själva. Tonåringen lutar sig mot 

kompisarnas normer och den stora betydelse, som föräldrarna tidigare haft, ersätts nu till viss 

del av kompisgänget. Även om relationen till kompisarna får mycket plats är relationen till 

föräldrarna dock fortfarande en viktig del av självbilden (Wrangsjö, 2002). 

        Hierarkisk självbild. En del forskning har visat på att självbilden utöver att vara 

multidimensionell också är hierarkisk (Harter, 1999; Bracken mfl., 2000; Shapka & Keating, 

2005). I forskningen används den hierarkiska modellen på två olika sätt. Man har funnit att 

vissa subskalor generellt är bättre på att predicera den globala självbilden. Utseende har av 

bland andra Shapka och Keating (2005) visats vara den subskala som är närmast knuten till 

global självbild. Detta skiljer sig från Ouvinen-Birgerstams (1985) forskning där relationen 

till föräldrarna anses vara den mest centrala subskalan. Det finns forskare som menar att 

denna förklaringsmodell inte är tillräcklig. En av dem är Harter (1999) och han menar att man 

för att fånga en individs självbild måste veta vad just denna person värderar högt. En person 

kan exempelvis värdera sitt utseende högt och då får det stor betydelse för vad den individen 

tycker om sig själv. Om man använder generella subskalor som prediktorer för global 

självbild missar man de individuella skillnaderna som denna förklaringsmodell fångar upp.  

 

Tjejers självbild 

Tjejers och killars självbild skiljer sig åt (Ouvinen-Birgerstam, 1984; Johnsson-Smaragdi & 

Jönsson, 1993; Blomberg, 1994; Harter, 1999; Shapka & Keating, 2005). Flertalet studier har 

visat att tjejers självbild blir mer negativ i tonåren och att den dimension som visats vara 
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särskilt låg hos tjejer rör fysiska egenskaper, alltså den fysiska eller kroppsliga självbilden 

(Ouvinen-Birgerstam, 1984; Blomberg, 1994; Martin, 1996; Siegel mfl, 1999).  

        Samhällets kvinnoideal. Flera förklaringar till varför tjejer oftare än killar har en negativ 

självbild och framförallt fysisk självbild har lyfts fram i forskning. De förklaringar man gett 

bygger på de livsvillkor och det samhällsstrukturella tryck som tjejer idag utsätts för. Under 

tonårstiden pågår mycket av en individs identitetsskapande och tonåren är samtidigt en period 

av omvälvande kroppsliga förändringar som är svåra att förhålla sig till både för många tjejer 

och killar (Wrangsjö, 2002). Flera författare betonar samhällets kvinnoideal som en orsak till 

varför många tjejer har en mer negativ fysisk självbild än killar. Vi lever i kroppens tid och 

tonårstjejer måste orientera sig i den exponering av kvinnokroppen som finns i vår kultur 

(Palm, 1996; Wrangsjö, 2002; Cullberg Weston, 2006). Att media i allt högre grad riktar sig 

till ungdomar gör att man som ung idag har svårt att värja sig för alla intryck som strömmar 

in. Johnsson-Smaragdi och Jönsson (1993) visar i sin studie om barn och ungdomars självbild 

att killar som under sin uppväxt tittar mycket på TV tenderar att få en mer positiv självbild 

medan tjejer som gör detsamma tenderar att få en mer negativ självbild. En förklaring som 

ges till detta är att killar tittar på TV-program som innehåller starka, stereotypt manliga 

förebilder till exempel inom sporten eller actionfilmen medan tjejer tittar på relationsdramor 

med kvinnor i stereotypa kvinnoroller. Ytterligare en förklaring till könsskillnaderna som 

Johnsson-Smaragdi och Jönsson lyfter fram är att tjejer får uppskattning genom att vara 

osjälvständiga och att de socialiseras in i en roll där massiv självkritik ses som något bra. 

        Självbild och sexualitet. Under tonårstiden börjar sexualiteten spela en ny roll i livet, och 

leder till att tonårstjejer ser på sig själva på ett nytt sätt. De ser sig som personer som är 

kapabla till sex och relationer. Många tonårstjejer lägger mycket av sitt identitetsskapande på 

det yttre och kroppen blir därför betydelsefull i vad de tycker om sig själva. Många ställer 

orimliga krav på sin kropp som måste vara fullt utvecklad och attraktiv. Samtidigt påverkas de 

av media som spär på denna uppfattning (Pierson & Cohen, 2005). Martin (1996) som i sin 

bok tar upp pubertetens och sexualitetens inverkan på självbilden gör ingen egentlig 

differentiering av självbilden. Vi tror dock att kroppsupplevelser och sexualitet i första hand 

påverkar den fysiska självbilden och följaktligen kommer Martins teori att presenteras här. 

Hon menar att även om attityden gentemot sexualitet idag är mer öppen än tidigare både för 

tjejer och killar finns det könsskillnader i upplevelsen av puberteten och sexuella känslor. De 

olika upplevelserna leder till att tonårstjejer i högre grad känner sig rädda och osäkra inför 

sina kroppar vilket skapar ett ogillande inför dem själva. Detta samtidigt som killarna, även 

om puberteten inte är en enkel tid för dem heller, inte i samma grad påverkas negativt av 
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dessa upplevelser. Könsskillnaderna beror på de olika kulturella meningar av sexualitet och 

pubertet som förmedlas till tjejer och killar vilket gör att de lär sig, absorberar och 

begripliggör världen på olika sätt under puberteten.  Martin menar vidare att tjejer ofta 

upplever den första sexuella samvaron tillsammans med en partner som negativ. Få väljer 

aktivt att ha sitt första samlag. Det är något som ”bara händer” eller som de går med på av 

påtryckningar från partnern och de är ofta osäkra på sitt val efteråt. Det första samlaget kan 

också av fysiologiska orsaker göra ont och det ger litet utrymme för njutning. Många 

tonårskillar ser däremot fram emot sitt första samlag och ser det som något bra. De har ganska 

lätt att känna huruvida de vill ha sex och uppmuntrar ofta sin partner. Detta gör att det första 

samlaget ofta ger en positiv känsla till killarna men en negativ känsla till tjejerna. Det 

påverkar även självbilden som efter första samlaget generellt har en tendens att bli mer 

negativ hos tjejer och mer positiv hos killar (Martin, 1996). 

        De förklaringsmodeller som presenterats ovan fokuserar på vad det beror på att många 

tjejer har en negativ fysisk självbild. Modellerna ger generella förklaringar till varför många 

tjejer har ett mer problematiskt förhållande till sin kropp och sitt själv än många killar har och 

tenderar ibland vara alltför svepande. Att till exempel ta fasta på att tjejer har ett negativt 

förhållande till sin kropp eller upplever första samlaget som negativt kan både leda till att 

tjejer som ännu inte haft dessa erfarenheter, tänker att det är detta de har att vänta och till att 

de tjejer, som har haft annorlunda erfarenheter, upplever sig som utanför normen. Sådana 

teorier riskerar återskapa och upprätthålla könsskillnader då de bara fokuserar på vad som är 

olika för könen och inte på de variationer som finns inom ett kön. Vi har ändå valt att ta med 

dem då vi tycker att de berör för vår uppsats väsentliga ämnen.  

 

Coping 

Coping är en form av stresshantering och innebär ett hanterande av både utifrån och inifrån 

kommande stress och hot (Lazarus, 1966; McCrae, 1982; Lazarus & Folkman, 1984). Man 

har på senare tid börjat utforska relationen mellan hälsa respektive ohälsa och coping. Det har 

visat sig att funktionell coping är en skyddsfaktor mot ohälsa och relaterat till psykiskt 

välmående (Steinhausen & Winkler Metzke, 2001; Liu, Tein & Zhao, 2004; Maan, Bishop, 

Enkelmann, Tong, Why, Ang & Khader, 2005) medan dysfunktionell coping har relaterats till 

psykisk ohälsa och mer specifikt även till depression, ångest och aggressionsproblematik 

(Meyer, 2000; Garensfski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer & Teerds, 2002; Liu mfl, 

2004; Maan mfl, 2005).  
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Copingbegreppets utveckling  

Coping är ett ofta använt begrepp inom psykologin och redan på fyrtio- och femtiotalen 

forskades det på området. Detta skedde inom två distinkt olika traditioner: den 

psykoanalytiska jag-psykologin och den experimentellt orienterade psykologin. Innebörden av 

copingbegreppet när det behandlades inom den psykoanalytiska jag-psykologin var realistiska 

och flexibla tankar och handlingar som löser problem och därmed reducerar stress. I 

jämförelse med den experimentella psykologin handlade den största skillnaden om fokus på 

kognitioner snarare än på beteende.  

Inom både den psykoanalytiska och den experimentella psykologin likställdes coping med 

anpassningsframgång. Att tala om att en person har copat med kraven i en speciell situation 

innebar alltså att han eller hon hade lyckats komma förbi dessa, medan ett icke-copande 

istället innebar ett ineffektivt eller inadekvat hanterande av nämnda krav. Lazarus och 

Folkman (1984) menar att man med detta sätt att se på coping sammanblandar själva 

copingprocessen med dess resultat. Istället förespråkar de den syn som Kahn mfl (i Lazarus & 

Folkman, 1984, s 133) har på copingbegreppet och som innebär att alla sätt att hantera stress 

på per definition är coping, oavsett om de är framgångsrika eller ej. Sätten måste dock 

innebära en ansträngning, vilket medför att coping aldrig är ett automatiserat 

tillvägagångssätt.  

        Även idag finns det två sätt att se på coping och gemensamt för de båda är att de ser 

coping som ett sätt för människor att hantera både inifrån och utifrån kommande stress eller 

hot (Lazarus, 1966; McCrae, 1982; Lazarus & Folkman, 1984). Det ena forskningsspåret 

företräds av bland andra McCrae (1982) och utmärks av att man ser på coping som ett stabilt 

personlighetsdrag, ett drag som finns fördisponerat hos oss och som framträder på ett stabilt 

sätt oavsett hur den triggande stressituationen ser ut. Ett annat sätt att närma sig coping på är 

att anta Folkman och Lazarus (1984) teoribildning. De menar, i motsats till McCrae, att 

coping inte alls liknar ett stabilt personlighetsdrag utan istället är en kontextbaserad dynamisk 

process som ändras stegvis i en stressig situation. Det är med andra ord den aktuella stressorn 

som avgör vilken copingstrategi en person använder vid ett visst tillfälle. Formuläret Brief 

Cope, som har använts i denna studie är baserat på ett tredje sätt att närma sig coping på. Det 

innebär att man anser att en persons copingstil är relativt stabil och därmed på ett sätt knutet 

till personligheten, men att kontexten också spelar en stor roll för valet av copingstrategi 

(Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Detta är det synsätt som vi tar ställning för. 
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Copingkategorier 

Coping innehåller ett vitt spektrum av möjliga responser och en distinktion och kategoriserig 

av dessa har därför gjorts. Folkman och Lazarus delade 1980 upp coping i två delar, problem- 

respektive emotionsfokuserad. Problemfokuserad coping består i problemlösning, det vill 

säga att göra något riktat direkt mot stressorn. Emotionsfokuserad coping innebär istället att 

göra något åt den emotionella stressen som uppkommer i kölvattnet av stressorn. Vanligtvis är 

båda typerna av coping aktiva vid stress, men som regel dominerar den ena typen. 

Problemfokuserad coping är vanligare när något konstruktivt kan göras i den stressiga 

situationen, exempelvis inför ett prov, medan emotionsfokuserad coping är mer frekvent när 

den stressiga situationen måste genomlidas och det inte går att göra något åt den, exempelvis 

vid en nära anhörigs dödsfall. Senare forskning har visat på att nämnda uppdelning är alltför 

enkel. Det har framgått att emotionsfokuserad coping har blivit en kategori under vilken 

diverse copingstrategier som skiljer sig från problemfokuserad coping insorteras (Carver mfl, 

1989). Av denna anledning har ytterligare en kategori av copingstrategier införts. Detta 

gjordes 1986 och har senare kommit att benämnas dysfunktionell coping. Kategorin 

inkluderar olika typer av undvikande copingstrategier (Scheier, Weintraub & Carver, 1986) 

och sådana responser är mest frekventa när man bedömer sig vara utan makt att göra något åt 

stressorn (Folkman & Lazarus, 1980). Då emotionsfokuserad coping tidigare har använts som 

ett samlingsnamn för både adekvata och inadekvata copingstrategier har den i exempelvis 

Rectors och Rogers (1996) forskning kommit att sättas i samband med psykisk ohälsa. I 

denna studie används en annorlunda differentiering där de inadekvata strategierna (även 

kallade dysfunktionella, passiva, respektive maladaptiva strategier beroende på teoretiker) har 

insorterats i en egen kategori. De inadekvata strategierna har därmed kommit att lyftas bort 

från de emotionsfokuserade. Därför värderas problem- och emotionsfokuserade strategier i 

denna studie som helt adekvata. Däremot gör dysfunktionell coping, liksom namnet antyder, 

inte det. Vi vill alltså poängtera att när vi refererar andra författare som har satt 

emotionsfokuserade strategier i samband med ohälsa, handlar det troligtvis om att de inte lyft 

ut dessa från de dysfunktionella strategierna. 

 

Brief Copes fjorton copingstrategier 

Det copingformulär, Brief Cope (Carver, 1997), som har använts i denna studie mäter 

copingstrategier i form av fjorton subskalor. Carver har inte själv valt att kategorisera dem i 

problem-, emotionsfokuserad och dysfunktionell coping, men sådana kategoriseringar har 

gjorts av bland andra Segal, Hook och Coolidge (2001) för den längre versionen av testet, 
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Cope Inventory. I denna studie kommer copingstrategierna till viss del att behandlas separat, 

men framförallt som kategorier då vi anser att det ökar översikten och begripligheten. Här 

följer en kort beskrivning av Brief Copes fjorton copingstrategier indelade i kategorier. 

        Problemfokuserad coping. Under kategorin problemfokuserad coping insorteras aktiv 

coping, planering och att söka socialt stöd av instrumentella orsaker. Aktiv coping innebär att 

aktivt försöka undanröja eller kringgå stressorn, alternativt att försöka mildra dess effekter. 

Planering består i att fundera över och planera lämpliga strategier för hur man ska respondera 

på stressorn. Slutligen innebär att söka socialt stöd av instrumentella orsaker just att söka råd 

eller information från omgivningen med avseende på stressorn (Carver mfl, 1989; Carver, 

1997).  

        Emotionsfokuserad coping. Under kategorin emotionsfokuserad coping mäts fem 

dimensioner med hjälp av Brief Cope. Dessa är att söka socialt stöd av emotionella orsaker, 

positiv återtolkning, acceptans, religion och humor. Att söka socialt stöd av emotionella 

orsaker innebär att man söker moraliskt stöd, sympati eller personlig förståelse från sin 

omgivning och samverkar ofta med att söka socialt stöd av instrumentella orsaker. Positiv 

återtolkning innebär att bearbeta de emotioner som uppkommer till följd av stressorn, snarare 

än att ge sig på stressorn i sig. Det inkluderar också att lyfta upp det positiva i det som hänt, 

vilket efterhand kan leda till en mer problemfokuserad copingstrategi. Acceptans innebär att 

acceptera att stressorn faktiskt existerar. Den fjärde dimensionen under emotionsfokuserad 

coping innebär att vid närvaro av stressorer vända sig till religionen. Detta kan göras av flera 

skäl, vilket gör att dimensionen har en tendens att samtidigt mäta flera av de andra 

subskalorna (Carver mfl, 1989). Slutligen innebär humor att skämta om stressorn (Carver, 

1997).  

        Dysfunktionell coping. Den tredje copingkategorin, dysfunktionell coping, benämns just 

så eftersom den jämfört med emotionell och problemfokuserad coping vanligtvis innebär ett 

mindre adekvat sätt att hantera en stressig situation. I kategorin dysfunktionell coping 

insorteras ventilering av känslor, förnekande, beteendemässigt oengagemang, droganvändning 

och självdistrahering. Ventilering av känslor inkluderar att totalt fokusera på och ge utlopp för 

sina emotioner i den stressiga situationen. Förnekande består i att vägra tro på att stressorn 

existerar eller att agera som om den inte är på riktigt. Detta är motsatsen till acceptans. 

Beteendemässigt oengagemang innebär att man minskar sina ansträngningar vad gäller att 

hantera stressorn och att kanske till och med ge upp försöken att nå de mål med vilka 

stressorn är sammanbundna. Droganvändning innebär att använda sig av exempelvis alkohol 

när man upplever sig vara påverkad av en stressor (Carver mfl, 1989). Självdistrahering 
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innebär att fokusera på annat så att man för stunden inte tänker på stressorn. Detta kan 

exempelvis handla om att dagdrömma, sova eller titta på TV. Den fjortonde subskalan i Brief 

Cope är självanklagelse. Denna handlar om att lägga skulden för stressorn på sig själv och 

därmed agera hårt kritiskt mot den egna personen. Någon rekommendation för i vilken 

kategori denna ska insorteras har inte hittats, men då den enligt Carver korrelerar med 

förnekande har vi valt att lägga den under dysfunktionell coping (Carver, 1997). 

 

Oenighet kring copingtermer 

Under år av copingforskning har flera olika test utvecklats och olika forskare har kommit att 

beteckna både copingstrategier och -kategorier på skilda sätt. Ofta handlar det om olika 

termer med väldigt likartade innebörder. I denna studie refererar vi till ett antal författare som 

just använder sig av olika termer för att benämna i princip samma sak. Steinhausen och 

Winkler Metzke (2001) använder sig av aktiv respektive passiv coping och vi tolkar detta i 

termer av problemfokuserad respektive dysfunktionell coping. Hampel och Petermann (2005) 

använder termen maladaptiva copingstrategier, vilket här liknar dysfunktionella 

copingstrategier. Vidare använder sig Lundin och Wollin (2002) av termerna uppgivenhet och 

självkritik, vars innebörder motsvarar uppgivenhet och självanklagelse i Brief Cope. Chapman 

och Mullis (1999) använder termen avkoppling, vilken inte har någon tydlig motsvarighet i 

Brief Cope, men som kan insorteras i den dysfunktionella copingkategorin. Mullis och 

Chapman (2000) kategoriserar coping i problem-, emotions- och kognitionsfokuserad sådan. 

Problemfokuserad coping refererar till att söka socialt och instrumentellt stöd, de kognitiva 

strategierna refererar till att söka professionellt eller andligt stöd och de emotionella 

strategierna refererar till ventilering av känslor och undvikande copingstrategier. Slutligen 

benämner Moos (i Chapman & Mullis, 1999, s 70), problemfokuserade och dysfunktionella 

copingstrategier som direkta respektive undvikande strategier.  

 

Coping under utvecklingen 

Liksom självbilden påverkas även copingen av utveckling och mognad. På senare år har man 

därför börjat intressera sig för coping ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Man har i 

forskning funnit att utvecklingen påverkar problem- och emotionsfokuserade samt 

dysfunktionella copingstrategier på olika sätt.  

        Problemfokuserade copingstrategier. Inledningsvis vill vi klargöra att forskningen om 

problemfokuserade copingstrategier i förhållande till psykologisk utveckling idag visar på 

inkonsistenta resultat. Flera studier visar på att utvecklingsförändringar med avseende på 
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problemfokuserade copingstrategier har ett samband med problemlösningsförmåga (Compas, 

Malcarne & Fondacaro, 1988; Altshuler & Ruble, 1989; Seiffge-Krenke, 1992). Denna 

förmåga grundläggs i tidig barndom (Compas, Banez, Malcarne & Worsham, 1991) varefter 

en kognitiv omstrukturering sker i adolescensen. Då utvecklas mer komplexa kognitiva 

strategier och en mognad av förmågan till självreflektion äger rum. I och med detta sker en 

ökad differentiering i användandet av copingstrategier först i förskoleåldern och därefter 

under adolescensen. Man kan alltså här tala om en bifasisk kognitiv utveckling. Huruvida de 

problemfokuserade copingstrategierna påverkas av den andra fasen råder det oenighet kring. 

Hampel och Petermann (2005) visar att strategierna inte påverkas av den. De finner inte 

någon skillnad vad gäller dessa strategier mellan nio- och fjortonåriga barn och ungdomar, 

vilket borde ha varit fallet om den andra utvecklingstoppen hade påverkat de 

problemfokuserade copingstrategierna. Det finns även forskare som inte har berört den 

bifasiska utvecklingen. Spivak och Shure (i Mullis & Chapman, 2000, s 539) menar att 

ungdomars problemlösningsförmåga successivt förändras och förbättras med åldern som en 

funktion av kognitiv utveckling och sociala erfarenheter. Vidare har Mullis och Chapman 

(2000) inte funnit några utvecklingsförändringar alls hos ungdomar med avseende på 

problemfokuserad coping.  

        Emotionsfokuserade copingstrategier. Studier som har gjorts på emotionsfokuserade 

copingstrategier visar på något mer konsistenta resultat. Merparten av studier gjorda fram till 

1993 visar på en åldersrelaterad ökning i användandet av emotionsfokuserad coping bland 

barn och ungdomar mellan fem och sjutton år. Detta innebär att nämnda strategier är 

underutvecklade i barndomen (Frydenberg & Lewis, 1993). Också Kavšek och Seiffge-

Krenke (1996) menar att denna typ av coping lärs in under en längre process i barndomen och 

adolescensen. Av detta drar vi slutsatsen att deltagarna i vår studie troligtvis har uppvisat ett 

relativt utvecklat emotionsfokuserat copingmönster men att det skulle vara mer utvecklat om 

de skulle testas igen om några år. 

        Dysfunktionell coping. Vad gäller dysfunktionell coping är forskningen ganska mager. 

Några studier uppvisar dock en signifikant ökning av dysfunktionella copingstrategier från 

åtta- till fjortonåringar samt från nio- till sjuttonåringar (Donaldson, Prinstein, Danovsky & 

Spirito, 2000; Hampel & Petermann, 2005). Hampel och Petermann menar att denna ökning 

beror på den ökade mängd stressorer som uppkommer i tonåren vilka i sin tur antas leda till 

ett användande av dysfunktionella copingstrategier. Donaldson lägger fokus på att det sker en 

ökning i användandet av alla copingstrategier i och med utvecklingen. Enligt honom 
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differentieras alltså copinganvändandet med åldern och detta skulle då även leda till ett ökat 

användande av dysfunktionella strategier. 

 

Könsrelaterad coping 

        Dysfunktionell coping hos tjejer. Idag vet man att aktiv coping är skyddande medan 

passiv coping är en riskfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa hos tio- till sjuttonåringar 

(Steinhausen & Winkler Metzke, 2001). Forskningsresultaten gällande coping relaterat till 

kön är nedslående. Studier tyder på att det finns stora skillnader mellan tjejer och killar i 

användandet av copingstrategier, och visar överlag att tjejer använder sig av mer 

dysfunktionell coping än killar. Compas med flera (1988) har visat att tjejer använder sig mer 

av emotionsfokuserad coping än killar gör och Dise-Lewis (1988) har kommit fram till att 

ventilering och droganvändning är betydligt vanligare hos tjejer. Hampel och Petermann 

(2005) menar att tjejer överlag använder sig av mer maladaptiva copingstrategier och detta 

kan bland annat förklaras med en upplevd avsaknad av att faktiskt klara av att hantera 

stressorn (Frydenberg & Lewis, 1993). Compas med flera (1993) har visat att elva- till 

fjortonåriga tjejer uppvisar mer maladaptiva copingstilar än killar i samma ålder. I samband 

med detta bör också nämnas att det har framkommit att tjejer i adolescensen rapporterar fler 

och mer intensiva stressorer än killar i samma ålder (Washburn-Ormachea, Hillman & 

Sawilowsky, 2004). Några förklaringar till varför tjejer rapporterar en större stressmängd än 

killar har inte framkommit. 

        Könsroller och coping. I ovan nämnda studier har kategoriseringen med avseende på kön 

varit strikt biologisk. 2004 gjordes en studie där deltagarna först kategoriserades med hjälp av 

ett självskattningsformulär som mätte könsrollsorientering. Deltagarna föll då ut i fyra typer: 

androgyn, maskulin, feminin och odifferentierad. Därefter tog de ställning till påståendena i 

Cope Inventory. Resultaten från denna studie visar att könsrollsorientering predicerar 

copingskillnader hos ungdomar bättre än enbart biologiskt kön. I övrigt framkom resultat 

kongruenta med tidigare forskning, nämligen att könsrollsorienteringar med mer femininitet 

använder sig av mer emotionsfokuserad coping än orienteringar åt det maskulina hållet 

(Washburn-Ormachea mfl, 2004). Några bakomliggande förklaringar till att 

copinganvändandet hos feminint respektive maskulint orienterade personer skiljer sig åt 

framgår inte av forskningen på området.  
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Sambandet mellan självbild och coping 

Den här studien handlar om sambandet mellan självbild och coping. Kausalsambandet mellan 

de två begreppen är ännu inte utrett och man kan därför inte dra några slutsatser kring orsak 

och verkan. Vi tänker oss dock att självbilden inte är något som man väljer aktivt på samma 

sätt som man väljer copingstrategi, och därför antar vi att det är självbilden som påverkar 

valet av copingstrategi och inte tvärtom. Sambandet mellan självbild och coping är ett 

forskningsområde som ännu inte är särskilt välutrett, men den som finns och som vi har hittat 

kommer att presenteras här.  

 

Självbild och coping hos vuxna  

Forskning på området har fastställt samband mellan självbild och coping. Rector och Roger 

(1996) har undersökt olika personlighetsfaktorers relation till välmående och funnit 

korrelationer mellan självbild och både emotions- och problemfokuserad coping. Positiv 

självbild har visat sig korrelera med problemfokuserad coping medan negativ självbild har 

visat sig korrelera med emotionsfokuserad coping. Liknande resultat har framkommit i flera 

andra studier. Dessa pekar på att personer med en positiv självbild använder sig av mer 

funktionella, ofta problemfokuserade copingstrategier (Kling mfl, 1999; Stein & Nygmathi, 

1999; Ben-Zur, 2002; Pallant & Lae, 2002). I en svensk studie där man bland annat studerade 

hur sjukvårdspersonals självbild och copingstrategier är kopplade till varandra fann man att 

självbilden är kopplad till valet av vissa copingstrategier. Dessa resultat pekar precis som 

tidigare forskning på att en positiv självbild leder till ett användande av både 

problemfokuserade copingstrategier och andra funktionella strategier såsom positiv 

omtolkning. Negativ självbild leder istället till användandet av mindre funktionella 

copingstrategier såsom självdistrahering, droganvändande, uppgivenhet och självkritik 

(Lundin & Wollin, 2002).  

 

Självbild och coping hos ungdomar  

Forskningen kring sambanden mellan självbild och coping hos ungdomar är knapphändig. De 

studier som har gjorts indikerar precis som de studier gjorda på vuxna att ungdomar med 

positiv självbild är mer direkta i lösningen av ett problem än de med negativ självbild. Med 

direkta copingstrategier menas de copingstrategier som är direkt riktade mot att lösa 

problemet (Chapman & Mullis, 1999; Mullis & Chapman, 2000). Chan (i Chapman & Mullis, 

1999, s 70) har funnit att personer med positiv självbild hanterar stressfyllda situationer på ett 

fördelaktigt sätt, eftersom de har en tro på att de faktiskt kan förändra situationen. Moos (i 
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Chapman & Mullis, 1999, s 70) har funnit att personer med positiv självbild använder sig av 

copingstrategier som är direkt inriktade på att lösa problemet, medan de med negativ självbild 

använder sig av undvikande copingstrategier. Chapman och Mullis (1999) styrker dessa 

teorier i sin forskning där de visar att ungdomar med negativ självbild använder sig av 

copingstrategier som ventilering av känslor, undvikande och avkoppling, alltså 

dysfunktionella strategier. Ungdomar med positiv självbild använder sig istället av 

copingstrategier som är inriktade på att lösa problemet. Mullis och Chapman (2000) har 

fokuserat på tre kluster av copingstrategier istället för enskilda strategier. De kluster de har 

relaterat till positiv respektive negativ självbild är problem-, emotions- och 

kognitionsfokuserad coping. Denna uppdelning skiljer sig från den uppdelning vi har gjort. 

Problemfokuserad coping refererar till att söka socialt och instrumentellt stöd, de kognitiva 

strategierna refererar till att söka professionellt eller andligt stöd och de emotionella 

strategierna refererar till ventilering av känslor och undvikande copingstrategier. Denna studie 

visar i enighet med tidigare forskning att ungdomar med positiv självbild använder mer 

problemfokuserad coping, medan ungdomar med negativ självbild använder sig mer av 

emotionsfokuserad coping. 

        Den slutsats man generellt kan dra från tidigare forskning om sambandet mellan självbild 

och coping är att både vuxna och ungdomar med negativ självbild använder sig av 

dysfunktionella copingstrategier, medan de med positiv självbild använder sig av aktiva, i 

huvudsak problemfokuserade, copingstrategier. Då vi inte hittat någon svensk forskning på 

sambandet mellan ungdomars självbild och användandet av copingstrategier, och inte heller 

någon forskning som är specifik för tjejer har vi funnit det intressant att undersöka om det 

finns specifika samband mellan coping och självbild hos tonårstjejer.  

 

Syfte och hypoteser  

 

Syfte 

Tjejer i årskurs nio är en riskgrupp för att utveckla ohälsa då det i tidigare forskning har visat 

sig att de som grupp har en mer negativ självbild och i större utsträckning använder sig av 

dysfunktionell coping än killar i samma årskurs. Denna studie syftar till att undersöka om det 

finns specifika samband mellan självbild och användandet av copingstrategier hos tjejer i 

Sverige i årskurs nio.  
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Hypoteser 

1. Vi antas att genus inverkar på förekomsten av copingstrategier. Utifrån tidigare 

forskning antar vi därför att tjejer använder sig mer av dysfunktionella 

copingstrategier än killar. 

2. Vi antar också att självbilden inverkar på förekomsten av copingstrategier. Utifrån 

tidigare forskning antar vi därför att tjejer och killar med negativ självbild använder 

sig mer av dysfunktionella copingstrategier, medan de med positiv självbild använder 

sig mer av problemfokuserade copingstrategier. Utifrån tidigare forskning är det dock 

oklart huruvida självbilden även inverkar på de emotionsfokuserade 

copingstrategierna. Därför har vi valt att inte hypotetisera kring denna kategori. 

3. Om genus och självbild har en inverkan på förekomsten av copingstrategier antar vi att 

tjejer med negativ självbild utsätts för dubbla belastningar. Det leder till en ökad 

sårbarhet, och i förlängningen till att de uppfattar stress oftare och mer intensivt. 

Därför antar vi att tjejer med negativ självbild använder sig mer av dysfunktionella 

copingstrategier än både tjejer med positiv självbild och killar med negativ självbild.  

 

Metod 

 
Deltagare 

Studien omfattar elever i årskurs nio i södra Sverige. Det ursprungliga urvalet har gjorts i 

syfte att få en god spridning, och i förlängningen en bättre generaliserbarhet, med avseende på 

socioekonomisk status samt storstad kontra landsbygd. Skolorna i de två utvalda kommunerna 

kontaktades varvid det framkom att intresset för att delta i studien var begränsat. Därför har 

urvalet kommit att baseras på de skolor vars rektorer har varit positivt inställda till studien. I 

den mindre kommunen tillfrågades en skola med tre klasser i årskurs nio. Deltagarna var fyra 

killar och nitton tjejer. I den större kommunen tillfrågades tre skolor varav rektorerna valde ut 

vardera två klasser. Deltagarna var 27 tjejer och 37 killar. Totalt har alltså 87 personer varav 

46 tjejer och 41 killar deltagit i studien. Då det visade sig att svarsfrekvensen var högre hos 

tjejerna valde vi att i tre av klasserna i den större kommunen endast tillfråga killar för att få en 

jämn könsfördelning.  

 

Material 

 I studien har två självskattningsformulär använts för att besvara studiens syfte.   
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Coping  

För att hitta ett lämpligt formulär för mätningen av copingstrategier gjordes en sökning bland 

de svenska formulär som finns tillgängliga. Sökningen gjordes dels genom Psykologiförlaget 

AB, dels genom att se på vilka formulär som har använts i tidigare copingforskning. Då inga 

svenska formulär var tillfredställande gjordes även en sökning efter engelska formulär. Det 

självskattningsformuläret som vid tidpunkten ansågs mest lämpligt för studien var Brief Cope 

(Carver, 1997), vilket är en förkortad version av Cope Inventory (Carver mfl, 1989). Den 

kortare versionen valdes med tanke på målgruppens uthållighet då formuläret är utformat för 

vuxna och inte finns i någon specifik version för ungdomar. Brief Cope består av 28 

påståenden som representerar fjorton copingstrategier. Deltagarna svarar på frågorna genom 

att kryssa i en fyragradig Likert-skala (1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer 

ungefär, 4 = stämmer precis). Vi har gjort översättningen av formuläret från amerikanska till 

svenska, och för att den skulle bli så god som möjligt prövades frågorna ut på fem 

försökspersoner i vårt umgänge, varefter översättningen reviderades. Dessutom gjordes en 

jämförelse med en annan översättning i en uppsats på D-nivå (Lundin & Wollin, 2002).   

 

Självbild 

För att mäta självbild har självvärderingsformuläret Jag tycker jag är använts (Ouvinen-

Birgerstam, 1985). För att få fram ett lämpligt formulär i syfte att mäta självbild följde samma 

sökningsprocedur som för att finna Brief Cope. Jag tycker jag är är uppbyggt av 72 frågor. 

Formuläret riktar sig till barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern och avser att fånga 

tre centrala dimensioner av självbildsbegreppet. Dessa mäts med hjälp av fem subkategorier. 

Deltagarna svarar på både positiva och negativa påståenden om sig själva på en fyragradig 

skala (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt, stämmer inte alls).  

 

Reliabilitet och validitet  

Jag tycker jag är visar på god reliabilitet, 0,91-0,93. Också korrelationerna mellan 

delskalorna och hela skalan är höga och ligger mellan 0,71-0,82. De validitetsstudier som har 

gjorts avser framförallt metodens begreppsvaliditet och resultaten från dessa studier visar att 

Jag tycker jag är mäter det som formuläret är avsett att mäta (Ouvinen-Birgerstam, 1985). 

Carver (1997) har genom att vid upprepade tillfällen testat personer som påverkats allvarligt 

av en orkan och därmed utsatts för stark stress, räknat ut reliabiliteten för de i Brief Cope 

ingående copingstrategierna och kommit fram till att dessa ligger mellan 0,50 och 0,90. 

Validitetsstudierna som har gjorts är genomförda på Cope Inventory och visar på god 
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begreppsvaliditet. Då formulären bygger på samma teori drar vi slutsatsen att dessa 

validitetsstudier också kan generaliseras till den förkortade versionen.  

 

Val av metod 

Metoden som har använts för att undersöka hur relationen mellan självbild och användandet 

av copingstrategier ser ut hos tjejer i årskurs nio är självskattningstest. Självskattningstest är 

en av flera metoder med vilka man kan mäta självbild och copingstrategier. Då individens 

upplevelse är det centrala när man vill komma åt en individs självbild behövdes en metod som 

fångar individens subjektiva upplevelse av sig själv (Ouvinen-Birgerstam, 1984). I tidigare 

copingforskning har det framkommit att självskattningstest är en lämplig metod i utforskandet 

av copingstrategier. I denna studie finns även ett behov av standardiserade data varför 

självskattningstest är den metod som har ansetts passa bäst (Denscombe, 2000). 

 

Procedur 

Till de skolor som valde att delta i studien skickades ett följebrev (Ejlertsson, 1996). Ett av 

dess syften var att informera deltagarnas föräldrar om studien samt få deras eventuella 

samtycke. I följebrevet försäkrades också deltagarna om konfidentialitet. Vi administrerade 

frågeformulären i klassrummen under ordinarie skoltid. I insamlandet av data har alltså 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) följts. Formulären utvärderades enligt 

testmanualerna (Ouvinen-Birgerstam, 1985; University of Miami, 2005) och bearbetades 

vidare med hjälp av SPSS. Samtliga statistiska beräkningar gjordes med hjälp av t-test och för 

att möjliggöra signifikansberäkningar av medelvärdena användes mediansplit för att separera 

grupperna. De påståenden i självskattningsformulären som deltagarna inte fyllde i har vi valt 

att behandla på två sätt. Anledningen till att vi har följt olika procedurer för de båda 

självskattningsformulären är att de är uppbyggda på så skilda sätt. Då subskalorna i Jag tycker 

jag är innehåller tillräckligt många frågor, räknades den enskilda individens medelvärde på 

den aktuella subskalan ut. Detta värde fick sedan representera den icke ifyllda frågan. På Brief 

Cope räknades istället hela tjej- respektive killgruppens medelvärde på den aktuella 

copingstrategin ut varpå detta värde fick representera den icke ifyllda frågan. För att 

underlätta resultatbearbetningen har en kategorisering av copingstrategierna gjorts. Då 

skaparen av Brief Cope inte har gjort någon sådan har vi valt att dels titta på hur liknande 

kategoriseringar gjorts tidigare, dels följa den teori som refereras i denna studie. 

Kategoriseringen har därmed blivit funktionsbaserad och följer den som Segal med flera 

(2001) har gjort. Se tabell 1 för reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa.  
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Tabell 1  

Reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa 

Copingstrategier indelade i copingkategorier Alla Tjejer Killar 

Problemfokuserade strategier  

    Aktiv 

    Planering 

    Sökande efter instrumentellt stöd av instrumentella orsaker

0,55 0,57 0,58 

Emotionsfokuserade strategier 

    Positiv återtolkning 

    Religion 

    Acceptans 

    Humor 

    Sökande efter socialt stöd av emotionella orsaker 

0,53 0,39 0,64 

Dysfunktionella strategier 

    Ventilering 

    Förnekande 

    Beteendemässigt oengagemang 

    Självdistrahering 

    Droganvändning  

    Självanklagelse 

0,61 0,68 0,45 

 

Tabell 2  

Reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa efter omkategorisering 

Copingstrategier indelade i copingkategorier      Alla  Tjejer Killar   

  

Problemfokuserade strategier            0,62  0,71  0,52 

        Aktiv 

        Planering 

Emotionsfokuserade strategier           0,55  0,51  0,58 

        Positiv återtolkning    

        Religion 

        Acceptans 

        Humor 
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Sökande efter stöd               0,75  0,70  0,76 

        Sökande efter stöd av instrumentella orsaker  

        Sökande efter stöd av emotionella orsaker 

Dysfunktionella strategier             0,61  0,68  0,45 

        Ventilering 

        Förnekande 

        Beteendemässigt oengagemang 

        Droganvändning 

        Självanklagelse 

 

Då den första reliabilitetsanalysen visade på låga alfavärden, omkategoriserades 

copingstrategierna i syfte att alfavärdena skulle bli högre. Särskilt värt att notera är att den 

dysfunktionella kategorin kvarstår intakt, samt att den nya kategorin ”sökande efter stöd” har 

skapats. Dylik kategorisering har vi funnit stöd för i Mullis och Chapmans forskning (2000). 

För reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa efter omkategorisering, se tabell två. 

 

Statistisk analys 

De statistiska beräkningarna gjordes med hjälp av t-test med signifikansnivån 0,05. T-testet 

tillämpades för att undersöka signifikanta medelvärdesskillnader med avseende på 

copingkategori mellan de aktuella grupperna. I de fall där signifikanta medelvärdesskillnader 

uppstod mellan grupperna med avseende på copingkategori gjordes även ett t-test för att 

undersöka signifikanta skillnader med avseende på copingstrategier. Levenes test gjordes för 

att ta reda på när lika varians kan antas mellan undersökningsgrupperna. Vi kommer att 

rapportera värden där lika varians antas eftersom vi med endast två undantag ej har funnit 

några signifikanta variansskillnader. I de två fall där sådana uppkom kommer vi att rapportera 

korrigerade t- och p-värden. För tydlighetens skull rapporteras dock okorrigerade 

frihetsgrader genomgående. Vi vill tydliggöra att killarna har inkluderats i undersökningen för 

att säkerställa att resultaten är specifika för tjejer. Killarna ska därför inte ses som en 

normgrupp.  
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Resultat 

 

Copingkategorier hos tjejer och killar 

Inledningsvis gjordes en signifikansberäkning med t-test för att ta reda på om tjejer och killar 

skiljer sig från varandra i copingavseende, utan beaktande av självbild. T-testet visade på 

signifikanta skillnader både vad gäller den dysfunktionella och den stödsökande 

copingkategorin, t (85)=2,41, p=0,02 respektive t (85)=2,65, p=0,01. Könen skiljer sig dock 

inte åt på den problem- och den emotionsfokuserade copingkategorin, t (85)=-1,06, p=0,29 

respektive t (85)=-0,86, p=0,39. Av detta framkommer alltså att tjejer använder sig mer av 

dysfunktionell och stödsökande coping än killar, medan grupperna inte skiljer sig åt vad gäller 

problem- och emotionsfokuserad coping. Se tabell 3 för copingdata för tjejer och killar. 

 

Tabell 3 

Copingdata för tjejer och killar  

————————————————————————————————————— 

           n        m        s.d 

Coping      tjejer   killar   tjejer   killar   tjejer   killar 

————————————————————————————————————— 

Dysfunktionell   46    41    26,56   23,78   5,73   5,04 

Problem-     46    41    11,07   11,63   2,43   2,46 

fokuserad 

Emotions-     46    41    18,81   19,66   4,16   4,99 

fokuserad 

Stödsökande    46    41    9,80   8,12   2,88   2,99 

————————————————————————————————————— 

 

Copingkategorier hos tjejer och killar med negativ självbild 

T-testet visade på signifikanta skillnader t (40)=2,70, p=0,01 mellan tjejer respektive killar 

med negativ självbild vad gäller den dysfunktionella copingkategorin. Däremot framkom inga 

signifikanta skillnader rörande de problemfokuserade, emotionella och stödsökande, t (40)=-

1,84, p=0,07, t (40)=0,45, p=0,65 och t (40)=1,84, p=0,07, copingkategorierna. Dessa resultat 

visar alltså på att den copingkategori som är specifik för tjejer med negativ självbild jämfört 

med killar med negativ självbild är den dysfunktionella. För copingdata, se tabell fyra och 

fem. 
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Dysfunktionella copingstrategier hos tjejer och killar med negativ självbild 

Signifikanta skillnader har enligt resultaten ovan visat sig i användandet av den 

dysfunktionella copingkategorin mellan tjejer respektive killar med negativ självbild. Därför 

genomfördes även här ett t-test med avseende på de sex ingående copingstrategierna 

självanklagelse, beteendemässigt oengagemang, droganvändning, ventilering, 

självdistrahering och förnekande. Här noterades signifikanta skillnader mellan grupperna med 

avseende på självanklagelse, t (40)=2,78, p=0,01. Variansskillnaden visade sig vara 

signifikant vad gäller självanklagelse, varför korrigerade p- och t-värden rapporteras. För 

övriga dysfunktionella strategier framkom inga signifikanta skillnader: beteendemässigt 

oengagemang, t (40)=1,60, p= 0,12, droganvändning, t (40)=1,44, p=0,16, ventilering, t 

(40)=1,05, p=0,30, självdistrahering, t (40) =1,67, p=0,10 och förnekande, t (40)=0,07, 

p=0,95. För copingdata, se tabell fyra och fem. 

 

Copingkategorier hos tjejer och killar med positiv självbild 

För att undersöka vilken copingkategori som tjejer med positiv självbild använder sig av 

gjordes en signifikansberäkning med hjälp av t-test mellan killarna respektive tjejerna med 

positiv självbild. T-testet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende 

på någondera av de fyra kategorierna: dysfunktionella, problemfokuserade, emotionella och 

stödsökande kategorin, t (43)=0,89, p =0,38, t (43)=0,18, p=0,86, t (43)=-1,28, p=0,21 och 

t(43)=1,87, p=0,07. Av resultaten framkommer alltså att det inte finns någon särskild 

copingkategori som är specifik för tjejer med positiv självbild i jämförelse med killar med 

positiv självbild. För copingdata, se tabell fyra och fem. 

 

Copingkategorier hos killar med positiv och negativ självbild 

För att ta reda på om självbilden inverkar på killars copinganvändande gjordes beräkningar på 

om killar med positiv självbild skiljer sig i copingavseende från killar med negativ självbild. 

Ett t-test visade på att den inte gör det. Varken den dysfunktionella, den problemfokuserade, 

den emotionsfokuserade eller den stödsökande copingkategorin visade på signifikanta 

skillnader, t (39)=1,27, p=0,21, t (39)=0,67, p=0,51, t (39)=-1,61, p=0,12 och t (39)=0,06, 

p=0,95. Detta visar alltså att självbilden inte påverkar killars copinganvändande. För 

copingdata, se tabell fem.  
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Copingkategorier hos tjejer med positiv och negativ självbild 

En jämförelse mellan personer med positiv respektive negativ självbild gjordes även inom 

tjejgruppen. Signifikanta skillnader framkom mellan grupperna med avseende på den 

dysfunktionella copingkategorin, t (44)=3,29, p=0,00. Däremot visade t-testet inga 

signifikanta skillnader vad gäller de problemfokuserade, emotionsfokuserade och stödsökande 

copingkategorierna, t (44)=-1,29, p=0,21, t (44)= 0,09, p=0,93 och t (44)=-0,16, p=0,88. Av 

detta kan man dra slutsatsen att tjejer med negativ självbild använder sig av den 

dysfunktionella copingkategorin i större utsträckning än tjejer med positiv självbild. För 

copingdata, se tabell fyra. 

 

Dysfunktionella copingstrategier hos tjejer med positiv och negativ självbild 

Då det har visat sig att en signifikant skillnad existerar i användandet av den dysfunktionella 

copingkategorin mellan tjejer med positiv respektive negativ självbild har vi valt att utforska 

hur denna skillnad ser ut mer specifikt. Därför genomfördes ett t-test på de sex 

copingstrategier, ventilering, förnekande, beteendemässigt oengagemang, droganvändning, 

självdistrahering och självanklagelse, som insorteras i kategorin dysfunktionell coping. 

Testningen visade på signifikanta skillnader mellan tjejer med positiv respektive negativ 

självbild i användandet av tre dysfunktionella copingstrategier. Variansskillnaden visade sig 

vara signifikant vad gäller droganvändning och därför rapporteras korrigerade p- och t-

värden. De strategier som tjejer med negativ självbild använder sig signifikant mer av än tjejer 

med positiv självbild är självanklagelse, beteendemässigt oengagemang och droganvändning, 

t (44)=4,75, p=0,00, t (44)=2,22, p=0,03 och t (44)=2,88, p=0,01. Inga andra signifikanta 

resultat framkom: ventilering, t (44)=-0,13, p=0,90, självdistrahering, t (44)=1,03, p=0,31 och 

förnekande, t (44)=0,85, p=0,40. För copingdata, se tabell fyra. 
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Tabell 4 

Copingdata för tjejer med positiv respektive negativ självbild  

————————————————————————————————————— 

         n         m         s.d 

Coping    pos     neg   pos    neg   pos    neg 

————————————————————————————————————— 

Dys-     24     22    24,12    29,23   4,19    6,07  

funktionell  

Problem-   24     22    11,51    10,59   2,16    2,65  

fokuserad 

Emotions-   24     22    18,75    18,86   4,71    3,58  

fokuserad 

Stödsökande  24     22    9,86    9,73   2,99    2,83 

Självanklagelse 24     22    3,96    6,05   1,52    1,46 

Beteendemässigt 24     22    4,13    5,14   1,15    1,83 

oengagemang 

Substans-   24     22    2,29    3,55   0,91    1,84 

användning 

Ventilering   24     22    4,83    4,77   1,31    1,34 

Självdistrahering 24     22    5,63    6,05   1,24    1,50 

Förnekande   24     22    3,29    3,68   1,40    1,70 

 

Tabell 5 

Copingdata för killar med positiv respektive negativ självbild 

————————————————————————————————————— 

         n         m         s.d 

Coping    pos     neg   pos    neg   pos    neg 

————————————————————————————————————— 

Dys-     21     20    22,81    24,80   5,45    4,49 

funktionell  

Problem-   21     20    11,37    11,89   2,91    1,92 

fokuserad 

Emotions-   21     20    20,86    18,40   6,15    3,07  

fokuserad 
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Stödsökande  21     20    8,10    8,15   3,30    2,72 

Självanklagelse      20         4,55        1,96 

Beteendemässigt      20         4,30        1,56 

oengagemang 

Substans-        20         2,75        1,74 

användning 

Ventilering        20         4,30        1,56 

Självdistrahering      20         5,25        1,59 

Förnekande        20         3,65        1,42 

————————————————————————————————————— 

 

Diskussion 

Tjejers ohälsa har visat sig öka under 2000-talet (BRIS-rapporten, 2003, 2005). Coping och 

självbild är två faktorer som är kopplade till ohälsa och det har i tidigare forskning 

framkommit att tjejer som grupp har en mer negativ självbild (Ouvinen-Birgerstam, 1984; 

Blomberg, 1994; Martin, 1996; Siegel, Yancey, Aneshensel & Schuler, 1999) och använder 

sig mer av dysfunktionella copingstrategier (Dise-Lewis, 1988; Compas, Orosan & Grant, 

1993; Hampel & Petermann, 2005) är killar. Om det finns ett samband mellan självbild och 

coping och hur det i så fall ser ut har dock inte utretts under svenska förhållanden. Inte heller 

har det gjorts med ungdomar, och då specifikt med tjejer, i fokus. En anledning till att den här 

studien kom till var för att fylla denna kunskapslucka.  

        Studien har utförts på tjejer och killar i årskurs nio för att undersöka om det finns något 

som är specifikt i relationen mellan coping och självbild hos svenska tjejer i årskurs nio. De 

hypoteser som har styrt arbetsprocessen är att både genus och självbild har en inverkan på 

valet av copingstrategi. Med utgångspunkt i tidigare forskning antar vi att tjejer använder sig 

mer av dysfunktionella copingstrategier än killar och att tjejer och killar med negativ självbild 

använder sig mer av dysfunktionella copingstrategier, medan de med positiv självbild 

använder sig mer av problemfokuserade copingstrategier. Vi antar dessutom att tjejer med 

negativ självbild använder sig mer av dysfunktionella copingstrategier än både tjejer med 

positiv självbild och killar med negativ självbild.  

        Studiens resultat har visat att tjejer som grupp använder sig mer av både dysfunktionell 

och stödsökande coping än killar. Vidare framkom det att tjejer med negativ självbild 

använder sig mer av dysfunktionell coping, närmare bestämt självanklagelse, än killar med 

negativ självbild. Några signifikanta skillnader i copinganvändandet mellan tjejer och killar 
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med positiv självbild hittades inte. Inte heller hittades några signifikanta skillnader mellan 

killar med positiv respektive negativ självbild. Däremot framkom det att tjejer med negativ 

självbild använder sig mer av dysfunktionell coping än tjejer med positiv självbild. Mer 

specifikt är strategierna självanklagelse, beteendemässigt oengagemang och droganvändning. 

Resultaten bekräftar alltså hypotes ett: att genus inverkar på valet av copingstrategi. Hypotes 

två bekräftas delvis då resultaten visar att tjejer med negativ självbild använder sig mer av 

dysfunktionell coping än tjejer med positiv självbild. Detta gäller dock inte för killarna. Inte 

heller har vi funnit stöd för att tjejer och killar med positiv självbild använder sig mer av 

problemfokuserad coping än tjejer och killar med negativ självbild. Slutligen bekräftar 

resultaten hypotes tre: att tjejer med negativ självbild använder sig mer av dysfunktionella 

copingstrategier än både tjejer med positiv självbild och killar med negativ självbild. Det 

finns alltså något som är specifikt i sambandet mellan självbild och coping hos tjejer med 

negativ självbild. 

 

Resultatdiskussion 

 

Genus inverkan på valet av copingstrategi  

Liksom tidigare forskning visar även den här studien på att genus inverkar på valet av 

copingstrategi (Compas mfl 1988, 1993; Dise-Lewis, 1988; Frydenberg & Lewis, 1993; 

Washburn-Ormachea mfl, 2004, & Hampel & Petermann, 2005). Som grupp använder sig 

tjejer mer av dysfunktionell och stödsökande coping än killar. Vidare använder sig tjejer med 

negativ självbild mer av den dysfunktionella copingstrategin självanklagelse än killar med 

negativ självbild. Tjejer och killar med positiv självbild skiljer sig inte åt i copingavseende. 

        Dysfunktionell coping. Det har varit känt sedan tidigare att tjejer använder sig mer av 

dysfunktionell coping (Dise-Lewis, 1988; Compas mfl, 1993; Hampel & Petermann, 2005) 

men bakomliggande förklaringar till detta erbjuds sällan. Det är rimligt att föreställa sig att 

genus skulle ha en huvudeffekt som skulle påverka tjejers och killars copingstrategier i 

studiens alla grupper. Det har dock inte visat sig vara fallet. Istället påverkar genus endast 

grupperna där hänsyn inte tagits till självbild eller där den är negativ. Med andra ord är det 

alltså tjejerna med negativ självbild som med statistisk säkerhet skiljer ut sig. Att de gör det 

skulle kunna förklaras av individualpsykologiska konsekvenser av samhällets maktfördelning. 

Strukturellt ser det ut så att fler män än kvinnor har tillgång till makt (Magnusson, 2005) och 

därför är det sannolikt att många tjejer växer upp med vetskapen om att även de besitter 

minde makt än killar i samma ålder. Det är sannolikt att anta att den vetskapen bidrar till en 
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känsla av maktlöshet, vilket leder till en upplevelse av att inte vara kapabel att styra över den 

egna situationen. Detta tänker vi leder till att tjejer i lägre grad än killar tror sig ha kapacitet 

att lösa en stressig situation, något som alltså skulle kunna vara en anledning till att tjejer med 

negativ självbild använder sig mer av dysfunktionell coping än killar med negativ självbild.   

        Johnsson-Smaragdi och Jönsson (1993) menar att en konsekvens av att vara tjej är att de 

i större utsträckning än killar får uppskattning genom att vara osjälvständiga. Då uppskattning 

är något som många människor strävar efter kan man med utgångspunkt i Johnsson-Smaragdi 

och Jönsson teori tänka sig att fler tjejer än killar på en mer eller mindre medveten nivå också 

är osjälvständiga i detta syfte. Vidare tror vi att osjälvständigheten kan inge en känsla av att 

man inte på egen hand klarar av stressiga situationer och att stressen därmed upplevs som 

mindre hanterbar. I en mindre hanterbar situation blir det svårare att tillämpa 

problemfokuserade strategier då situationen inbjuder till en mer passiv hållning. I 

copingsammanhang skulle detta kunna innebära ett användande av dysfunktionella strategier.  

        Den dysfunktionella copingstrategin självanklagelse har i vårt material visat sig vara den 

strategi som tjejer med negativ självbild använder mer än killar med negativ självbild. Enligt 

Johnsson-Smaragdi och Jönsson (1993) förväntas tjejer generellt vara mer självkritiska än 

killar. Då förväntningar har en förmåga att internaliseras (Magnusson, 2005) tänker vi oss att 

tjejer med negativ självbild är mer självkritiska än den motsvarande gruppen killar. Detta 

skulle då även gälla i stressfyllda situationer där tjejer skulle använda sig mer av 

copingstrategin självanklagelse. 

        Enligt hypotes ett skulle resultaten visa på att tjejer med såväl positiv som negativ 

självbild använder sig mer av dysfunktionell coping än killar. Därför ställer vi oss frågan 

varför det inte framkommer några skillnader mellan tjejer och killar med positiv självbild. 

Den modell vi lyfte fram i syfte att förklara könsskillnaderna i användandet av dysfunktionell 

coping hos personer med negativ självbild byggde på att tjejer och killar lever under olika 

villkor. Denna modell tycks inte vara tillämpbar för tjejer och killar med positiv självbild och 

vi undrar hur det kommer sig. Det finns ingen anledning att tro att tjejer och killar med positiv 

självbild skulle leva under mer lika villkor än tjejer och killar med negativ självbild. Däremot 

skulle man kunna tänka sig att tjejer med positiv självbild har en större kapacitet att värja sig 

från samhällets förväntningar på att man som tjej ska vara osjälvständig och självkritisk. Om 

självets positiva funktioner är intakta har man en klar bild av vem man är. Man har en 

initiativförmåga och ett skydd av självet som gör att man bibehåller bra bilder av sig själv 

(Harter, 1999). Vi tror att om självets funktioner är intakta skulle det i förlängningen kunna 

leda till att tjejer med positiv självbild lättare kan motsätta sig eller värja sig från de ovan 
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nämnda kraven, och att detta kan förklara varför de inte använder sig mer av dysfunktionell 

coping än killar med positiv självbild. En annan möjlig förklaring till frånvaron av skillnader i 

copinganvändandet mellan killar och tjejer med positiv självbild är en kumulativ effekt. 

Vidare diskussion följer i avsnittet om denna. 

        Stödsökande coping. Vi har inte funnit forskning som tyder på att stödsökande coping 

skulle vara vanligare hos tjejer än hos killar. Vi spekulerar i att den kulturella och sociala 

betydelsen av att tillhöra ett visst kön gör det mer accepterat att söka stöd i stressfyllda 

sammanhang för tjejer än för killar. Vi tänker oss att stödsökande kan innebära att man visar 

sig sårbar och att det är mer legitimt för tjejer. Dessutom föreställer vi oss att personer i 

omgivningen i högre grad förväntar sig och därmed inbjuder till att tjejer söker stöd, medan 

denna öppenhet kanske inte är lika stor för killar. 

 

Självbildens inverkan på valet av copingstrategi  

Resultaten visar att tjejers självbild inverkar på deras val av copingstrategi på så sätt att de 

med en negativ självbild använder sig mer av dysfunktionella strategier. Resultaten 

överensstämmer alltså med såväl amerikansk forskning på ungdomar och vuxna som med 

svensk forskning på vuxna, vilken framhåller att personer med negativ självbild använder sig 

mer av dysfunktionella copingstrategier (Chapman & Mullis 1999; Moos i Chapman & 

Mullis, 1999, s 70; Mullis & Chapman, 2000; Lundin & Wollin, 2002). Däremot visar 

resultaten att självbilden endast inverkar på tjejers och inte på killars copinganvändande. 

Vidare inverkar den bara på de dysfunktionella strategierna och inte på de problemfokuserade 

strategierna som den visats göra i tidigare forskning (Chapman & Mullis 1999; Moos i 

Chapman & Mullis, 1999, s 70; Mullis & Chapman, 2000). 

        Dysfunktionell coping. Vi tror att det förhöjda användandet av dysfunktionella 

copingstrategier hos tjejer med negativ självbild kan förklaras med att de upplever mer 

hopplöshet än tjejer med positiv självbild (Harter, 1999). Chan (i Chapman & Mullis, 1999, s 

70) har funnit att personer med positiv självbild hanterar stressfyllda situationer på ett 

konstruktivt sätt, eftersom de har en tro på att de faktiskt kan förändra situationen. Med stöd i 

Harters forskning om sambanden mellan självbild och hopplöshet föreställer vi oss också att 

det motsatta gäller, alltså att personer med negativ självbild inte har en tro på att de kan 

påverka sin situation och därmed hanterar stressfyllda situationer på ett ofördelaktigt sätt. Vi 

tänker oss att hopplöshet kan leda till att man lägger kontrollen för det som händer utanför 

den egna personen, en så kallad yttre locus of control. Brist på inre kontroll har visats 

korrelera med upplevd stress på så sätt att stressen ökar i takt med att den inre kontrollen 
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minskar (Lundin & Wollin, 2002). Ökad stresskänslighet leder till ett mer frekvent 

användande av dysfunktionella copingstrategier (Hampel & Petermann, 2005). Därför tänker 

vi oss att tjejer med negativ självbild använder sig mer av dessa typer av strategier.  

        I resultatet framkom mer specifikt att de dysfunktionella strategier som är vanligare hos 

tjejer med negativ självbild är droganvändning, beteendemässigt oengagemang och 

självanklagelse. När vi studerade strategierna närmare tyckte vi oss se att självanklagelse och 

droganvändning skiljer sig från de tre övriga på så sätt att de verkar mer inåtriktat och 

destruktivt mot självet. Alla dysfunktionella strategier innebär ett visst mått av destruktivitet 

då de har det gemensamt att stressorn kvarstår, men de två ovan nämnda strategierna utmärker 

sig då de innehåller ytterligare en form av destruktivitet. Självanklagelse är en form av kritik 

mot självet. Vi tror att det kan hänföras till den upplevelsen av att inte tycka om sig själv som 

präglar personer med negativ självbild. Man kan tänka sig att dessa personer har en tendens 

att lägga skulden på sig själv när det händer negativa saker och därmed använder 

självanklagelse i större utsträckning än personer med positiv självbild. En mer specifik 

förklaring skulle kunna vara att det destruktiva i självanklagelse kan härledas från en brist i 

självprocessens skyddande funktion (Harter, 1999) genom att den inte maximerar njutning 

och minimerar smärta. Om självets skyddande funktion är intakt hjälper den individen att 

undvika saker som är skadliga för henne eller honom, och den inåtriktade och destruktiva 

strategin blir då inte aktuell i lika hög utsträckning. I de fall där självets skyddande funktion 

brister blir istället konsekvensen att självet inte hindrar personen från inåtriktad destruktivitet. 

Det kan exempelvis ta sig uttryck i att man lägger skulden på den egna personen även när den 

egentligen hör hemma i yttre omständigheter.  

        Droganvändning liknar självanklagelse på så sätt att den också har en primär destruktiv 

komponent riktad mot självet. Det är viktigt att ha i åtanke att vi här uttalar oss om 

droganvändning hos elever i årskurs nio och inte hos vuxna. Att redan i årskurs nio använda 

sig av droger som en strategi att hantera stress är destruktivt. Förutom den primära destruktiva 

komponenten i droganvändning tänker vi oss också att det finns en sekundär sådan. Den tar 

sig uttryck i en förhöjd risk som man som femtonårig tjej kan utsättas för under drogpåverkan 

då man vistas i sociala sammanhang där man löper större risk att bli utnyttjad eller kränkt på 

andra vis.   

        Beteendemässigt oengagemang innebär inte det ökade måttet av destruktivitet riktad mot 

självet som självanklagelse och substansanvändning gör, men det skiljer sig från de övriga 

dysfunktionella strategierna genom att det speglar en högre grad av uppgivenhet. Vi tror att 

uppgivenheten i det beteendemässiga oengagemanget kan förknippas med den känsla av 
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hopplöshet som har visat sig korrelera med negativ självbild (Harter, 1999). Man kan anta att 

den känsla av hopplöshet som vi tror kan förklara en del av användandet av dysfunktionell 

coping hos tjejer med negativ självbild i ännu högre grad ligger till grund för användandet av 

beteendemässigt oengagemang. Beteendemässigt oengagemang skulle också kunna relateras 

till en brist i självprocessens motiverande funktion, och då mer specifikt en brist i 

initiativförmågan (Harter, 1999). Vi tänker oss att försämrad initiativförmåga leder till större 

passivitet, som är ett utmärkande drag för beteendemässigt oengagemang.  

        Av resultaten framgår att förnekande, ventilering och självdistrahering inte påverkas av 

en negativ självbild. Vi tror att det kan förklaras av att dessa copingstrategier inte i samma 

grad som självanklagelse och droganvändning påverkas av huruvida självets skyddande 

funktion är intakt eller ej. Det kan också förklaras av att användandet av dessa strategier inte i 

lika hög grad berörs av den hopplöshetskänsla som en negativ självbild kan förknippas med. 

        Problemfokuserad coping. Studiens resultat stämmer inte överens med tidigare forskning 

som har visat att ungdomar med positiv självbild använder sig mer av aktiva, 

problemfokuserade copingstrategier (Chapman & Mullis, 1999; Moos i Chapman & Mullis, 

1999, s 70; Mullis & Chapman, 2000). Att vi inte funnit några skillnader i de 

problemfokuserade strategierna tyder på att en negativ självbild, som leder till ett mer utbrett 

användande av dysfunktionella strategier, har en större inverkan på valet av copingstrategi än 

en positiv självbild.  

 

Kumulativ effekt 

Att det inte uppkommer några skillnader i användandet av copingstrategier mellan tjejer och 

killar med positiv självbild tyder på att det krävs en dubbel sårbarhet för att en grupp ska 

skilja ut sig i det avseendet. Att bara ha en negativ självbild eller att vara tjej skulle alltså inte 

räcka. Istället krävs en dubbel belastning: att i vårt samhälle tillhöra könet tjej och samtidigt 

ha en negativ självbild. I denna studie har det visat sig att det bara är de dysfunktionella 

copingstrategierna som påverkas av självbild och genus. Därför blir det inte någon kumulativ 

effekt för killar med positiv självbild som annars är de som är skonade från båda 

sårbarheterna. Med andra ord uppstår den kumulativa effekten endast vid dubbla belastningar 

och kan därmed kallas negativ. En sådan skulle alltså kunna förklara dels varför tjejer med 

negativ självbild skiljer ut sig, dels varför det inte uppkommer några skillnader i användandet 

av copingstrategier hos tjejer och killar med positiv självbild eller mellan killar med positiv 

och negativ självbild.  
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Metoddiskussion 

Under arbetsprocessen har vi mött ett antal metodsvårigheter. De har hanterats i en löpande 

diskussion och den väg som för tillfället ansetts vara den mest lämpliga har valts. I efterhand 

funderar vi på om de aktuella valen dels fortfarande ansetts vara de bästa, dels hur de har 

påverkat resultaten. Nedan följer en diskussion kring det. 

 

Deltagare 

        Yttre validitet. Det ursprungliga målet med urvalsprocessen i studien var att uppnå en 

god yttre validitet. Därför bestämdes det att ungdomarna skulle rekryteras från både större och 

mindre orter i Skåne, samt från områden med såväl hög som låg utbildningsnivå. Efterhand 

som ett antal skolor kontaktades och rektorernas intresse för att delta i studien visade sig vara 

begränsat kom urvalsprocessen snarare att handla om att rekrytera så många killar och tjejer 

som ett genomförande av studien krävde, än om huruvida dessa är representativa för 

ungdomar i allmänhet. Urvalet har alltså kommit att bli ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket 

har medfört flera problem. Ett av de ligger i att urvalsprocessen bygger på så många led. En 

positiv inställning hos både ungdomarna, deras föräldrar, lärare och rektorer krävdes för att 

tjejen eller killen slutligen skulle kunna delta i studien. Dessutom var en förutsättning att 

eleven var närvarande i klassrummet vid just den tidpunkt som formulären administrerades. 

Anledningen till de många stegen var etisk. Det är viktigt att ungdomars föräldrar tillfrågas i 

frågor som denna, men det är troligtvis en bidragande faktor till skevhet i urvalet. Vi 

spekulerar i termer av att det är sannolikt att föräldrar till ungdomar drabbade av psykisk 

ohälsa vill skydda sina barn från den här typen av studier. Vidare föreställer vi oss att 

ungdomar med negativ självbild och dysfunktionella copingstrategier lider av psykisk ohälsa i 

högre utsträckning och därmed har högre skolfrånvaro. Det är också möjligt att de väljer att 

avstå från att delta för att de skäms för att synliggöra sin psykiska ohälsa. Det skulle i så fall 

leda till att fler ungdomar med positiv självbild och funktionella copingstrategier har deltagit. 

För att kontrollera för detta har jämförelser med normeringsgrupperna i Jag tycker jag är 

gjorts, och det har kunnat konstateras att medelvärdena är åldersadekvata för både killar och 

tjejer. Tjejerna har ett råpoängsmedelvärde som motsvarar staninepoäng fyra, medan killarnas 

motsvarar staninepoäng fem. Vad gäller Brief Cope har sådana jämförelser inte varit möjliga 

att göra, då det formuläret saknar normeringsgrupper.     

    Merparten av killarna bor i en större stad, medan fördelningen hos tjejerna med avseende 

på stad kontra landsbygd är betydligt jämnare. Ett problem med det skulle kunna vara att en 

persons självbild eller copingstil är beroende av just den här faktorn och att könen därmed 
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skulle skilja sig åt på grund av den, snarare än på grund av andra omständigheter. Vi har inte 

hittat någon litteratur som behandlar frågan men troligtvis påverkas den yttre validiteten. I vår 

studie innebär det att tjejernas resultat kan generaliseras till tjejer som bor både på landsbygd 

och i större städer, medan killarnas resultat främst kan generaliseras till killar som bor i större 

städer. 

        Bortfall. På grund av studiens form har det olyckligtvis inte varit möjligt att räkna ut 

någon svarsfrekvens. Vi vet alltså inte vilka elever som inte valt att delta i studien och inte 

heller varför de gjort detta val. Detta innebär att trots att ett relativt stort antal ungdomar har 

deltagit i studien så finns det en risk att anledningen till att just dessa har ställt upp inte är 

slumpmässig. Det skulle exempelvis kunna handla om att vissa rektorer har tackat nej till ett 

deltagande på grund av att det vid tillfället har varit oroligt på skolan, att vissa elever inte 

tillåtits delta av sina föräldrar, att de varit sjuka eller helt enkelt inte själva har haft ett intresse 

av att delta. Spekulationerna kring vad detta skulle kunna bero på går i samma banor som de 

som gäller för eventuella brister i den yttre validiteten. Det är alltså tänkbart att ungdomar 

med negativ självbild och dysfunktionella copingstrategier i mindre omfattning än övriga är 

respresenterade i vår studie. Vidare kan det innebära att självbilds- och det dysfunktionella 

copingmedelvärdet är något förhöjt och att extremvärden inom grupperna med negativ 

självbild är något färre än de är i verkligheten. För att kontrollera att så inte är fallet använder 

vi även här jämförelser med normeringsgrupperna för Jag tycker jag är. Inte heller nu har 

någon jämförelse vad gäller Brief Cope varit möjlig. 

 

 Material 

Att välja vilket självskattningsformulär som skulle användas i denna studie visade sig vara 

delvis problematiskt. Då Jag tycker jag är ofta används i svensk forskning och validitets- 

samt reliabilitetsvärdena är relativt goda valdes det för att mäta självbild. 

        Brief Cope. De ekonomiska förutsättningarna tillät inte något kostsamt copingformulär 

varför urvalet begränsades något. Ett för vår studie idealt formulär hade varit svenskt, riktat 

sig till ungdomar, haft framtagna normeringsgrupper samt förmågan att urskilja ett större antal 

copingdimensioner. Något sådant hittade vi inte, varför valet föll på Brief Cope. Fördelarna 

med det är att det är relativt kort vilket är positivt med tanke på målgruppens uthållighet samt 

att det mäter fjorton copingdimensioner. Nackdelarna bör också nämnas. För det första gjorde 

vi själva översättningen från amerikanska till svenska vilket kan ha inneburit en reducerad 

reliabilitet. Därför gjordes en jämförelse med en annan översättning i en 

magisterexamensuppsats (Lundin & Wollin, 2002) samt ett utprövande hos en pilotgrupp. 
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Därmed finns anledning att tro att översättningen rent språkligt är god. Ett större problem i 

sammanhanget är att den amerikanska kulturen troligtvis skiljer sig så mycket från den 

svenska så att amerikanska respektive svenska ungdomar faktiskt använder olika 

copingstrategier. Att exempelvis be som ett sätt att hantera stress är förmodligen vanligare hos 

amerikanska ungdomar. Därför kan denna dimension ha upplevts som något märklig för 

många svenska ungdomar och därmed reducerat testets reliabilitet.  

        Brief Cope riktar sig till vuxna. Om påståendena hade varit mer abstrakta hade detta 

troligtvis varit ett problem, men då studiens deltagare trots allt är femton år gör vi 

bedömningen att de har förmågan att leva sig in i påståendena. På samma tema finns det 

faktum att några av deltagarna inte har svenska som modersmål. Det är naturligtvis positivt ur 

generaliserbarhetssynpunkt, så ser ju Sverige ut idag. Risken att några av deltagarna inte har 

förstått innebörden av påståendena och inte heller gett uttryck för detta kvarstår dock och är 

både ett reliabilitets- och ett validitetsproblem.  

        Vi ser på coping som en psykologisk funktion som delvis är kontextbaserad, delvis finns 

som ett relativt stabilt mönster hos individer. Av den anledningen menar vi att Brief Cope i 

denna studie hade varit mer funktionellt om deltagarna fått en given situation att förhålla sig 

till när de svarade på påståendena, detta då det är möjligt att personer med negativ självbild i 

allmänhet tänker på mer stressande situationer än personer med positiv självbild. Mot 

bakgrund av att man tenderar att använda sig mer av dysfunktionell coping i situationer som 

man upplever som mer stressande, kan det innebära att personer med negativ självbild i själva 

verket använder sig av samma typer av copingkategorier som människor med positiv 

självbild, men de tänker i testsituationen på en mer stressig situation där man använder mer av 

den dysfunktionella copingkategorin. Vi är dock av den uppfattningen att om detta påverkar 

resultatet av Brief Cope, torde det även påverka verkligheten. Med andra ord kan det vara så 

att oavsett hur en situation ser ut så upplevs den olika mycket stressande av personer vars 

självbild skiljer sig åt. Därmed hanterar man den också olika vilket syns i att 

copinganvändandet skiljer sig åt. Att låta deltagarna i denna studie tänka på en fast situation 

skulle möjliggöra en utredning av om deras förhöjda användande av dysfunktionella 

copingstrategier beror på att de tenderar att tänka på mer stressande situationer, eller om det 

handlar om att de generellt upplever situationer som mer stressande. 

        Jag tycker jag är. Testet är utformat efter den multidimensionella modellen men är 

framförallt avsett att mäta global självbild. I denna studie har hänsyn endast tagits till den 

globala självbilden. Vi anser att det hade varit alltför omfattande att skilja ut alla dimensioner 

och utforska relationen mellan coping och enskilda självvärderingsdimensioner i en studie av 
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detta format. En möjlighet hade ändå varit att använda sig av en särskild dimension och 

alternativet att då använda den fysiska dimensionen har diskuterats. Det har nämligen 

framkommit att just denna skiljer tjejers och killars självbild åt. Vi tror dock att killar och 

tjejer skiljer sig åt med avseende på vilken dimension de är mest självkritiska inom och att 

detta sätt därför inte skulle ge rättvisa resultat. Då tidigare forskning på relationen mellan 

självbild och coping dessutom har använt sig av det globala självbildsmåttet ansågs det vara 

lämpligt. Det finns ingen klar bild av vilken dimension av självbilden som skulle vara den 

mest betydelsefulla för tonåringar. Vitt skilda dimensioner såsom fysisk självbild respektive 

relationer till andra har visat sig vara de mest betydelsefulla i olika studier (Ouvinen-

Birgerstam, 1985; Shapka & Keating, 2005). Osäkerheten kring vilken dimension som är den 

mest centrala har gjort att vi har valt att bortse från detta sätt att se på den hierarkiska 

modellen. Ett sätt att ta hänsyn till den skulle dock kunna vara att fråga varje individ vilken 

dimension av självbilden som är av störst vikt för hans eller hennes självvärdering. I efterhand 

kan vi konstatera att detta synsätt hade varit lämpligare eftersom det hade kunnat leda till ett 

mer nyanserat resultat.  

        Normeringsgrupper. Fördelen med att Jag tycker jag är erbjuder normeringsgrupper har 

varit att en jämförelse mellan studiens deltagare och den större populationen har kunnat göras, 

och det negativa med att Brief Cope inte har det blir därmed det motsatta. Några uttalanden 

om huruvida studiens deltagare är representativa för populationen i copingavseende är inte 

möjliga att göra.         

        Åldersadekvata formulär. I efterhand kan det konstateras att det var lyckosamt att välja 

två relativt korta självskattningsformulär för att testa femtonåringarna. Vid 

formuläradministreringarna verkade en del både uttråkade och rastlösa och flera antydde att 

de inte orkade läsa igenom instruktionerna till formulären. Vad gäller Jag tycker jag är har 

detta troligtvis inte inverkat på resultaten då påståendena är så klara att de är svåra att 

missförstå. Vad gäller Brief Cope däremot finns det god anledning att tro att det påverkade. 

Man kan spekulera i att det medförde att ungdomarna inte tänkte på en stressfylld situation 

utan på livet i största allmänhet, och då uppstår genast frågan vad det egentligen är formuläret 

har mätt. Kanske handlar det om exempelvis intresseinriktning eller allmän livsstil. Hur som 

helst drabbas förmodligen begreppsvaliditeten. 

        Gruppering. Den första grupperingen av copingstrategierna visade på låg inre konsistens 

(se tabell ett). Detta innebär att strategierna inom en och samma grupp mäter väldigt olika 

typer av fenomen. Att uttala sig om en kategori som innebär så olika saker menar vi är 

tvivelaktigt. Därför gjordes en ny gruppering vilket bidrog till att en ny kategori skapades, 
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samt att den inre konsistensen ökade något. Det bör dock noteras att den i endast fyra av tolv 

fall nådde alfavärden över 0,7 (se tabell två). Då resultaten i denna studie bidragit till ett fokus 

på de dysfunktionella copingstrategierna blir den låga inre konsistensen främst ett problem 

här. Hos tjejerna är alfavärdet relativt nära 0,7. Däremot är killarnas alfavärden betydligt lägre 

än önskvärt, vilket får konsekvenser för studiens tillförlitlighet. Då överblickbarheten ändå 

ökar vid användandet av kategoribenämningar har vi ändå valt att använda dem. 

 

Procedur 

Vid databearbetningen med hjälp av SPSS delades studiens deltagare upp i grupper efter 

positiv respektive negativ självbild med hjälp av mediansplit. Ett problem med det är att 

personer med snarlik självbild hamnar i olika grupper. Detta kan leda till att skillnaden i 

copinganvändandet mellan grupperna blir mindre signifikant än som varit fallet om 

exempelvis endast personer vars självbildsvärden är extremt positiva eller extremt negativa 

hade använts. Det sistnämnda hade dock inneburit hot mot den inre validiteten på grund av 

risken för regression mot medelvärdet (Shadish, Cook & Campbell, 2002). Därför valdes 

alltså mediansplitförfarandet. 

 

Avslutning  

Studiens resultat tyder på att en specifik grupp tjejer bär på dubbla sårbarheter, i form av 

dysfunktionella copingstrategier och negativ självbild, för att utveckla ohälsa. Bakomliggande 

orsaker till ett dysfunktionellt copinganvändande har vi hittat både i en negativ självbild och i 

förklaringar som bygger på genus. Väl värt att notera är dock att ingen av dessa orsaker ensam 

kan förklara copinganvändandet, utan att båda måste inverka för att en effekt ska uppnås. Man 

kan alltså tala om en kumulativ effekt. Den uppstår endast när båda orsakerna är negativt 

laddade i bemärkelsen att de innebär en ökad sårbarhet, såsom att vara tjej och att ha en 

negativ självbild. Om studiens resultat i framtiden skulle komma att replikeras och alltså visa 

sig stämma överens med verkligheten, tror vi att denna kunskap skulle vara värdefull vid 

utarbetande av behandlingar för de berörda tjejerna. Värdefull på så sätt att om man vet att 

dessa tjejers ohälsa inte uteslutande beror på en negativ självbild eller dysfunktionella 

copingstrategier utan även på samhällsstrukturen, så blir det också nödvändigt att arbeta med 

att medvetandegöra och därefter hantera de förväntningar som från födseln läggs på individen 

på grund av dess kön. Den blir också värdefull på så sätt att om man vet vilka specifika 

copingstrategier som används mer frekvent av tjejer med negativ självbild, så kan man också 

skräddarsy behandlingar för att komma åt just de strategierna. Vidare tänker vi oss att arbetet 
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med de dysfunktionella copingstrategierna i sig kan leda till en mer positiv självbild, detta då 

självbilden förmodligen skulle påverkas av den ökade framgång som mer funktionella 

copingstrategier leder till. Vår förhoppning är att det i ett längre perspektiv skulle innebära en 

förbättrad psykisk hälsa hos tjejerna i riskzonen.  
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Appendix 

Brief COPE 
 
Vi är intresserade av hur människor hanterar svåra eller stressande situationer i sina liv. Det 
finns många sätt att försöka hantera stress. 
I detta frågeformulär vill vi att du svarar på vad du vanligtvis gör och känner, när du utsätts 
för en stressande situation. 
Självklart är det så att olika situationer framkallar olika sätt att hantera stress, men tänk på vad 
du vanligtvis gör när du är under hög stress. Med stress menar vi här både faktisk tidspress 
och andra jobbiga situationer som man kan gå och grubbla över. 
 
Svara på följande påståenden genom att ringa in 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer dåligt), 3 
(stämmer ungefär) eller 4 (stämmer precis). Försök att svara på varje påstående oberoende av 
hur du svarar på de övriga. Försök dessutom att göra det omsorgsfullt och på ett sätt som är så 
sant FÖR DIG som möjligt. Var vänlig och svara på varje påstående. Det finns inga ”fel” eller 
”rätt” sätt att svara, så välj det påstående som passar bäst in på DIG – inte vad du tror att ”de 
flesta” skulle svara. 
 
Ringa in den siffra efter varje påstående som stämmer bäst överens med hur DU vanligtvis 
reagerar i en stressande situation. 
 
Tack för ditt deltagande! 
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1 = Stämmer inte alls 
2 = Stämmer dåligt 
3 = Stämmer ungefär 
4 = Stämmer precis 
 
 

1. Jag gör något annat för att inte tänka på det som stressar mig 
 

1       2      3      4 
 

2. Jag koncentrerar mig på att göra något åt det som stressar mig. 
 

1       2      3      4 
 

3. Jag intalar mig själv att det jobbiga/stressande inte händer på riktigt. 
 

1       2      3      4 
 

4. Jag använder alkohol eller droger (inkl cigaretter) för att må bättre. 
 

1       2      3      4 
 

5. Jag söker känslomässigt stöd från andra. 
 

1       2      3      4 
 

6. Jag ger upp mina försök att lösa det som stressar mig. 
 

1       2      3      4  
 

7. Jag gör något för att försöka göra situationen bättre. 
 

1       2      3      4 
 

8. Jag vägrar tro att det jobbiga/stressande har hänt. 
 

1       2      3      4 
 

9. Jag säger saker till andra som får mina obehagliga känslor att försvinna/bli mindre. 
 

1       2      3      4 
 

10. Jag försöker få råd och hjälp kring det som stressar mig av andra. 
 

1       2      3      4 
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1 = Stämmer inte alls 
2 = Stämmer dåligt 
3 = Stämmer ungefär 
4 = Stämmer precis 
 
 

11. Jag använder alkohol eller andra droger (inkl cigaretter) för att komma genom den 
stressiga situationen. 

 
1       2      3      4 
 

12. Jag försöker se det jobbiga/stressande på ett annat sätt, för att få det att verka mer 
positivt. 

 
1       2      3      4  
 

13. Jag lägger skulden för det jobbiga/stressande på mig själv. 
 

1       2      3      4 
 

14. Jag försöker fundera ut vad jag ska göra åt det som stressar mig. 
 

1       2      3      4 
 

15. Jag söker stöd och förståelse från någon för att kunna hantera det jobbiga/stressande. 
 

1       2      3      4 
 

16. Jag ger upp försöken att hantera det som stressar mig. 
 

1       2      3      4 
 

17. Jag försöker hitta något bra i det jobbiga/stressande som har hänt. 
 

1       2      3      4 
 

18. Jag skojar om det jobbiga/stressande. 
 

1       2      3      4 
 

19. Jag gör något för att tänka mindre på det som stressar mig, till exempel går på bio, ser 
på TV, läser, dagdrömmer, sover eller shoppar. 

 
1       2      3      4 
 

20. Jag accepterar att det som hänt faktiskt har hänt. 
 

1       2      3      4 
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1 = Stämmer inte alls 
2 = Stämmer dåligt 
3 = Stämmer ungefär 
4 = Stämmer precis 
 
 

21. Jag uttrycker mina negativa känslor. 
 

1      2      3      4 
 

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

1      2      3      4 
 

23. Jag försöker få råd eller hjälp av andra kring vad jag ska göra åt det som stressar mig. 
 

1      2      3      4 
 

24. Jag accepterar det jobbiga/stressande och lär mig att leva med det. 
 

1      2      3      4 
 

25. Jag funderar noga på i vilken ordning jag ska agera för att kunna hantera det som 
stressar mig. 

 
1      2      3      4 
 

26. Jag anklagar mig själv för att det som hänt har hänt. 
 

1      2      3      4 
 

27. Jag ber eller mediterar för att kunna hantera det jobbiga/stressande. 
 

1      2      3      4 
 

28. Jag gör mig rolig över det som stressar mig. 
 

1      2      3      4 
 
 

 
 

  
 
 


