
 
 

 

Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp 

Vt 2018 
Handledare: Stefan Holmström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykiskt välbefinnande, 
självreglerat lärande och 
rädsla för att misslyckas 

hos elever på ett 
elitidrottsgymnasium 

 
Johanna Panboon och Karolina Öst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Denna magisteruppsats är en del utav kursen Examensarbete på 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Data till uppsatsen 
kommer från forskningsprojektet Idrottsprestation, skola och hälsa för 
elitidrottande gymnasieungdomar som utfördes vid ett 
elitidrottsgymnasium i norra Sverige. 
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Abstrakt 

Tidigare studier har visat att elever på elitidrottsgymnasium upplever höga krav att prestera 
inom både idrott och studier. Samtidigt har det visat sig att dessa elever upplever mindre 
symtom på depression och ångest än en normalpopulation och att elitidrott därmed inte anses 
vara en källa till stress. Syftet med denna uppsats var att undersöka elitidrottsgymnasieelevers 
psykiska välbefinnande, deras rädsla för att misslyckas (fear of failure) och självreglerat 
lärande (self-regulated learning). Deltagarna bestod av 189 elever från ett 
elitidrottsgymnasium i åldrarna 16-19 år. Data samlades in under tre år och är en del av ett 
forskningsprojekt vid ett elitidrottsgymnasium i norra Sverige. Resultatet visar att det 
psykiska välbefinnandet blir signifikant sämre mellan årskurs 1 och 2 samt att självreglerat 
lärande och rädsla för att misslyckas kan predicera psykiskt välbefinnande. Resultatet visar 
även på att färre elever på elitidrottsgymnasiet upplever nedsatt psykiskt välbefinnande än i 
en normalpopulation. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning och tyder på att 
personliga resurser är av stor vikt för det psykiska välbefinnandet i den komplexa miljö 
elitidrottsgymnasieeleverna befinner sig i. En kvalitativ studie skulle vara önskvärt för att få 
djupare förståelse kring vad som ytterligare påverkar dessa elevers psykiska välbefinnande. 

Nyckelord: elitidrottsgymnasium, elitidrottare, psykiskt välbefinnande, rädsla för att 
misslyckas, självreglerat lärande, personliga resurser 

Abstract 

Previous studies have shown that elite student athletes are experiencing high pressure to 
succeed in both their sports and their academic studies. At the same time, it has been found 
that these students experience less symptoms of depression and anxiety than the general 
population. Elite sports are therefore not considered to be a source of stress. The purpose of 
this paper was to examine the psychological well-being of elite student athletes, their fear of 
failure and self-regulated learning. The participants consisted of 189 elite student athletes 
between the ages of 16-19. The data was gathered for three years and is part of a research 
project on elite student athletes in the north of Sweden. The result shows a significant 
decrease in psychological well-being between the first and second year. It also shows that 
self-regulated learning and fear of failure can predict psychological well-being. Furthermore 
the result shows that fewer elite student athletes experience reduced psychological well-being 
than a general population. These results are in line with previous research and indicate that 
personal resources are of major importance to the psychological well-being due to the 
complex environment surrounding the elite student athletes. A qualitative study would be 
desirable to gain a deeper understanding of what further affects the psychological well-being 
of these students. 

Keywords: elite student athletes, elite sports, psychological well-being, fear of failure, 
self-regulated learning, personal resources 
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Psykiskt välbefinnande, självreglerat lärande och rädsla för att misslyckas 
hos elever på ett elitidrottsgymnasium 

Att kombinera elitidrott med gymnasiala studier blir allt vanligare och var tionde 
gymnasieelev studerar på ett elitidrottsgymnasium (Ferry & Olofsson, 2011). I Sverige finns 
två nationellt godkända idrottsutbildningar som syftar till att kombinera elitidrott med studier 
på gymnasienivå, Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och Riksidrottsgymnasium 
(RIG) (Svensk idrott, 2017a). NIU har som målsättning att förbereda elever mot en framtida 
nationell elitidrottskarriär medan RIG förbereder elever mot en internationell elitidrottskarriär 
(Ferry & Olofsson, 2011). Dessa elitidrottsgymnasier drivs genom en samverkan mellan 
Riksidrottsförbundet, Skolverket, specialidrottsförbunden och kommunen eller en enskild 
huvudman, som tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, idrotts- och 
skolutveckling (Svensk idrott, 2017b). Idag finns över 350 certifierade NIU med cirka 50 
olika idrotter och 51 RIG med 30 olika idrotter (Svensk idrott, 2017a). 

Att kombinera elitidrott och gymnasiala studier kan leda till höga krav på dessa elever 
(Stambulova, Engström, Franck & Linnér, 2013). Att börja på ett elitidrottsgymnasium kan 
för många av eleverna innebära starten på en elitidrottssatsning (Stambulova, Alfermann, 
Statler & Côté, 2009). För att utvecklas inom såväl skolan som idrotten krävs förmågan att 
kunna planera, reflektera och utvärdera sina prestationer, ett så kallat självreglerat lärande 
(Toering, Jordet, & Ripegutu, 2013; Zimmerman, 1989). I en studie undersöktes hur elever på 
RIG upplevde denna kombination av elitidrott och studier under sitt första år på gymnasiet. 
Det visade sig att eleverna upplevde att de behövde prestera och lyckas både i skolan, inom 
idrotten och i sitt privatliv. Det visade sig också att eleverna identifierar sig mest som 
idrottare och att idrotten var viktigast för dem, men att skolan ändå inte var oviktig 
(Stambulova et al., 2013). Då båda dessa områden ställer höga krav och anses viktiga för 
eleverna finns risk för negativa konsekvenser vid ett potentiellt misslyckande som i sin tur 
kan leda till en rädsla för att misslyckas (Lazarus, 2000). Forskning på elevers upplevelse av 
att studera på ett elitidrottsgymnasium är i dagsläget begränsad (Stambulova et al., 2013). 
Denna uppsats avser att undersöka elitidrottsgymnasieelevers psykiska välbefinnande, deras 
rädsla för att misslyckas (fear of failure) och självreglerat lärande (self-regulated learning). 

I folkhälsoenkäten från 2015 uppgav 17 % av den svenska befolkningen att de hade 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Den åldersgrupp som skattade högst var 16-29 åringar där 24 
% uppgav att de har nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykiskt 
välbefinnande handlar om en individs psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än 
livslång psykisk ohälsa. Begreppet innefattar även en förmåga att fungera i sin vardag och att 
kunna hantera uppkomsten av nya fenomen av obehaglig karaktär (Folkhälsomyndigheten, 
2014) såsom depression, ångest, social försämring (social impairment) och hypokondri 
(Goldberg, 1972, refererat i McDowell, 2006). Orsaken till att ungdomar är den grupp där 
flest upplever nedsatt psykiskt välbefinnande är fortfarande inte helt klarlagd 
(Socialstyrelsen, 2009). En möjlig förklaring kan vara att ungdomars livsvillkor har 
förändrats under de senaste åren vilket medfört sämre möjligheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden samt att det skett kulturella förändringar i form av en ökande 
individualisering i dagens samhälle (Socialstyrelsen, 2009). 

Idrott och fysisk aktivitet har däremot positiva konsekvenser för både fysisk och 
mental hälsa. Penedo och Dahn (2005) sammanfattade resultaten från flera studier som visar 
på att fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på känslomässigt välbefinnande och humör, 
samt minska symtom på ångest och depression. Fysisk aktivitet kan även minska risken att 
drabbas av en depression (Penedo & Dahn, 2005). När det gäller elitidrott och dess 
konsekvenser för hälsa och välbefinnande finns det betydligt mindre forskning än inom det 
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mer generella området fysisk aktivitet. En förklaring till detta kan vara den utbredda 
slutsatsen att bara emotionellt och mentalt starka individer kan nå den absoluta eliten av 
idrott. Samtidigt är kraven på dagens elitidrottare höga. Krävande scheman, en konstant press 
att prestera, medial bevakning och att potentiellt misslyckas inför hela världen sätter sina spår 
i elitidrottare och kan ta sig uttryck i form av psykisk ohälsa (Markser, 2011). Dessutom har 
Åkesdotter och Kenttä (u.å., refererat i Åkesdotter & Kenttä, 2015) funnit att cirka 30 % av 
elitidrottare i Sverige någon gång under karriären har upplevt psykisk ohälsa och drar 
slutsatsen att elitidrottare lider av psykisk ohälsa i samma eller i något högre grad än 
normalbefolkningen. 

I en studie gjord på vuxna elitidrottare visade det sig att strax under hälften av 
deltagarna uppfyllde kriterierna för en psykiatrisk diagnos (män = 38.7 %, kvinnor = 53.4 %) 
och över hälften av deltagarna hade sökt hjälp för personliga eller emotionella problem 
(Gulliver, Griffiths, Mackinnon, Batterham & Stanimirovic, 2015). När dessa elitidrottare 
jämfördes mot en normalpopulation visade det sig att det inte fanns någon skillnad gällande 
prevalensen av psykisk ohälsa. Ett undantag var dock kvinnor i åldern 18-24 år, där 
elitidrottare skattade högre på generell psykologisk stress än normalpopulationen. Cirka en 
fjärdedel av elitidrottarna (män = 23.6 %, kvinnor = 30.5 %) skattade över brytpunkten för 
depression (Gulliver et al., 2015). Även Hammond, Gialloreto, Kubas och Davis (2013) har 
undersökt depression bland elitidrottare och har dragit slutsatsen att prevalensen av 
depression bland elitidrottare är högre än vad som tidigare rapporterats. Detta förklaras av att 
de krav som ställs på elitidrottare kan öka mottagligheten för depression, speciellt när 
idrottaren misslyckas med sin prestation. Depression till följd av en misslyckad prestation 
verkade finnas hos båda könen men de kvinnliga elitidrottarna påverkades i högre grad än 
sina manliga kolleger (Hammond et al., 2013). 

Å andra sidan har forskning visat att elitidrottare inte lider av psykisk ohälsa i högre 
grad än normalpopulationen (Schaal et al., 2011). Prevalensen för en psykiatrisk diagnos 
bland elitidrottare under en period på sex månader var 16.9 % (män = 15.1 %, kvinnor = 20.2 
%). Det visade sig att elitidrott i sig inte kunde predicera psykisk hälsa utan resultatet av 
studien tyder istället på att det var specifika stressorer, som till exempel problem i den 
sociala, personliga och sportsliga miljön som påverkar om en idrottare drabbas av psykisk 
ohälsa (Schaal et al., 2011). 

Detta går i linje med en studie gjord på elever som går på elitidrottsgymnasier i 
Schweiz där de kombinerar studier och elitidrott (Gerber, Holsboer-Trachsler, Pühse & 
Brand, 2011). Studiens syfte var att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan 
elitidrott och stress samt om denna stress ledde till ökade symtom på depression och ångest. 
Resultaten visade på att eleverna från elitidrottsgymnasierna upplevde lägre stress än elever 
från konventionella skolor. Vidare visade det sig att förhöjd stress var relaterat till mer 
depressiva symtom och högre skattning av ångest. Eleverna från elitidrottsgymnasierna 
rapporterade därmed även lägre poäng på depressiva symtom och ångest. Författarna fann 
inget signifikant samband mellan elitidrott och stress vilket tyder på att elitidrott inte kan 
anses vara ett skydd mot stress men inte heller att elitidrott är en ytterligare källa till stress. 
Den höga stressen tycks påverka hälsan negativt, oavsett ungdomarnas träning och 
idrottsdeltagande (Gerber et al., 2011). Resultaten visade också på att fler flickor skattade 
måttlig och hög stress jämfört med pojkar och därmed högre poäng på både depressiva 
symtom och ångest jämfört med pojkar. Även en högre medelålder kunde hittas bland de 
elever som skattat högst stressnivå (Gerber et al., 2011). 

I Sverige har forskning gjorts på hur elever anpassar sig till RIG under deras första år 
(Stambulova, Engström, Franck, Linnér & Lindahl, 2015). En upptäckt var att eleverna insåg 
att det var omöjligt att satsa på både studier och idrott och bli bra inom båda områdena utan 
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att det drabbade deras privatliv, hälsa och mående. För att hitta den optimala balansen 
växlade de fokus mellan studier och idrott i perioder (Stambulova et al., 2015). Resultaten 
visade även på att det i slutet av elevernas första år fanns en ökad upplevelse av krav, stress, 
behov av yttre stöd samt minskade personliga resurser och socialt stöd jämfört med när de 
började på RIG. Den variabeln som visade sig vara viktigast  för att klara av anpassningen till 
RIG var personliga resurser (Stambulova et al., 2015). Dessa personliga resurser var 
motivation, förväntningar på sig själv, självförtroende, självdisciplin, förmåga att planera sin 
tid, fysisk form, mental förmåga, teknisk/taktisk förmåga, hälsa, kommunikationsförmåga 
och tidigare erfarenheter (Engström, 2011). Några utav dessa personliga resurserna såsom 
motivation, förväntningar på sig själv, självförtroende, självdisciplin och förmåga att planera 
sin tid ingår i teoretiska begrepp som självreglerat lärande och rädsla för att misslyckas 
(Conroy, 2001; Zimmerman, 1989). 

Rädsla för att misslyckas. Rädsla för att misslyckas beskrivs av Conroy (2001) som 
ett flerdimensionellt begrepp där en rädsla för att misslyckas är kopplat till obehagliga 
konsekvenser av misslyckande. De obehagliga konsekvenser som följer ett misslyckande är: 
en upplevelse av skam och genans, försämrat självförtroende, en osäkerhet angående 
framtiden, viktiga andra tappar intresse och att göra viktiga andra besvikna (Conroy, 2001). 
Detta synsätt grundar sig i Lazarus teori om kognitioner, emotioner och relationer (Lazarus, 
2000). Teorin förklarar rädsla för att misslyckas som en tendens att bedöma att det finns ett 
hot mot att nå personligt meningsfulla mål vid en misslyckad prestation. De som har lärt sig 
att associera misslyckande med obehagliga konsekvenser kommer att uppfatta misslyckande 
som hotfullt och därmed uppleva en rädsla i bedömande situationer (Lazarus, 2000). Rädsla 
för att misslyckas har även definierats som motivet till att undvika misslyckande associerat 
med förväntad skam i bedömande situationer (Atkinson, 1957). Här ses skam, följt av 
undvikande som kärnan i rädsla för att misslyckas. Undvikande strategier har i sin tur visat 
sig leda till förhöjd ångest och lägre prestation (Conroy & Elliot, 2004). 

Rädsla för att misslyckas är en underkategori till prestationsångest inom idrott och 
dessa två begrepp var starkt korrelerade (Conroy, Willow & Meltzer, 2002). Dessutom har 
rädsla för att misslyckas visat sig vara kopplat till en hög nivå av oro, somatiska symtom, 
ångest och kognitiva avbrott vid idrottsutövande. Rädsla för att misslyckas var även kopplat 
till låga nivåer av optimism. Konsekvenserna av rädsla för att misslyckas kan vara allvarliga 
eftersom begreppet har visat sig ha samband med en sämre prestationsförmåga, psykisk hälsa, 
samt utvecklandet av moral och fysisk hälsa (Conroy et al., 2002). 

Sagar, Lavallee och Spray (2007) intervjuade nio unga elitidrottare om vad de 
upplevde som obehagligt med att misslyckas. De vanligaste uppfattade konsekvenserna av 
misslyckande som framkom i studien var en försämrad självbild, känslan av att inte ha 
presterat, känslomässiga konsekvenser, känsla av att ha svikit viktiga andra och att bli 
kritiserad samt förlora andras respekt (Sagar et al., 2007). Resultaten går i linje med Conroys 
(2001) flerdimensionella modell av rädsla för att misslyckas, där konsekvenserna av ett 
misslyckande är relaterat till ett försämrat självförtroende och en upplevelse av skam och 
genans. 

I en svensk studie från 2016 (Gustafsson, Sagar & Stenling) deltog elitidrottare i 
åldrarna 15-19 år. Resultaten pekar på att vissa dimensioner av rädsla för att misslyckas är 
kopplade till psykologisk stress och utmattning. När en regressionsanalys genomfördes 
visade det sig att dimensionen ”upplevelse av skam och genans” i rädsla för att misslyckas 
hade en signifikant påverkan på deltagarnas upplevelse av psykologisk stress och även på 
dimensionen ”minskad känsla av att ha presterat” som avser att mäta utmattning. Kopplingen 
mellan rädsla för att misslyckas och utmattning visade sig vara som starkast när data 
analyserades utifrån ett individcentrerat förhållningssätt, då skattade de idrottare som låg högt 
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på alla dimensioner av rädsla för att misslyckas även högt på utmattning (Gustafsson, Sagar 
& Stenling, 2016). 

Självreglerat lärande. Självreglerat lärande har definierats som i vilken utsträckning 
en individ är motiverad samt metakognitivt och beteendemässigt aktiv i sin egen 
inlärningsprocess (Zimmerman, 1989). Självreglerat lärande innefattar förmågan att använda 
sig av olika strategier så som reflektion, planering och utvärdering (Toering et al., 2013) för 
att nå uppsatta mål (Zimmerman, 1989). Inom idrottsforskning har det visat sig att de som 
anses vara experter på en idrott använder sig av mer självreglerande strategier (Kitsantas & 
Zimmerman, 2002) som att sätta mer specifika mål, välja fler teknikinriktade strategier 
(Cleary & Zimmerman, 2001), planera inför träning och utvärdera sig själv (Kitsantas & 
Zimmerman, 2002). Detta indikerar att idrottare som använder sig av självreglerat lärande väl 
kan dra mer nytta av träning än idrottare som inte använder sig av självreglerat lärande 
(Cleary & Zimmerman, 2001). 

Ytterligare forskning har visat att elitidrottare mellan 18-35 år är bättre på att 
integrera självreglerat lärande än icke-elitidrottare (Bartulovic, Young & Baker, 2017). Även 
bland unga idrottsutövare mellan 11-17 år är självreglerat lärande vanligare bland elitidrottare 
än icke-elitidrottare (Toering, Elferink-Gemser, Jordet & Visscher, 2009). Bland dessa 
elitidrottande ungdomar skattar de som tävlar på en internationell nivå högre på 
reflektionsförmåga än de elitidrottande ungdomar som tävlar på nationell nivå (Toering, 
Elferink-Gemser, Jordet, Pepping & Visscher, 2012). Vidare har det visat sig att elitidrottare 
som idag tävlar på internationell seniornivå hade högre resultat på självskattad 
reflektionsförmåga som junior än de elitidrottare som idag tävlar på nationell seniornivå. 
Detta betonar värdet av reflektion hos elitidrottande ungdomar för en fortsatt karriär på 
internationell seniornivå senare i deras utveckling (Jonker, Elferink-Gemser, de Roos & 
Visscher, 2012). 

Forskning visar med andra ord på samband mellan självreglerat lärande och 
prestation. Däremot saknas i dagsläget forskning som undersöker samband mellan 
självreglerat lärande och psykiskt välbefinnande. Det finns dock ett samband mellan 
självreglerat lärande och en individs motivation för sitt eget lärande (Zimmerman, 1989), och 
motivation i sin tur har visat sig kunna påverka vår psykiska hälsa (Ryan & Deci, 2000). 
Därmed finns en möjlig koppling mellan självreglerat lärande och psykiskt välbefinnande. 

Syfte. Syftet med denna uppsats är att undersöka det psykiska välbefinnandet hos 
gymnasieelever som går en idrottsprofilerad utbildning och om/hur det förändras under de tre 
åren samt jämföra mot en normalpopulation i samma ålder. Vidare syftar uppsatsen till att 
undersöka om/hur rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande förändras under de tre 
åren samt undersöka om dessa variabler kan predicera psykiskt välbefinnande. Studien utgår 
från följande frågeställningar: 

- Hur förändras elevernas psykiska välbefinnande, rädsla för att misslyckas och 
självreglerat lärande under tre år på ett elitidrottsgymnasium? 
- Skiljer sig det psykiska välbefinnandet mellan elever som studerar på ett 
elitidrottsgymnasium och en normalpopulation? 
- Kan rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande predicera det psykiska 
välbefinnandet hos eleverna som studerar på ett elitidrottsgymnasium? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna bestod av två årskullar (årskull A och årskull B) elever som studerade på ett 
elitidrottsgymnsium i norra Sverige med RIG eller NIU som profilering. Totalt har 189 elever 
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deltagit under något av mättillfällena som ingår i denna uppsats. För att kunna besvara 
uppsatsens tre olika frågeställningar har två olika urval använts. I tabell 1 och 2 nedan 
redovisas antal deltagare och kön för de olika frågeställningarna. Deltagarna var aktiva inom 
innebandy, friidrott, fotboll, hockey, golf, basket, tennis och badminton. I uppsatsen gjordes 
ingen uppdelning mellan elever med RIG eller NIU som profilering. 
 
Tabell 1. Antal deltagare och könsfördelning till frågeställning 1 (endast årskull A). 
                                                            Antal                    % 
Män                                                       56                     58.9 
Kvinnor                                                 38                      40 
Saknas                                                    1                       1.1 
Totalt                                                     95                     100 
 

Tabell 2. Antal deltagare och könsfördelning till frågeställning 2 och 3 (Årskull A och B). 
                                                            Antal                     % 
Män                                                      110                     58.2 
Kvinnor                                                 74                      39.1 
Saknas                                                    5                        2.7 
Totalt                                                    189                     100 
 

I frågeställning 1 har eleverna besvarat flera olika mätinstrumenten under tre års tid. 
Under denna tidsperiod har en del bortfall förekommit på grund av att vissa elever inte har 
besvarat alla frågor i de olika mätinstrumenten eller så har de varit frånvarande vid något 
mättillfälle. Detta resulterade i ett deltagarantal mellan 62-78 för de olika t-testen som 
utfördes. Även i frågeställning 2 och 3 förekom bortfall. I frågeställning 2 har eleverna 
besvarat ett mätinstrument vid ett tillfälle och totalt besvarades hela mätinstrumentet av 163 
elever. I frågeställning 3 har eleverna besvarat flera olika mätinstrument vid två mättillfällen. 
Totalt kunde 119 elever inkluderas i de statiska analyserna. 
 
Procedur 

Data till denna uppsats kommer från ett forskningsprojektet som pågick från 
höstterminen 2013 (HT 13) fram till vårterminen 2016 (VT 16). De mättillfällen som valdes 
ut för analyser i denna uppsats är mättillfälle 2 (VT 14), mättillfälle 4 (VT 15), samt 
mättillfälle 5 (HT 15) och mättillfälle 6 (VT16). Vid mättillfälle 2, 5 och 6 administrerades 
enkäten i pappersform av en testledare som fanns på plats under mättillfället. Vid mättillfälle 
4 samlades data in med en webenkät som administrerades genom Umeå universitets 
webenkätverktyg Texttalk Websurvey och skickades ut via mail. Det tog 20-30 minuter att 
besvara enkäten. Efter datainsamlingen fördes pappersenkäterna in manuellt i en excelfil och 
webenkäten exporterades till samma excelfil. Därefter exporterades data till IBM SPSS 
Statistics 24 där den sedan analyserades. 

Instrument 

Mätinstrumentet General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) användes för att mäta 
deltagarnas psykiska välbefinnande (Sconfienza, 1998). Testet avser att indikera psykiskt 
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välbefinnande och mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. 
Instrumentet är fokuserat på avbrott i den ”normala” funktionen snarare än livslång 
karakteristika (Folkhälsomyndigheten, 2014). GHQ-12 består av tolv frågor som besvaras på 
en fyrgradig skala (0=Stämmer inte alls, 1=Stämmer delvis, 2=Stämmer bra, 3=Stämmer 
helt). Mätinstrumentet har visat sig ha god reliabilitet med ett Cronbachs alfa på 0.83 
(Sconfienza, 1998) och god diskriminant validitet (Lundin et al., 2017), men en sämre 
begreppsvaliditet. Trots en sämre begreppsvaliditet anses GHQ-12 vara ett bra mätinstrument 
i olika kliniska sammanhang för att upptäcka individer med nedsatt psykiskt välbefinnande 
(Werneke, Goldberg, Yalcin & Üstün, 2000). 

För att mäta rädsla för att misslyckas användes den korta versionen av The 
Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) bestående av fem olika faktorer och avser 
att mäta konsekvenser av ett misslyckande (Conroy et al., 2002). Dessa fem faktorer är a) En 
upplevelse av skam och genans b) Försämrat självförtroende c) En osäkerhet angående 
framtiden d) Viktiga andra tappar intresse e) Att göra viktiga andra besvikna (Conroy, 2001). 
Den kortare versionen av PFAI innehåller fem frågor med den mest representativa frågan från 
varje faktor och besvaras på en femgradig skala (1=det tror jag inte alls; 5=det tror jag hela 
tiden). Kortversionen av PFAI visade sig ha en god begreppsvaliditet och en acceptabel 
reliabilitet med ett Cronbachs alfa uppmätt till 0.72 (Conroy et al, 2002). 

Mätinstrumentet Self Regulated Learning (SRL) användes för att mäta deltagarnas 
förmåga till självreglerat lärande i idrottssammanhang för att se i vilken utsträckning de tar 
ansvar för sitt eget lärande (Toering, Jordet & Ripegutu, 2013). Instrumentet är indelat i tre 
olika faktorer a) Reflektion b) Utvärdering c) Planering, med totalt 22 frågor som besvaras på 
en femgradig skala (1=Aldrig, 2=Sällan, 3=Ibland, 4=Ofta, 5=Alltid). Mätinstrumentet har 
visat sig ha god begreppsvaliditet och reliabilitet med ett cronbachs alfa som sträcker sig 
mellan 0.76 - 0.85 för de olika faktorerna (Toering et al., 2013). 

Design 

Denna uppsats använder sig av data från ett longitudinellt forskningsprojekt. Nedan 
redovisas vilka mättillfällen som använts för att kunna besvara de olika frågeställningarna. 

Frågeställning 1. I frågeställning 1 användes data från VT 14, VT 15 och VT 16, för 
att ta reda på hur GHQ-12, SRL och PFAI förändras över tid. Valet föll på dessa mättillfällen 
på grund av att data för SRL och PFAI saknades HT 15. 

Frågeställning 2. I frågeställning 2 användes data från mätinstrumentet GHQ-12 VT 
15 för att kunna jämföra resultatet mot den normalpopulation som besvarat GHQ-12 i 
folkhälsoenkäten 2015. 

Frågeställning 3. I frågeställning 3 användes data för GHQ-12, SRL och PFAI VT 15 
som motsvarar årskurs 1 och 2 för eleverna. I årskurs 2 respektive 3 valdes GHQ-12 HT 15 
istället för VT 16. Detta på grund av att den interna konsistensen VT 16 ansågs vara för låg 
(EFPA, 2013). 

Dataanalys 

All data analyserades i SPSS 24 med syfte att besvara de tre frågeställningarna. 
Samplet var normalfördelat och analyser kunde genomföras med parametriska metoder. För 
att kunna besvara frågeställning 1, hur deltagarnas psykiska välbefinnande, rädsla för att 
misslyckas och självreglerat lärande förändras över tid utfördes paired samples t-test. För att 
tolka styrkan på signifikanta skillnader användes Cohens riktlinjer (liten; η2 = < .06, 
medelstor; η2 = < .14 och stor; η2 = > .14; Cohen, 1988 refererat i Pallant, 2010).  För att 
besvara frågeställning 2 räknades antal procent med nedsatt psykiskt välbefinnande ut för 
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deltagarna för att sedan kunna jämföras mot normalpopulationen. För att besvara 
frågeställning 3, om rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande kan predicera psykiskt 
välbefinnande  utfördes en hierarkisk regressionsanalys. 

Etiska överväganden 

Denna uppsats är en del av forskningsprojektet Idrottsprestation, skola och hälsa för 
elitidrottande gymnasieungdomar vid ett elitidrottsgymnasium i norra Sverige. Projektet 
följer de humanistiska och samhällsvetenskapliga riktlinjerna för forskning (Vetenskapsrådet, 
2002). Deltagarna fyllde i ett informerat samtycke inför varje mättillfälle där de fick 
information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta utan att ange 
orsak. Föräldrar till deltagare som var under 18 år har även givit sitt godkännande för deras 
barns deltagande i projektet. För att säkerställa deltagarnas anonymitet avkodades all data och 
personuppgifterna hanterades enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Resultat 

Resultat för de olika frågeställningarna kommer nedan att presenteras var för sig. I 
den första frågeställningen undersöktes hur elevernas psykiska välbefinnande, rädsla för att 
misslyckas och självreglerat lärande förändrades under tre år på ett elitidrottsgymnasium. 
Nedan presenteras deskriptiv data över resultaten för aktuella mättillfällen för frågeställning 
1, se tabell 3. 

Tabell 3. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och reliabilitet (α) för de olika 
mätinstrumenten (N = 95). 
                                                     M                SD                 α 
VT14GHQ-12                            1.44             .264          .439 
VT14SRL                                   3.24                 .719          .956 
VT14PFAI                                  2.33             .849                 .868 
VT15GHQ-12                             2.12             .330                 .811 
VT15SRL                                   3.12             .638          .951 
VT15PFAI                                  2.23            .897          .871 
VT16GHQ-12                             2.17            .289          .667 
VT16SRL                                    3.02             .733          .961 
VT16PFAI                                   2.30            .891          .872 
Note: GHQ-12 = General Health Questionnaire, SRL = Self-regulated learning, PFAI = 
Performance Failure Appraisal Inventory. 

För att besvara frågeställning 1 utfördes paired samples T-test för de olika 
mätinstrumenten mellan VT 14 (årskurs 1), VT 15 (årskurs 2) och VT 16 (årskurs 3), se tabell 
4. Detta gjordes för att se hur de olika variablerna förändras över tre år på RIG/NIU. Det 
fanns signifikant skillnad, t(77)=-15.61, p < 0.001) mellan hur eleverna skattat sitt psykiska 
välbefinnande mätt med GHQ-12 under årskurs 1 (M=1.44, SD=0.27) och årskurs 2 (M=2.15, 
SD=0.33). Det fanns även en signifikanta skillnad, t(63)=-13.58, p < 0.001) mellan årskurs 1 
(M=1.43, SD=0.27) och årskurs 3 (M=2.18, SD=0.31). Däremot fanns ingen signifikant 
skillnad mellan årskurs 2 och årskurs 3 gällande psykiskt välbefinnande. Dessa resultat tyder 
på att det psykiska välbefinnandet försämras mellan årskurs 1 och 2 samt att det inte sker en 
förändring i psykiskt välmående mellan årskurs 2 och årskurs 3. De signifikanta resultaten 
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ovan visar på att skillnaderna mellan mättillfällena inte beror på slumpen och därför räknades 
eta squared (η2) ut för att mäta effektstyrkan. Mellan årskurs 1 och 2 var η2 =0.99 vilket 
indikerar en stor effektstyrka (Cohen, 1988 refererat i Pallant, 2010). Även mellan årskurs 1 
och 3 fanns en stor effektstyrka då η2 =var 0.98. 

Vad gäller rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande fanns inga signifikanta 
skillnader mellan de tre olika mättillfällena, se tabell 5 och 6. Detta resultat tyder på att 
varken den självskattade rädslan för att misslyckas och förmågan till självreglerat lärande 
förändrades hos eleverna under deras tre år på RIG/NIU. 

Tabell 4. Summering av Paired Samples T-test mellan psykiskt välbefinnande mätt med 
GHQ-12 under de tre åren på RIG/NIU. 
                                                                              M                  SD                N                   t 
Par 1 VT14GHQ-12 – VT15GHQ-12                - .71                .40                78     -15.61** 
Par 2 VT15GHQ-12 – VT16GHQ-12                - .06                .44                69         -1.11 
Par 3 VT14GHQ-12 – VT16GHQ-12                - . 75               .44                64     -13.58** 
Note: *. p < 0.05 **. p < 0.01 

Tabell 5. Summering av Paired Samples T-test mellan självreglerat lärande mätt med SRL 
under de tre åren på RIG/NIU. 
                                                                                M                  SD                N                  t 
Par 1 VT14SRL – VT15SRL                                .15                .91                 77          1.47 
Par 2 VT15SRL – VT16SRL                                .10                .45                 73          1.90 
Par 3 VT14SRL – VT16SRL                                .25                .98                 63          2.00 
Note: *. p < 0.05 **. p < 0.01 

Tabell 6. Summering av Paired Samples T-test mellan rädsla för att misslyckas mätt med 
PFAI under de tre åren på RIG/NIU. 
                                                                                M                  SD                N                  t 
Par 1 VT14PFAI – VT15PFAI                              .14               1.17               75         1.02 
Par 2 VT15PFAI – VT16PFAI                            - .07                .78                71         - .75 
Par 3 VT14PFAI – VT16PFAI                              .19               1.20               62         1.23 
Note: *. p < 0.05 **. p < 0.01 

I den andra frågeställningen undersöktes om det fanns en skillnad mellan psykiskt 
välbefinnande hos elitidrottsgymnasieelever och en normalpopulation. För att besvara 
frågeställningen räknades summan av varje deltagares (N=163) totalpoäng ut på VT15GHQ-
12 (M=2.10, SD=0.32, α=.82). Detta gjordes för att kunna jämföra mot den normalpopulation 
som besvarat Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät (N=1304) samma år. GHQ-12 består av 
tolv frågor som besvaras på en fyrgradig skala (0=Stämmer inte alls, 1=Stämmer delvis, 
2=Stämmer bra, 3=Stämmer helt). De tolv frågorna beräknas till en totalsumma där de två 
första svarsalternativen ges värdet 0 och det tredje och fjärde alternativet ges värdet 1. 
Totalsumman kan därmed ha värden mellan 0-12 poäng. Folkhälsomyndigheten har lagt en 
brytpunkt för psykiskt välbefinnande vid 3 poäng. De som har en totalsumma på > 3 anses ha 
nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2014). År 2015 hade 24 % av 
normalpopulationen nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor (N=764) hade 31 % 
nedsatt psykiskt välbefinnande och bland män (N=540) hade 18 % nedsatt psykiskt 
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välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Bland eleverna på RIG/NIU hade 18.4 % 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor (N=67) hade 25.4 % nedsatt psykiskt 
välbefinnande och bland män (N=96) hade 13.5 % nedsatt psykiskt välbefinnande. På 
RIG/NIU hade färre individer nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med 
normalpopulationen. Bland eleverna på RIG/NIU skattade fler kvinnor högre på GHQ-12 än 
männen vilket även kvinnorna i normalpopulationen gjorde. 

I den tredje frågeställningen undersöktes om rädsla för att misslyckas och 
självreglerat lärande kunde predicera det psykiska välbefinnandet hos eleverna som studerar 
på ett elitidrottsgymnasium. Nedan presenteras deskriptiv data över resultaten för aktuella 
mättillfällen för frågeställning 3, se tabell 7. 

Tabell 7. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och reliabilitet (α) för de olika 
mätinstrumenten (N=119). 
                                                       M                      SD                      α 
VT15GHQ-12                              2.10                     .317                    .819  
VT15SRL                                    3.11                     .669                    .952         
VT15PFAI                                   2.11              .870                    .853      
HT15GHQ-12                             1.79              .292                    .790 
 

En hierarkisk regressionsanalys utfördes för att undersöka om tidigare psykiskt 
välbefinnande, självreglerat lärande och rädsla för att misslyckas kunde predicera elevernas 
psykiska välbefinnande en årskurs senare efter att kön, boendeform och idrott kontrollerats 
för. Kön delades in i “män” och “kvinnor”. Boendeform delades in i “bor med 
föräldrar/syskon” och “bor utan föräldrar/syskon” och kan därmed innebära att deltagarna 
antingen bor själva, med en partner eller med andra vuxna/jämnåriga. Vilken idrott deltagarna 
ägnade sig åt delades in i “lagidrott” och “individuell idrott”. Hur fördelningen av deltagarnas 
kön, boende och idrott såg ut redovisas i tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Antal deltagare, könsfördelning, boendeform och vilken idrott deltagarna ägnar sig 
åt. 
                                                            Antal                    % 
Män                                                      110                    58.2 
Kvinnor                                                 74                     39.1 
Saknas                                                    5                       2.7 
Totalt                                                    189                     100 
 
Bor med föräldrar/syskon                     92                      48.7 
Bor utan föräldrar/syskon                     46                      24.3 
Saknas                                                   51                       27 
Total                                                     189                     100 
 
Lagidrott                                              105                     55.6 
Individuell idrott                                   31                      16.4   
Saknas                                                   53                       28 
Total                                                    189                      100 
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Innan utförandet av den hierarkiska regressionsanalysen undersöktes den statistiska 
relevansen med en korrelationsanalys mellan psykiskt välbefinnande (HT15) , kön, 
boendeform, idrott, självreglerat lärande (VT15), rädsla för att misslyckas (VT15) och 
psykiskt välbefinnande (VT15). Det fanns signifikanta samband mellan psykiskt 
välbefinnande (HT15) och boende, rädsla för att misslyckas (VT15), självreglerat lärande 
(VT15) samt psykiskt välbefinnande (VT15), se tabell 9. 

Tabell 9. Redovisning av medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och korrelationer mellan 
de olika variablerna. 
Variabler                   M            SD            1             2             3            4             5            6 
1. HT15GHQ-12     1.77         .290            - 
2. Kön                                                    .085           - 
3. Boende                                               .244**   - .016          - 
4. Idrott                                                - .135         .065      - .173*       - 
5. VT15PFAI          2.13          .874       .394**     .238**    .095     - .045         - 
6. VT15SRL            3.13         .670     - .176*    - .250**   - .026      .007      - .147          - 
7. VT15GHQ-12     2.06          .302       .321**     .198**    .061    - .119        .176*     - .081 
Note: *. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (2-tailed). **. Korrelationen är 
signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed). 

Vid steg 1 i den hierarkiska regressionsanalysen visade sig kön, boendeform och 
idrott signifikant predicera variansen, F (3, 115) = 3.522, p < .05) av det psykiska 
välbefinnandet med 8.4 %. Utav dessa bakgrundsvariabler var det endast boendeform som 
signifikant kunde predicera variansen av det psykiska välbefinnandet, se tabell 10. Efter att 
ha lagt till rädsla för att misslyckas, självreglerat lärande och psykiskt välbefinnande en 
årskurs tidigare i steg 2 kunde modellen förklara 28,1 % av variansen av det psykiska 
välbefinnandet, F(6, 112) = 7.284, p < .001. Rädsla för att misslyckas, självreglerat lärande 
och psykiskt välbefinnande en årskurs tidigare förklarade ytterligare 19.7 % av variansen av 
det psykiska välbefinnandet efter att ha kontrollerat för kön, boendeform och idrott, 
förändring i R2  = .197, förändring i F (3,112) = 10.201, p < .001. I den slutgiltiga modellen 
kunde rädsla för att misslyckas (β = .301, p < .01), psykiskt välbefinnande (β = .215, p < .05), 
boendeform (β = .192, p < .05) och självreglerat lärande (β = - .191, p < .05) signifikant 
predicera variansen av det psykiska välbefinnandet en årskurs senare. 
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Tabell 10. Summering av den hierarkiska regressionsanalysen för variabler som predicerar 
psykiskt välbefinnande mätt med GHQ-12 (N = 119). 
                                               Steg 1                                                       Steg 2 
Variabler                B              SE B              β                          B             SE B              β      
Kön                      .068           .053            .116                    - .039           .052          - .066 
Boende                 .172           .058            .278**                  .119           .053            .192* 
Idrott                  - .009           .064          - .013                      .028           .058            .041 
VT15PFAI                                                                             .100           .028            .301** 
VT15SRL                                                                            - .083           .038          - .191* 
VT15GHQ-12                                                                        .207           .081            .215* 
 
Δ R2                                          .084*                                                        .197*** 
R2                         .084*                                .281*** 
Note: * p <  .05.   ** p <  .01. *** p < .001. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka det psykiska välbefinnandet hos 
gymnasieelever som går en idrottsprofilerad utbildning och om/hur det förändras under tre år 
samt jämföra mot en normalpopulation i samma ålder. Vidare syftade uppsatsen till att 
undersöka om/hur rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande förändras under tre år 
samt undersöka om dessa variabler kan predicera psykiskt välbefinnande. Nedan kommer 
varje frågeställning diskuteras för sig, sedan följer en diskussion om studiens begränsningar, 
praktiska implikationer och vidare forskning samt avslutas med uppsatsens slutsatser. 

I den första frågeställningen undersöktes hur elevernas psykiska välbefinnande, rädsla 
för att misslyckas och självreglerat lärande förändrades under tre år på ett 
elitidrottsgymnasium. Under tre år sker det en signifikant förändring i hur eleverna skattar sitt 
psykiska välbefinnande mellan årskurs 1 och 2, och även mellan årskurs 1 och 3, däremot 
sker ingen signifikant förändring mellan årskurs 2 och 3. Resultatet tyder på att något sker 
mellan årskurs 1 och 2 på gymnasiet, som påverkar det psykiska välbefinnandet negativt. 
Detta kan enligt tidigare forskning (Stambulova et al., 2015) på RIG förklaras med att 
eleverna upplevde en ökad stress, högre krav, samt minskade personliga resurser och socialt 
stöd i slutet av första läsåret, jämfört med när de inledde sina studier. Detta skulle kunna ge 
utslag på det psykiska välbefinnandet och eventuellt leda till att eleverna mår sämre i årskurs 
2. 

En övergång från högstadiet till att börja gymnasiet är utmanande i avseende att det 
ställs högre krav på skolprestationer. Att dessutom välja att satsa på sin idrott i och med valet 
av ett elitidrottsgymnsium är en livsförändring som kan innebära stress och ställa höga krav 
på individen. Över tid kan denna stress tänkas ge utslag i form av ett försämrat psykiskt 
välbefinnande, vilket stämmer överens med tidigare forskning av Gerber et al. (2011) som 
menar att oavsett träning och idrottsdeltagande har stress en negativ påverkan på hälsa. 

I årskurs 2 och 3 ligger det psykiska välbefinnandet på ungefär samma nivå. Vad som 
kan tänkas bromsa den negativa utvecklingen som sker mellan årskurs 1 och 2 kan vara att 
eleverna hittar en balans i sin kravfyllda vardag. Enligt Stambulova et al. (2015) var det 
optimala att växla mellan att prioritera studier och idrott, eftersom det inte fanns tid till båda. 
Det är alltså möjligt att eleverna under årskurs 2 lär sig att i högre utsträckning växla mellan 
att prioritera idrott och skola i perioder. När eleverna hittar denna typ av balans är det troligt 
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att stressen och krav på att klara av vardagen samtidigt minskar och i sin tur stannar upp den 
negativa utvecklingen av elevernas psykiska välbefinnande mellan årskurs 2 och 3. 

Vidare lyfter Stambulova et al. (2015) fram vikten av personliga resurser för att klara 
av en övergång till RIG. En del av dessa personliga resurser ingår i variablerna rädsla för att 
misslyckas och självreglerat lärande. Det blir därför viktigt att titta på hur dessa variabler 
förändras över tid för att förstå vad som bidrar till att det psykiska välbefinnandet försämras 
mellan årskurs 1 och 2, och även mellan 1 och 3. 

Rädsla för att misslyckas förändras inte signifikant för eleverna under tiden på 
elitidrottsgymnasiet. Detta skulle kunna förklaras genom att rädsla för att misslyckas formas 
tidigt under barndomen och kan ses som ett personlighetsdrag som hör ihop med inre 
representationer av sig själv och andra (Conroy, 2003). Eftersom att rädsla för att misslyckas 
kan anses vara en del av ens personlighet, som anses vara relativt stabil i vuxen ålder, kan det 
tänkas att rädsla för att misslyckas inte förändras signifikant för gymnasieelever i övre 
tonåren.  

Inte heller elevernas förmåga till självreglerat lärande förändras signifikant över tid. 
Utifrån tidigare forskning (Kitsantas & Zimmerman, 2002; Toering et al., 2009) hade det 
varit rimligt att anta att eleverna under deras tre år på ett elitidrottsgymnasium utvecklas i 
deras roll som elitidrottare och därmed blir bättre på självreglerat lärande. Att förmågan till 
självreglerat lärande inte förbättras skulle kunna bero på att det psykiska välbefinnandet 
signifikant försämras mellan årskurs 1 och 2. Detta då forskning har visat på att symtom av 
depression och ångest kan leda till en sämre förmåga att fokusera på kognitiva uppgifter 
såsom exempelvis målinriktade beteenden, (Sheline, Price, Yan, & Mintun, 2010; Eysenck, 
Derakshan, Santos & Calvo, 2007) som är en viktig komponent i självreglerat lärande 
(Zimmerman, 1989). 

I den andra frågeställningen undersöktes om det fanns en skillnad mellan psykiskt 
välbefinnande hos elitidrottsgymnasieelever och en normalpopulation. Bland eleverna på 
elitidrottsgymnasiet uppger 18.4 % att de har nedsatt psykiskt välbefinnande vilket är färre än 
normalpopulationen där 24 % uppgav att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta går i 
linje med tidigare forskning gjord på elever som kombinerar studier och elitidrott (Gerber et 
al., 2011) samt franska elitidrottare (Schaal et al., 2011). Det förekommer nedsatt psykiskt 
välbefinnande bland eleverna på elitidrottsgymnasiet, men i mindre utsträckning än i en 
normalpopulation. Anledningen till att färre elever på elitidrottsgymnasiet skattar nedsatt 
psyksikt välbefinnande än normalpopulationen är svårt att svara på. Markser (2011) menar att 
kraven på dagens elitidrottare är höga, men eftersom eleverna är i början av en 
elitidrottskarriär är det möjligt att de inte hunnit påverkas av dessa krav. Idrott kan i nuläget 
ge eleverna ytterligare ett sammanhang och ett socialt stöd som individerna i 
normalpopulationen kan sakna då dagens samhälle har blivit mer individualiserat 
(Socialstyrelsen, 2009). 

Stambulova et al. (2015) kom fram till att den satsning som krävs för att bli bra inom 
både studier och idrott påverkar privatliv, hälsa och mående negativt. Gerber et al. (2011) 
menar däremot att elitidrott inte kan anses vara en källa till stress. Även Schaal et al (2011) 
kom fram till en liknande slutsats och menar istället att det är specifika stressorer, som till 
exempel problem i den sociala, personliga och sportsliga miljön som påverkar om en 
elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet i sig har en positiv inverkan på 
känslomässigt välbefinnande och humör, samt minskar symtom på ångest och depression 
(Penedo & Dahn, 2005). Utifrån denna forskning skulle elevernas psykiska välbefinnande 
kunna förstås genom att titta närmare på den komplexa miljö där idrottande för med sig 
positiva effekter för det psykiska välbefinnandet men att det även i miljön finns faktorer som 
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för med sig krav och stress, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet negativt. I detta fall 
tycks miljön ha en mer positiv inverkan för majoriteten av eleverna. 

Ytterligare en förklaring till varför färre elever på elitidrottsgymnasiet skattar nedsatt 
psyksikt välbefinnande än normalpopulationen kan bero på en åldersskillnad. Eleverna på 
elitidrottsgymnasiet var 16-19 år medan de i normalpopulationen var 16-29 år. 
Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 rapporterar att oro, ängslan och ångest har ökat 
mest bland ungdomar mellan 20-24 år (Socialstyrelsen, 2009). 

Det förekommer en viss könsskillnad mellan eleverna på elitidrottsgymnasiet då 25.4 
% av kvinnorna uppger nedsatt psykiskt välbefinnande, jämfört med de 13.5 % män som 
uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande. Det fanns även en könsskillnad bland 
normalpopulationen där 31 % av kvinnorna och 18 % av männen uppgav nedsatt psykiskt 
välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Detta går i linje med tidigare forskning som 
har funnit liknande könsskillnader när de undersökt psykisk ohälsa bland elitidrottare (Gerber 
et al., 2011; Gulliver et al., 2015; Hammond et al., 2013; Schaal et al., 2011). 

Könsskillnader i psykisk hälsa kan bland annat ses som ett resultat av olika risker som 
kan förvärvas av roller, stress, livsstilar och preventiva hälsobeteenden. Även psykosociala 
faktorer såsom hur män och kvinnor uppfattar och utvärderar symtom kan ha visst 
förklaringsvärde (Verbrugge, 1985). Det har föreslagits att fler kvinnor har lättare att relatera 
till de olika index som används för att beskriva problem i hälsoenkäter än män (Mirowsky & 
Ross, 1995). Ur ett hormonellt perspektiv kan denna könsskillnad förklaras utifrån ett 
kortikotropinfrisättande hormon (CRH) som initierar det autonoma och kognitiva svaret på 
stress och regleras av det kvinnliga könshormonet östrogen. Överdriven aktivitet av CRH-
systemet anses vara en risk för stressrelaterade tillstånd som depression och ångest 
(Vamvakopoulos, 1995). Att kvinnor på elitidrottsgymnasiet i större utsträckning skattar 
nedsatt psykiskt välbefinnande än sina manliga klasskompisar beror troligen på en 
kombination av ovan nämnda förklaringar till könsskillnader mellan män och kvinnor med 
avseende på psykisk hälsa. 

I den tredje frågeställningen undersöktes om rädsla för att misslyckas och 
självreglerat lärande kunde predicera det psykiska välbefinnandet hos eleverna som studerar 
på ett elitidrottsgymnasium. Rädsla för att misslyckas, självreglerat lärande och psykiskt 
välbefinnande kan tillsammans med kön, idrott och boendeform förklara 28.1 % av variansen 
av det psykiska välbefinnandet en årskurs senare. De variabler som signifikant kan predicera 
det psykiska välbefinnandet en årskurs senare är rädsla för att misslyckas, självreglerat 
lärande, psykiskt välbefinnande och boendeform. Detta innebär att ju större rädsla för att 
misslyckas, sämre förmåga till självreglerat lärande och ett tidigare nedsatt psykiskt 
välbefinnande desto sämre blir det psykiska välbefinnandet. Gällande boendeform så är det 
gemensamt boende med föräldrar/syskon som kan predicera ett sämre psykiskt 
välbefinnande. 

Att rädsla för att misslyckas kan predicera nedsatt psykiskt välbefinnande ligger i linje 
med tidigare forskning. Enligt Conroy et al (2002) är rädsla för att misslyckas kopplat till en 
hög nivå av oro och ångest samt sämre psykisk hälsa. Även Gustavsson et al. (2016) har visat 
att rädsla för att misslyckas har en koppling till psykologisk stress och utmattning bland 
elitidrottare. 

Tidigare forskning gjord på självreglerat lärande handlar främst om kopplingen till 
prestation och idrottslig nivå och berör inte hur självreglerat lärande kan påverka det psykiska 
välbefinnandet. Resultatet i denna uppsats tyder på att självreglerat lärande har en koppling 
till psykiskt välbefinnande. Självreglerat lärande handlar om i vilken mån en individ är 
motiverad samt metakognitivt och beteendemässigt aktiv i sin egen inlärningsprocess för att 
nå uppsatta mål (Zimmerman, 1989). Forskning har visat att symtom av depression och 
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ångest kan leda till en sämre förmåga att fokusera på kognitiva uppgifter såsom exempelvis 
målinriktade beteenden (Sheline et al., 2010; Eysenck et al., 2007). Symtom på depression 
och ångest kan även påverka en individs beteende då depression kan leda till att 
beteenderepertoaren minskar på grund av minskad lust och ork till att hitta på saker 
(Vårdguiden, 2016), medan ångest kan leda till ett begränsande liv då det vanligaste sättet att 
hantera ångest är genom att undvika ångestväckande situationer (Psykologiguiden, 2010). Då 
ångest och depression har inverkan på både beteenden och kognitiva förmågor kan det vara 
en möjlig förklaring till kopplingen mellan självreglerat lärande och psykiskt välbefinnande. 
Ytterligare en förklaring till detta resultat är att självreglerat lärande som tidigare nämnt även 
handlar om motivation (Zimmerman, 1989) och motivation i sin tur har visat sig kunna 
påverka vår psykiska hälsa (Ryan & Deci, 2000). 

Även psykiskt välbefinnande från en årskurs tidigare samt boendeform kan signifikant 
predicera psykiskt välbefinnande. Som väntat visade det sig att sämre psykiskt välbefinnande 
en årskurs tidigare kan predicera ett sämre psykiskt välbefinnande en årskurs senare. Att bo 
med föräldrar/syskon kan också predicera ett sämre psykiskt välbefinnande. Detta resultat bör 
dock tolkas med försiktighet då andra typen av boendeform var att bo utan sina 
föräldrar/syskon och innefattade alternativ som “bor själv”, “bor med en partner” eller “bor 
med andra vuxna/jämnåriga”, vilket innebär att det kan vara flertalet andra variabler som 
spelar in. Det var även betydligt fler som bodde med sina föräldrar/syskon än som inte gjorde 
det, vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån dessa ojämnt fördelade grupper. 

Resultaten i denna uppsats kan förklara 28.1 % av det psykiska välbefinnandet hos 
eleverna på elitidrottsgymnasiet. Det återstår därmed andra variabler som ytterligare kan 
förklara detta resultat. Rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande har koppling till 
bland annat motivation och prestation (Conroy & Elliot, 2004; Conroy et al., 2002; 
Zimmermann, 1989). En hypotes är därmed att även elevernas motivation och prestation kan 
vara förklaringsvariabler till deras psykiska välbefinnande. Fler variabler som kan förklara 
elevernas psykiska välbefinnande kan ligga utanför idrotten. Det kan handla om specifika 
stressorer i den sociala och personliga miljön (Schaal, 2011) eller vilka roller och livsstilar 
(Verbrugge, 1985) eleverna omfattas av. Stambulova et al, (2015) kom fram till att personliga 
resurser var den viktigaste variabeln för att klara av övergången till RIG. I denna uppsats 
berörs endast några utav de personliga resurserna och därmed skulle de övriga personliga 
resurserna som exempelvis fysisk form, teknisk/taktisk förmåga, hälsa, 
kommunikationsförmåga och tidigare erfarenheter (Engström, 2011) ytterligare kunna 
predicera psykiskt välbefinnande. I denna uppsats ägnade eleverna sig åt olika idrotter och 
vid mättillfällena kan vissa ha haft tävlingssäsong, vissa uppbyggnadsperiod och vissa kan ha 
varit skadade vilket också kan ha påverkat hur eleverna skattade i de olika mätinstrumenten. 

Begränsningar 

I uppsatsen används självskattningar som mäter elevernas subjektiva upplevelser av 
sig själva. Detta för med sig risken att eleverna svarar utifrån vad som är socialt önskvärt, 
istället för vad de egentligen upplever, vilket bör has i åtanke vid tolkandet av resultatet. Vad 
som ändå talar för att eleverna skattat trovärdigt är att datat var normalfördelat. En annan 
begränsning är att samtliga instrument som användes är översatta till svenska och  
instrumenten PFAI och SRL är inte validerade i Sverige. Båda instrumenten har dock en god 
intern konsistens i denna studie och originalversionerna är validerade och används 
internationellt. 

Psykiskt välbefinnande är ett brett begrepp och mäts i denna uppsats med 
självskattningsformuläret GHQ-12. Mätinstrumentet rekommenderas inte för att ställa 
diagnos då begreppsvaliditeten inte har visat sig vara tillräckligt god. GHQ-12 fungerar 
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däremot bättre i sammanhang med syfte att upptäcka individer med nedsatt psykiskt 
välbefinnande (Werneke et al., 2000). Syftet för denna uppsats var att upptäcka individer med 
nedsatt psykiskt välbefinnande för att kunna jämföra mot en normalpopulation, vilket kunde 
göras på ett tillfredsställande sätt. Vid två mättillfällen ansågs GHQ-12 ha aningen låg 
reliabilitet (EFPA, 2013). I frågeställning 3 kunde ett annat mättillfälle under samma årskurs 
med god intern konsistens användas för att besvara frågeställningen. I frågeställning 1 var 
inte detta möjligt då data för vissa mätinstrument saknades vid några mättillfällen. 
Författarnas huvudtanke var att ha med ett mättillfälle per år, och även samma termin varje 
år, för att kunna få ett jämnt intervall och ett så långt tidsspann som möjligt i syfte att kunna 
uttala sig om hur det psykiska välbefinnandet, självreglerat lärande och rädsla för att 
misslyckas förändras under gymnasietiden. 

Data till denna uppsats består av två olika årskullar som har deltagit vid mättillfällen 
över två respektive tre år. Därmed finns en del bortfall då de olika frågeställningarna dels 
kräver att eleverna närvarat vid alla olika mättillfällen samt besvarat alla frågor som ingår i 
mätinstrumenten. Detta är något att ha i åtanke vid tolkningen av resultaten. 

Praktiska implikationer 

Med tanke på att rädsla för att misslyckas har visat sig ha negativa konsekvenser som 
förhöjd oro, ångest och en försämrad psykisk hälsa (Conroy et al., 2002), samt att rädsla för 
att misslyckas i denna uppsats är den viktigaste prediktorn för psykiskt välbefinnande är det 
viktigt att arbeta förebyggande kring detta ämne. Forskning har visat att stigma och avsaknad 
av information om hur och vilken hjälp som finns att söka vid psykisk ohälsa var anledningar 
till att unga elitidrottare inte sökte hjälp för psykisk ohälsa (Gulliver, Griffiths & Christensen, 
2012). För att öka hjälpsökandet för denna målgrupp föreslås det i samma studie att jobba 
med interventioner som syftar till att minska stigma, öka tillgängligheten för information om 
psykisk ohälsa samt förbättra möjligheterna till professionellt stöd (Gulliver et al., 2012). 
Dessa interventioner skulle kunna vara möjliga sätt att arbeta förebyggande kring psykisk 
ohälsa på elitidrottsgymnasium i Sverige. 

Då forskning har visat att idrottare som använder sig av självreglerat lärande kan dra 
mer nytta av träning än idrottare som inte använder sig av självreglerat lärande (Cleary & 
Zimmerman, 2001) kan det vara viktigt att ge eleverna möjlighet till att utveckla denna 
förmåga. Att bli bättre på självreglerat lärande skulle kunna ge eleverna värdefulla verktyg 
för att utvecklas i sin idrottskarriär och nå en internationell nivå (Toering et al., 2012). En 
förbättrad förmåga till självreglerat lärande skulle även kunna ha en positiv inverkan på det 
psykiska välbefinnandet, eftersom självreglerat lärande visade sig kunna predicera psykiskt 
välbefinnande i denna uppsats.  

Vidare forskning 

För att få en fördjupad förståelse för vilka specifika variabler som påverkar psykiskt 
välbefinnande, rädsla för att misslyckas och självreglerat lärande krävs ytterligare forskning. 
Till exempel genom att titta närmare på hur det ser ut inom olika idrotter, något som inte var 
möjligt i denna uppsats då antalet deltagare för varje idrott hade blivit för litet för att göra 
statistiska beräkningar på. Det hade även varit intressant att undersöka om det finns andra 
variabler som kan predicera psykiskt välbefinnande i en högre grad än rädsla för att 
misslyckas och självreglerat lärande. 

Vidare hade det varit önskvärt att följa upp individerna som deltagit i denna uppsats 
för att exempelvis se hur deras psykiska välbefinnande ser ut i dagsläget och om de 
fortfarande kombinerar vidare studier och elitidrott. En kvalitativ studie skulle kunna ge 
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värdefull information om elevernas upplevelse av att ha gått på RIG/NIU och vilka 
erfarenheter det har medfört. Då elitidrottare på internationell nivå har visat sig ha högre 
reflektionsförmåga än elitidrottare på nationell nivå (Jonker et al., 2012) hade det varit 
intressant att undersöka om det finns en skillnad i självreglerat lärande mellan NIU-elever 
och RIG-elever. Det hade även varit intressant att undersöka om det finns skillnader i hur 
dessa elever skattar sitt psykiska välbefinnande samt sin rädsla för att misslyckas. 

Slutsats 

Resultatet i denna uppsats tyder på att nedsatt psykiskt välbefinnande förekommer i 
mindre utsträckning bland elitidrottsgymnasieelever än i en normalpopulation. Eleverna på 
elitidrottsgymnasium befinner sig i en komplex miljö där det ställs höga krav på att prestera 
både i skolan och inom idrotten samtidigt som idrotten kan ge positiva hälsoeffekter och ett 
socialt sammanhang. Sammantaget tycks resultaten av den här studien peka på en koppling 
mellan rädsla för att misslyckas, självreglerat lärande och psykiskt välbefinnande. Elever som 
är rädda för att misslyckas och har en sämre förmåga till självreglerat lärande skattar i större 
utsträckning nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta resultat går i linje med tidigare forskning 
som säger att personliga resurser är av stor vikt för det psykiska välbefinnandet i den 
komplexa miljö elitidrottsgymnasieeleverna befinner sig i. 
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