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The life of elite high school students involves dual careers with demands in both the academic and sports 
field. Proneness to shame and fear of failure are related to performance and to mental illness. The purpose 
of this cross sectional study was to examine how these variables correlate and how well proneness to 
shame and fear of failure could predict mental illness after controlling for gender effects. The study 
consisted of 149 elite high school students. In line with expectations proneness to shame, fear of failure 
and mental illness had a positive correlation. Results indicate that mental illness of elite high school 
students increase as proneness to shame and fear of failure increase. Fear of failure could significantly 
predict mental illness. More studies in this area are necessary to clarify how proneness to shame, fear of 
failure and mental illness are related. 
  
Livet fo r unga elitidrottande gymnasieelever inneba r dubbla karria rer med krav inom ba de skola och 
idrott. Skambena genhet och ra dsla fo r att misslyckas kopplas till prestation och har en koppling till 
psykisk oha lsa. Syftet med denna tva rsnittstudie var att underso ka hur dessa variabler korrelerar med 
varandra samt hur va l skambena genhet och ra dsla fo r att misslyckas kunde predicera psykisk oha lsa efter 
att ko n kontrollerats fo r.  Deltagarna i studien utgjordes av 149 elever pa  ett elitidrottsgymnasium. I 
enlighet med fo rva ntningarna korrelerade skambena genhet, ra dsla fo r att misslyckas och psykisk oha lsa 
positivt. Resultaten tyder pa  att elitidrottande gymnasieelevers psykiska oha lsa o kade med o kad 
skambena genhet och o kad ra dsla fo r att misslyckas. Ra dsla fo r att misslyckas predicerar signifikant 
psykisk oha lsa. Fler studier beho vs fo r att tydliggo ra hur sambandet mellan skambena genhet, ra dsla fo r 
att misslyckas och psykisk oha lsa ha nger ihop. 
 

 

I denna studie underso ktes sambandet mellan skambena genhet, ra dsla fo r att 
misslyckas och psykisk oha lsa hos elitidrottande gymnasieelever. Dragonskolans 
Elitidrottsgymnasium startade ho sten 2013 i syfte att skapa Sveriges ba sta 
elitidrottsutbildning. Dragonskolans Elitidrottsgymnasium har knappt 300 elever och 
besta r av a tta nationellt godka nda idrottsutbildningar (NIU) samt tva  
riksidrottsgymnasier (RIG) med friidrotts- och innebandyinriktning. Till Dragonskolans 
Elitidrottsgymnasiums NIU-program so ker eleverna via specialidrottsfo rbunden. De 
idrotter som erbjuds som inriktningar pa  NIU-programmen a r badminton, basket, 
fotboll, friidrott, golf, handboll, innebandy, ishockey och tennis (Dragonskolan, 2015). 
 

Riksidrottsfo rbundet (RF) beskriver i sin publikation Eliten é liten - men växer (FoU 
2007:11) elitidrott som landslagsverksamhet hos ett specialistidrottsfo rbund, samt en 
aktiv idrottare som kombinerar elitidrott med studier pa  gymnasial eller 
eftergymnasial niva . Elitidrott inkluderar a ven den prestationsinriktade tra nings- och 
ta vlingsverksamhet som fo reningarna driver inom de ho gre seriesystemen. Att 
kombinera elitidrott med na got annat omra de, vanligen studier, ses som att ha dubbla 
karria rer (FoU 2013:3). Utbildningsprogram som avser att hja lpa individer att 
kombinera idrott och studier med hja lp av speciella villkor kallas dubbla 
karria rprogram. Hit ho r RIG och NIU. I en underso kning av riksidrottselevers 
upplevelser av dubbla karria rer under fo rsta a ret pa  RIG framkom att eleverna upplever 
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att det a r sva rt att fokusera pa  ba de skola och idrott till hundra procent. Eleverna va ljer 
att prioritera idrotten (FoU 2013:3). Elevernas sja lvskattade tillfredssta llelse inom 
omra dena studier, idrott, va nner och familj minskade under fo rsta a ret inom alla 
omra den fo rutom familj da r en liten o kning kunde uppma tas. Elevernas 
tillfredssta llelse inom omra det idrott minskade signifikant under a ret. 
 

Eleverna pa  Dragonskolans Elitidrottsgymnasium har efter selektion fra mst baserad pa  
fysisk mognad antagits pa  en elitidrottsutbildning med syftet att de ska prestera pa  
elitniva , eller utvecklas fra n niva n under elit (Riksidrottsfo rbundet, 2015). Enligt RFs 
definition (FoU 2007:11) handlar elitidrott om att prestera i miljo er som pra glas av just 
kravet pa  att prestera. Skam, skuld, genans och stolthet tillho r gruppen sja lvmedvetna 
ka nslor och uppkommer vid sja lvutva rdering och sja lvreflektion, ofta i samband med 
na gon form av prestation (Tangney, Stuewig & Mashek, 2007). A ven tidigare upplevelser 
som skapat en fo rva ntan kring hur vi kommer att agera och ka nna kan framkalla 
sja lvmedvetna ka nslor. Nathanson (1994) menar att skam och skuld a r sma rtsamma 
ka nslor som alla ka nner, men att de inte a r antingen positiva eller negativa. Go r vi 
na gonting bra ka nner vi stolthet och ett godka nnande av oss sja lva. Go r vi ista llet 
na gonting da ligt ka nner vi negativa och hotfulla ka nslor som skam, skuld eller genans 
(Tangney et al., 2007). Enligt Lewis (1971) a r skam en funktion av ett misslyckande i 
varandet och skuld en funktion av ett misslyckande i go randet. Skam skapar en 
motivation till att go mma sig och hindrar fo rma gan att skapa effektiva lo sningar pa  
interpersonella problem. Skam kan ses som antingen ett aktuellt emotionellt tillsta nd, 
sa  kallat “state” eller som en mer stabil tendens, ofta kallad trait eller bena genhet. En 
bena genhet att reagera med skam i olika situationer utvecklas tidigt i livet och kan 
kopplas samman med personlighet och uppva xtmiljo  (Mills, 2005). Partridge och 
Wiggins (2008) ha vdar att en fo rva ntan om misslyckande som grundar sig i en persons 
skambena genhet kan utlo sa tillfa llig skam och genans. Skam kan sa ledes fungera ba de 
som ba de en antecendent fo r, och en konsekvens av beteende. 
 

Enligt Lewis (1971) kan skam leda till anpassningssva righeter na r den a r o verdriven 
och blivit en stabil del av individens individuella och emotionella sa tt att anpassa sig. 
Stro msten (2011) menar att dessa anpassningssva righeter kan leda till ka nslor av 
hopplo shet, grubbleri, social a ngest, social isolering samt en ra dsla fo r intimitet. Av de 
sja lvmedvetna ka nslorna a r skam den med starkast koppling till psykisk oha lsa, fra mst 
depression (Tangney et al., 2007; Nathanson, 1994; Stro msten, 2011; Andrews, Qian, & 
Valentine, 2002). Hughes, Gullone och Watson (2011) fann en koppling mellan 
skambena genhet och depression bland ungdomar mellan 9 och 15 a r. O verlag a r 
kvinnor mer bena gna att reagera med skam samt med ho gre niva er av skam a n ma n 
(Benetti-McQuoid & Bursik, 2005; Lewis, 1971; Stro msten et al., 2009; Stro msten et al., 
2011; Tangney, 1990; Tangney & Dearing, 2002). Stro msten (2011) fann i en studie att 
kvinnor rapporterar ho gre niva er av psykisk oha lsa a n ma n. 
 

Lazarus (2000) anser att skam och andra emotioner pa verkar idrottarens prestation. 
De starka negativa ka nslorna i situationen skapar grubbleri och sja lvanklagelser mot 
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den egna personen, vilket sto r koncentrationen och kan sa nka motivationen hos 
idrottaren. En vilja att undvika eller do lja skam i en prestationssituation kan leda till att 
idrottaren undviker att underso ka vad som ha nde och varfo r. Detta kan hindra 
idrottarens fo rma ga att effektivt hantera situationen. Ett annat sa tt att hantera skam i 
situationen kan vara att fo rso ka att minska betydelsen av situationen da r den 
uppkommer eller att skylla pa  andra personer. Alla dessa sa tt hindrar idrottaren fra n 
att effektivt hantera situationen. 
 

Sagar, Lavallee och Spray (2007) intervjuade nio elitidrottare i a ldrarna 14-17 om deras 
upplevelser av misslyckande. De vanligaste upplevda konsekvenserna av misslyckande 
var minskad sja lvuppfattning, sa mre va lbefinnande, sa mre interpersonellt beteende, 
ingen ka nsla av att ha presterat, emotionell anstra ngning, en ka nsla av att ha svikit na ra 
anho riga samt att utsa ttas fo r negativ social bedo mning fra n andra. Conroy och Elliot 
(2004) ser ra dsla fo r att misslyckas (pa  engelska fear och failure och ha danefter 
refererat till som FF) som en tendens att o ver tid uppleva oro och a ngest i 
bedo mningssituationer pa  grund av att individen har la rt sig att misslyckande a r 
fo rknippat med hotfulla konsekvenser. Dessa definieras av Conroy (2001) som ra dsla 
fo r att uppleva skam och genans, ra dsla fo r att underva rdera sin sja lvuppskattning, 
ra dsla fo r att ha en osa ker framtid, ra dsla fo r att viktiga na rsta ende fo rlorar intresset 
fo r en, samt en ra dsla fo r att go ra andra uppro rda. FF och de olika specifika ra dslorna 
pa verkar individer negativt. De kan skapa stress, oro och a ngest (Conroy & Metzler, 
2004; Conroy, Willow & Metzler, 2002), pa verka individens anpassning (Conroy, 2004), 
samt fo rma ga att uppna  personliga ma l (Conroy et al., 2002). FF fo rknippades la nge 
med tentamensa ngest (Elliot & McGregor, 1999). Numer skiljs begreppen a t da  FF bero r 
kognitiva, perceptuella och motoriska uppgifter i en ma ngd olika miljo er, till exempel 
skola eller idrott, medan tentamensa ngest endast inkluderar kognitiva uppgifter i en 
studiemiljo . McGregor et al. (2005) fann att kvinnor skattade ho gre generell FF a n ma n. 
 

En studie av Elliot och Thrash (2004) visade att en individs tendens att uppleva FF kan 
ha sin grund i upplevelser fra n barndomen samt att fo ra ldrars FF signifikant kunde 
predicera FF hos barnen. I parallella intervjuer med idrottare i a ldern 13-14 och deras 
fo ra ldrar betonar Sagar och Lavallee (2010) utifra n intervjumaterialet tre metoder hos 
fo ra ldrar som kan bidra till unga idrottares FF. Dessa a r bestraffande beteende, 
kontrollerande beteende samt ho ga fo rva ntningar pa  prestation. Conroy (2003) fann att 
FF har en stark koppling till negativa bilder av andra, till exempel fo ra ldrar och tra nare, 
samt att individer med ho g FF rapporterade upplevelser av icke ka rleksfulla fo ra ldrar. 

 

Skam anses vara den emotion som har starkast samband med FF (Conroy, 2001; Conroy, 
2004; McGregor et al., 2005). Ho gre niva er av skambena genhet, samt sa ttet pa  vilket vi 
hanterar skam, a r kopplat till la gre tilltro till sin egen fo rma ga (Baldwin, Baldwin & 
Ewald 2006; Yelsma, Brown & Elison, 2002). McGregor och Elliot (2005) menar att 
individer med ho g FF inte ser situationer med prestationskrav som la rtillfa llen, 
mo jligheter att o ka sin kompetens eller tillfa llen att fa  ta vla mot andra. Individerna ser 
ista llet dessa situationer som hotande och do mande erfarenheter som sa tter hela jaget 
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pa  spel och hotar individens ka nsla av relationell trygghet. McGregor et al. (2005) anser 
att dessa situationer kan frambringa skam och att individer helst vill undvika dessa 
situationer. Genom att go ra det undviker dessa individer att go ra fel och misslyckas, 
vilket anses vara en no dva ndighet fo r att utvecklas och bli mer kompetent, vilket o ver 
tid leder till fler misstag och misslyckanden. McGregor et al. (2005) menar vidare att 
undvikande av misstag sa ledes kan fungera som en utvecklingsha mmande process pa  
sa  sa tt att sja lva processen att undvika misslyckande sannolikt bevarar och fo rva rrar 
tendensen att undvika misslyckanden. Det a r viktigt att bryta denna neda tga ende spiral 
och la ra individer som definierar misslyckande som skamfullt att misslyckande a r en 
naturlig del av la rande och utveckling (McGregor et al., 2005). Detta resonemang liknar 
det som fo rs av Lazarus (2002) kring hur emotioner kan pa verka idrottarens 
motivation, koncentration och prestation. 
 

Syftet med denna studie var att studera relationen mellan skambena genhet, FF och 
psykisk oha lsa i form av a ngest och depression hos elitidrottande ungdomar. Baserat pa  
tidigare forskning da r skam antas vara den centrala ka nslan bakom FF (Conroy, 2001; 
Conroy, 2004; McGregor et al., 2005) antogs ett positivt samband mellan 
skambena genhet och FF. Utifra n tidigare forskning kring skambena genhet och psykisk 
oha lsa antogs ett positivt samband mellan de tva  variablerna a ven inom en 
elitidrottskontext. Utifra n tidigare forskning och fra gesta llningar fra n 
forskningsprojektet utgick denna studie fra n fo ljande fra gesta llningar: 

 

-Hur ser relationen mellan skambenägenhet, depression och ångest ut? 

-Hur ser relationen mellan skambenägenhet och rädsla för att misslyckas ut? 

-Hur ser relationen mellan rädsla för att misslyckas, depression och ångest ut? 

-Hur väl kan skambenägenhet och rädsla för att misslyckas, efter att kön 
kontrollerats för, predicera depression och ångest? 

 
 

Metod 
 

Deltagare 

Inbjudan till att delta i studien gick ut till 166 elever pa  RIG och NIU. Totalt deltog 149 
elever i studien varav 63 kvinnor och 86 ma n. Deltagarna gick fo rsta och andra a ret pa  
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium och var mellan 15 och 18 a r. Medela ldern var 
16,40 a r (SD = .65). Deltagarna rekryterades fra n ett pa ga ende forskningsprojekt och 
ra knas som ett bekva mlighetsurval (Muijs, 2011). 
 
Instrument 
Kortversionen av Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) anva ndes fo r att ma ta 
deltagarnas ra dsla fo r att misslyckas (Conroy et al., 2002). PFAI bygger pa  teorier kring 
motivation, kognition och relationer och avser att ma ta generell ra dsla fo r att 
misslyckas utifra n fem obehagliga konsekvenser vid misslyckande. Kortversionen av 
PFAI besta r av fem fra gor som besvaras pa  en femgradig skala (1- Det tror jag inte alls; 
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5 - Det tror jag hela tiden). Varje fra ga ma ter en obehaglig konsekvens av misslyckande. 
Ett exempel pa  en fra ga a r “Na r jag misslyckas oroar jag mig fo r vad andra ska ta nka om 
mig”. Chronbachs alfa fo r kortversionen har tidigare uppma tts till .72 (Conroy et al., 
2002). 
 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) anva ndes fo r att ma ta niva er av 
depression och a ngest. Testet besta r av 14 fra gor fo rdelade pa  tva  underskalor; 
depression (HADS-D) och a ngest (HADS-A) med vardera 7 fra gor och en totalpoa ng pa  
0-21 (Bjelland, Dahl, Tangen-Haug & Neckelmann, 2002). Chronbachs alfa i den svenska 
versionen av HADS var .84 fo r HADS-D och .82 fo r HADS-A (Lisspers, Nygren & 
So derman, 1997). I en litteraturo versikt baserad pa  747 studier som anva nt sig av HADS 
fann Bjelland et al. (2002) att medelva rdet i Chronbachs alfa fo r HADS-D var .83 och .82 
fo r HADS-A. 
 

Test of Self-Conscious Affect -3 (TOSCA-3) i svensk version anva ndes fo r att ma ta 
skambena genhet (Sundbom, Holm & Henningsson, 2000). TOSCA-3 a r ett 
scenariobaserat sja lvskattningsformula r som ma ter aspekter av sja lvmedvetna affekter. 
Testet besta r av 15 scenarion, 10 negativa och 5 positiva, som beskriver olika 
situationer i vardagen. Varje scenario fo ljs av fyra till fem ta nkbara responser. 
Responserna utgo r testets fra gor och besvaras inom en femgradig likertskala (1 – 
sannolikt inte; 5 – mycket sannolikt). De olika aspekterna ma ts genom olika delskalor; 
skam (15 fra gor), skuld (15 fra gor), externalisering (15 fra gor), distansering (10 
fra gor), stolthet person (5 fra gor) och stolthet handling (5 fra gor). Chronbachs alfa fo r 
skalorna i den svenska versionen a r; skam .75, skuld .64, externalisering .61 samt 
distansering .62 (Stro msten et al., 2009). Dessa va rden a r likva rdiga med den engelska 
versionen (Tangney et al., 2002). I den aktuella studien anva ndes endast skalan fo r 
skambena genhet. 
 
Design 

Korrelationsstudie med tva rsnittsdesign. Data fo r TOSCA-3 samlades in i februari 2015. 
Data fo r HADS och PFAI fanns tidigare insamlat mellan november 2014 och januari 
2015.  
 

Procedur 

Testpersoner rekryterades fra n Dragonskolans Elitidrottsgymnasium och det pa ga ende 
forskningsprojektet Idrottsprestation, skola och hälsa för elitidrottande 
gymnasieungdomar. Sedan tidigare fanns data fo r HADS och PFAI kortversion insamlat. 
Det totala antalet elever som besvarade de enka terna var 149. Till den aktuella studien 
samlades data fo r TOSCA-3 in. 121 personer besvarade enka ten. Insamlingen 
genomfo rdes pa  en schemalagd resurstimme i skolans aula. Enka ten administrerades 
genom Umea  Universitets webenka tverktyg Texttalk Websurvey pa  skolans intrana t. 
Deltagarna anva nde sina skoldatorer fo r att fylla i enka ten. Na r deltagarna var fa rdiga 
togs la nken till enka ten bort fra n intrana tet. Data exporterades fra n Websurvey Texttalk 
till Excel och importerades sedan till IBM SPSS Statistics 21. 
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Innan deltagarna fyllde i testet fick de information om sitt deltagande baserat pa  
Vetenskapsra dets riktlinjer fo r humanistisk och samha llsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsra det 2002). De fick mo jlighet att sta lla fra gor och kontaktuppgifter till 
ansvariga fo r studien presenterades. 
 
TOSCA-3 riktar sig till vuxna och ma nga scenarion beskriver en arbetssituation. Da  
deltagarna gick pa  gymnasiet var det inte sa kert att alla hade erfarenhet av arbete att 
anva nda sig av fo r att besvara fra gorna som bero rde arbete. Deltagarna instruerades 
da rfo r att fo r dessa scenarion utga  fra n hur de skulle reagera om de var med om 
situationen, att utga  ifra n erfarenheter fra n sommar- eller extraarbete, eller att 
fo resta lla sig att situationerna utspelade sig i skolan. 
 

Statistiska analyser 

Samtliga bera kningar utfo rdes i IBM SPSS Statistics 21. Chronbachs alfa visade pa  god 
intern konsistens fo r skalorna PFAI (α = .85) och HADS-D (α = .75) och mindre god fo r 
skambena genhet (α = .51) och HADS-A (α = .60). En analys av datamaterialets 
normalfo rdelning gav otillfredssta llande resultat fo r skalorna FF, HADS-D och HADS-A. 
HADS-A och HADS-D transformerades da rfo r med hja lp av en kvadratrotsbera kning och 
FF med hja lp av en logaritm fo r att fo rba ttra normalfo rdelningen (Tabachnick & Fidell, 
2007). De transformerade skalor anva ndes sedan fo r fortsatta analyser. Fo r att tolka 
styrkan pa  korrelationerna anva ndes Cohens (1988, refererad i Pallant, 2007) riktlinjer 
(liten; r = .10 - .29, mellan; r = .30 - .49, och stor; r = .50 - 1.0). 
 

 
Etiska överväganden 

Detta examensarbete ingick som ett studentprojekt i ett sto rre forskningsprojekt pa  
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. En godka nd forskningsanso kan och etikanso kan 
fanns sedan tidigare fo r forskningsprojektet. Detta a r ett krav fo r att fa  hantera ka nsliga 
personuppgifter i samband med forskning (SFS 1998:204). Eftersom eleverna var under 
18 a r fanns ba de deras och fo ra ldrarnas godka nnande. Deltagandet utformades utifra n 
Vetenskapsra dets riktlinjer fo r humanistisk och samha llvetenskaplig forskning da r 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
uppfylldes (Vetenskapsra det, 2002). Eleverna blev informerade om att deltagandet var 
valfritt samt att de na r som helst kunde avbryta sin medverkan utan att beho va fo rklara 
varfo r. 
 
 

Resultat 
 
Den fo rsta fra gesta llningen i studien syftade till att underso ka hur skambena genhet 
korrelerar med psykisk oha lsa i form av depression och a ngest. Utifra n bakgrunden 
antogs att skambena genhet skulle korrelera positivt med psykisk oha lsa. Tabell 1 visar 
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en liten positiv korrelation mellan skambena genhet och psykisk oha lsa. Korrelationen 
mellan skambena genhet och a ngest a r signifikant. 
 

Fra gesta llning nummer tva  syftade till att underso ka relationen mellan 
skambena genhet och FF. Utifra n tidigare studier antogs korrelationen vara positiv. I 
Tabell 1 presenteras en liten signifikant positiv korrelation mellan skambena genhet och 
FF. 
 

Tabell 1. Korrelationer mellan instrumenten, N inom parentes. 
Variabler 1 2 3 4 
1. Skam 
 

    

 
2. HADS-A 
 

 
.200* 
(119) 

   

 
3. HADS-D 
 

 
.152 
(119) 

 
.535** 
(146) 

  

 
4. PFAI 
 

 
.183* 
(120) 

 
.509** 
(146) 

 
.393** 
(145) 

 

* p < .05. ** p < .01. 

 
Den tredje fra gesta llningen i studien syftade till att underso ka hur FF korrelerar med 
psykisk oha lsa i form av depression och a ngest. A ven ha r antogs en positiv korrelation. 
Tabell 1 visar att FF har en signifikant positiv korrelation med psykisk oha lsa. 
Korrelationen mellan FF och a ngest var stark och korrelationen mellan FF och 
depression medelstark. 
 

Hierarkisk multipel regressionsanalys utfo rdes fo r att underso ka om skambena genhet 
och FF signifikant kunde predicera deltagarnas sja lvskattade a ngest efter att ko n 
kontrollerats fo r. A lder matades in som steg 1 och fo rklarade 3,3 procent av variansen i 
a ngest. Efter att ha lagt till skambena genhet och FF i steg 2 kunde modellen fo rklara 
34,1 procent av variansen i a ngest, F (3, 114) = 19,645, p < .001). Skambena genhet och 
FF fo rklarade ytterligare 30,8 procent av variansen i a ngest efter att ha kontrollerat fo r 
ko n, fo ra ndring i R2 = .308, fo ra ndring i F (2,114) = 26,632, p < .001. I den slutliga 
modellen var endast FF statistiskt signifikant (β = .537, p < .001) med ho gre 
standardiserad betakoefficient a n ko n (β = .111, p = .154) och skambena genhet (β = 
.094, p = .231). 
 
Ytterligare en hierarkisk regressionsanalys utfo rdes fo r att underso ka om 
skambena genhet och FF signifikant kunde predicera deltagarnas depression efter att 
ko n kontrollerats fo r. A ven ha r matades a lder in som steg 1 och fo rklarade 4,1 procent 
av variansen i depression. Efter att skambena genhet och FF lagts till fo rklarade 
modellen 20,9 procent av variansen, F (3, 114) = 10,030, p < .001. Skambena genhet och 
FF fo rklarade ytterligare 16,8 procent av variansen efter att ko n kontrollerats fo r, 
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fo ra ndring i R2 = .168, fo ra ndring i F (2, 114) = 12,098, p < .001. Endast FF kunde 
signifikant predicera depression och hade en ho gre standardiserad betakoefficient (β = 
.404, p < .001) a n ko n (β = .142, p = .096) och skambena genhet (β = .043, p = .618). 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att underso ka relationen mellan skambena genhet, FF och 
psykisk oha lsa hos elever pa  ett elitidrottsgymnasium. Resultaten visar att det finns en 
liten signifikant korrelation mellan skambena genhet och a ngest, en liten korrelation 
mellan skambena genhet och depression samt en liten signifikant korrelation mellan 
skambena genhet och FF. Korrelationen mellan FF och depression var medelstark och 
signifikant medan korrelationen mellan FF och a ngest var stark och signifikant. FF 
kunde signifikant predicera ba de depression och a ngest, na got som varken 
skambena genhet eller kontrollvariabeln ko n kunde. 
 

Skambenägenhet och psykisk ohälsa 

Riktningen pa  relationerna mellan skambena genhet och depression samt 
skambena genhet och a ngest a r positiv och ligger i linje med tidigare fynd (Tangney et 
al., 2007; Nathanson, 1994; Stro msten, 2011; Andrews et al., 2002; Hughes et al., 2011). 
Resultaten i den aktuella studien antyder att ju ho gre skambena genhet, desto ho gre 
niva er av psykisk oha lsa i form av depression och a ngest. Tangney, Wagner och 
Gramzow (1992) fann att skambena genhet hade en medelstark signifikant korrelation 
med ba de depression och a ngest. De fick dock olika resultat med olika instrument fo r 
att ma ta skambena genhet. I en validering av TOSCAs skambena genhetsskala fann 
Woien, Ernst, Patock-Peckham och Nagoshi (2003) att skalan hade tillfredssta llande 
reliabilitetsma tt fo r en population med en medela lder pa  19 a r. Den studien fann a ven 
att skambena genhet hade en medelstark signifikant korrelation till ba de depression 
och a ngest. Till skillnad fra n resultaten i den ha r studien fann Woien et al. (2003) att 
skambena genhet hade en ho gre korrelation med depression a n med a ngest. I studien 
anva ndes dock ett annat instrument fo r att ma ta psykisk oha lsa. En orsak till att 
kopplingen mellan skambena genhet och psykisk oha lsa varierar i olika studier kan vara 
att olika studier anva nt olika instrument fo r att ma ta ba de skambena genhet och psykisk 
oha lsa. 
 
Med tanke pa  att tidigare studier fa tt olika resultat med olika ma tt pa  psykisk oha lsa a r 
det intressant att diskutera HADS. White, Leach, Sims, Atkinson och Cottrell (1999) 
anser att HADS med fo rdel kan anva ndas pa  ungdomar mellan 12 och 17 a r, ba de i en 
klinisk population och i en normalpopulation. I en litteraturo versikt riktar dock Cosco, 
Doyle, Ward och McGee (2012) kritik mot att strukturen i HADS a r diffus och ser olika 
ut beroende pa  hur den analyseras. Cosco et al. (2012) lyfter fram att HADS kan fa nga 
upp psykisk oha lsa men att instrumentet inte a r tillra ckligt bra pa  att skilja mellan 
a ngest och depression. Resultaten i den aktuella studien tolkas utifra n ovansta ende som 
att det finns en liten koppling mellan skambena genhet och psykisk oha lsa, men att 
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resultaten pa  grund av omsta ndigheterna kring skambena genhetsskalan och 
problemen med HADS bo r tolkas med fo rsiktighet. Det beho vs da rfo r fler studier fo r att 
utveckla kunskapen om hur relationen mellan skambena genhet, a ngest och depression 
ser ut. 
 

Skambenägenhet och rädsla för att misslyckas 

Korrelationen mellan skambena genhet och ra dsla fo r att misslyckas a r liten och 
signifikant. Korrelationen a r mindre a n fo rva ntat da  resultat fra n tidigare forskning 
visat att skam a r den ka nsla som har starkast koppling till FF (Conroy, 2001; Conroy, 
2004; McGregor et al., 2005). Kortversionen av PFAI ma ter generell FF och 
originalversionen av PFAI inneha ller fem delskalor som ma ter olika aspekter av FF. En 
av delskalorna ma ter ra dsla fo r att uppleva skam (Conroy et al., 2002). I kortversionen 
av PFAI representeras den delskalan av en fra ga. En mo jlig fo rklaring till att 
korrelationen mellan skambena genhet och FF a r mindre a n fo rva ntat kan vara att 
ra dslan fo r att uppleva skam inte kommer fram lika tydligt i kortversionen av PFAI. Na r 
McGregor et al. (2005) underso kte relationen mellan FF och skam anva nde de flera olika 
instrument fo r att ma ta ba de skam och FF. Na r de anva nde TOSCAs 
skambena genhetsskala anva nde de dock ett annat ma tt pa  FF vilket go r det sva rt att 
ja mfo ra de resultaten med resultaten fra n den ha r studien. Att olika instrument har 
anva nts kan dock ha gjort att den ha r studiens resultat inte motsvarade resultatet fra n 
studien av McGregor et al. (2005). Resultaten fra n den ha r studien ligger dock i linje 
med tidigare forskning pa  a mnet. Fler studier beho vs fo r att utveckla kunskapen om hur 
skambena genhet och FF korrelerar. 
 

Rädsla för att misslyckas och psykisk ohälsa 

De positiva signifikanta korrelationerna mellan FF och psykisk oha lsa ligger i linjer med 
det fo rva ntade resultatet baserat pa  tidigare studier (Conroy & Metzler, 2004; Conroy, 
Willow & Metzler, 2002). Den ho gre korrelationen mellan FF och a ngest a n den mellan 
FF och depression skulle kunna fo rklaras av att FF mer liknar a ngest a n depression. 
Elliot et al. (1999) menar som tidigare na mnts att FF la nge fo rknippades med till 
exempel tentamensa ngest men att begreppen numer skiljs a t. Conroy & Elliot (2004) 
definierar ra dsla fo r att misslyckas som en tendens att o ver tid uppleva oro och a ngest 
i bedo mningssituationer pa  grund av att individen har la rt sig att misslyckande a r 
fo rknippat med hotfulla konsekvenser. En orsak till att korrelationen mellan FF och 
a ngest a r starkare a n den mellan FF och depression skulle kunna vara att FF pa minner 
mer om a ngest a n om depression. Resultaten tolkas dock med viss fo rsiktighet med 
tanke pa  den kritik Cosco et al. (2003) riktar mot HADS fo rma ga att skilja pa  depression 
och a ngest. 
  

Samspelet mellan skambenägenhet, FF och psykisk ohälsa 

Ur de hierarkiska regressionsanalyser som gjordes fo r att underso ka hur va l 
skambena genhet och FF kunde predicera psykisk oha lsa, efter att ko n kontrollerats fo r, 
framkom att skambena genhet, FF och ko n kunde fo rklara 30,8 procent av variansen av 
a ngest och 20,9 procent av depression. Av skambena genhet, FF och kontrollvariabeln 
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ko n kunde endast FF signifikant predicera psykisk oha lsa. FF predicerade a ngest na got 
ba ttre a n depression. A ven skambena genhet kunde ba ttre fo rklara a ngest a n 
depression. Detta beror fo rmodligen pa  att den regressionsmodell som fo rklarade 
a ngest var ba ttre a n den som fo rklarade depression. 
 
Deltagarnas ko n a r den na st ba sta fo rklaringen till varians i psykisk oha lsa. Ko n stod i 
regressionsanalysen fo r 3,3 procent av variansen i a ngest och 4,1 procent av variansen 
i depression och hade ett ho gre fo rklaringsva rde a n skambena genhet. Flera forskare 
(Benetti-McQuoid et al., 2005; Lewis, 1971; Stro msten et al., 2009; Stro msten et al., 
2011; Tangney, 1990; Tangney et al., 2002) lyfter fram att kvinnor a r mer bena gna att 
reagera med skam a n ma n. En vanlig fo rklaring till att kvinnor ofta skattar ho gre pa  
psykisk oha lsa och da rfo r anses ma  sa mre a n ma n a r att kvinnor a r mer o ppna fo r att 
uppleva negativa ka nslor, psykisk sma rta och oha lsa a n ma n, sa rskilt vid sja lvskattning 
(Barsky, Peekna & Borus, 2001; Stro msten, 2011; Tangney, 1990). Stro msten (2011) 
fann att kvinnor rapporterar ho gre niva er av psykisk oha lsa a n ma n. I studien av 
McGregor et al. (2005) skattade kvinnor ho gre pa  FF a n vad ma nnen gjorde, vilket ligger 
i linje med vad andra studier funnit om skillnader i sja lvskattningar (Barsky et al., 2001; 
Stro msten, 2011; Tangney, 1990). 
  
Utifra n Lazarus (2000) syn pa  emotioner och idrott skulle en vilja att undvika skam och 
de hotfulla konsekvenserna fo rknippade med FF kunna leda till att eleverna pa   inte 
underso ker vad som lett till misstagen, eller hur de kan a tga rda dem. Ett undvikande av 
situationer som skulle kunna leda till utveckling kan skapa den negativa spiral som 
McGregor et al. (2005) talar om. Kombinationen av skambena genhet, FF och psykisk 
oha lsa kopplat till prestationssituationer skulle kunna ha mma elevens utveckling mot 
elitniva  samt inneba ra ett obehag fo r eleven. Detta skulle inneba ra en motsatt effekt 
mot den som RF vill uppna  genom sina elitidrottsgymnasier. Eleverna pa  ett 
elitidrottsgymnasium har enligt RFs definitioner dubbla karria rer da  de kombinerar 
elitidrott med specialanpassade studier (FoU 2013:3). Fo r eleverna inneba r detta en 
kravfylld miljo  da r de fo rva ntas prestera ba de inom skola och inom idrott. Enligt RFs 
underso kning om hur eleverna prioriterar under fo rsta a ret pa  RIG va ljer eleverna 
idrotten (FoU 2013:3). En na got a ldre studie av RF som underso kte varfo r ungdomar 
slutar med idrott visade da remot att o kade krav i skolan var en vanlig anledning till att 
ungdomarna slutade med idrott (FoU 2004:3). 
 
Elliot et al. (1999) lyfter fram en likhet mellan FF och tentamensa ngest. Andra studier 
har visat att FF har en koppling till stress, oro och a ngest (Conroy et al., 2004; Conroy 
et al., 2002). Conroy (2004) menar a ven att individens anpassningsfo rma ga kan kopplas 
till FF. Uto ver detta kan fo rma gan att uppna  personliga ma l ocksa  pa verkas av FF 
(Conroy et al., 2002). Sammantaget kan livet med de dubbla karria rerna inneba ra stora 
krav som kan vara sva rare att hantera vid ho g FF da  FF tycks kunna ha mma 
prestationen i sig, men a ven pa verka hur individen hanterar sja lva situationen da r 
prestationen ska ske. En likhet mellan skam, FF, depressions- och a ngestsymtom a r att 
de a r negativa upplevelser fo r individen. Gemensamt fo r flera olika grundla ggande 
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psykologiska teorier a r tanken om att ma nniskan helst undviker negativa upplevelser 
och att vi na r vi inte kan undvika negativa upplevelser ka nner ett obehag, till exempel 
a ngest (Ramnero  & To rneke, 2006; Gullestad & Killingmo, 2011). Resultaten av den ha r 
studien kan tolkas som att de negativa upplevelserna kan knytas till elevernas 
skolma ssiga och idrottsma ssiga utveckling. Relationen mellan skambena genhet, FF och 
psykisk oha lsa skulle kunna inneba ra att eleverna kastas in i den negativa spiral av 
undvikande som McGregor et al. (2005) pratar om. Sa mre fo rutsa ttningar att kunna 
utvecklas hindrar inte bara utvecklingen av fa rdigheter utan a ven mo jligheten att 
utvecklas som en ung frisk individ. Parallellt med detta rapporterar Statens 
Folkha lsoinstitut (2013) om att det psykiska va lbefinnandet hos ungdomar mellan 15 
och 29 a r har minskat kraftigt sedan 1990-talet. En individ som inte kan undvika en 
prestationssituation fo rknippad med skam och FF kan uppleva mer psykisk oha lsa da  
de utsa tts fo r negativa upplevelser de helst vill undvika. 
 

Begränsningar 

En begra nsning med studien a r att ma tningen av HADS och PFAI genomfo rdes en till tre 
ma nader tidigare a n ma tningen av TOSCA-3. Regressionsanalyserna som underso ker 
modellerna har en omva nd ordning av variablerna ja mfo rt med tidpunkt fo r 
ma tningarna. Den sto rsta mo jliga skillnaden mellan ma tningarna fo r HADS och PFAI 
samt TOSCA-3 a r tre ma nader. Med tanke pa  att det som mest skiljer tre ma nader mellan 
ma tningarna bedo ms inte tidsaspekterna ha pa verkat resultaten i 
regressionsanalyserna i na gon stor utstra ckning. Vid tolkning av resultaten bo r det 
dock tas med i beaktning att det kan skilja upp till tre ma nader mellan 
datainsamlingarna. Om fo rutsa ttningarna kring studien sett annorlunda ut hade 
ma tningarna gjorts vid samma tillfa lle fo r att slippa den omva nda ordningen i 
regressionsanalyserna. Variablernas ordning i regressionsanalyserna valdes utifra n hur 
tidigare forskning kopplar samman begreppen. 
 
Chronbachs alfa fo r skambena genhet var .50, vilket ra knas som svag intern konsistens. 
Detta skiljer sig fra n vad Stro msten, Henningsson, Holm & Sundbom (2009) fann i sin 
svenska validering av instrumentet. Det skiljer sig a ven fra n skamskalan i TOSCA/A som 
enligt Tangney och Dearing (2002) ligger pa  .77. En anledning till att Chronbachs alfa 
fo r skambena genhet i den ha r studien var la gre a n i den svenska validerade svenska 
versionen kan vara att instrumentet inte kunde fa nga in skambena genhet hos en annan 
ma lgrupp a n den ta nkta. En stor majoritet av eleverna var under 18 a r, vilket a r under 
gra nsen fo r att ra knas som vuxen och da rmed som ma lgrupp fo r TOSCA-3 vuxenversion. 
Tangney et al. (2002) menar att TOSCA a r la mpligt fo r vuxna i alla a ldrar. En 18-a ring 
och en 16-a ring bo r inte skilja sig sa rskilt mycket a t i arbetslivserfarenhet varpa  det inte 
ga r att sa ga om den la gre Chronbachs alfa-niva n beror pa  det eller inte. TOSCA-3 valdes 
i samra d med fo rfattarna till den validerade svenska versionen av TOSCA-3. 
 
Skam, skuld och andra sja lvmedvetna affekter utgo r inre emotionella erfarenheter 
vilket fo rsva rar ma tning av dem (Stro msten, 2011). Tangney (1996) anser att ett bra 
sa tt att ma ta skam pa  a r genom scenariobaserade ma tningar. De fa ngar affektiva, 
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kognitiva och beteendema ssiga aspekter av skam, samt en bena genhet att reagera med 
skam. Generellt sett har dock scenariobaserade ma tningar la gre reliabilitet a n 
checklistor baserade pa  adjektiv. Det har emellertid fo reslagits att situationsvariansen 
orsakad av det underliggande konceptuella ramverk som scenariobaserade test bygger 
pa , det vill sa ga att varje fra ga delar gemensam varians med det aktuella konceptet (till 
exempel skam eller skuld) men ocksa  med sitt eget scenario, leder till en underskattning 
av reliabiliteten (Tangney, 1996). Detta kan inneba ra att Chronbachs alfa kan vara ho gre 
a n vad det ser ut att vara. Resultaten fo r skambena genhet i studien bo r dock tolkas med 
fo rsiktighet. 
 
Vid insamlingen av TOSCA-3 svarade 121 personer pa  enka ten. Data fra n de tidigare 
insamlingarna av HADS och PFAI omfattade 149 personer. En del personer deltog i den 
fo rsta ma tningen deltog inte i den andra ma tningen. Na r ko n togs med som variabel i 
regressionsanalyserna fo ll ytterligare 7 personer bort som inte fyllt i ko n. Varfo r 
svarsfrekvensen var la gre vid den andra ma tningen kan bero pa  att eleverna ga r pa  olika 
program och inte kunde na rvara pa  resurstimmen. En annan mo jlig fo rklaring kan vara 
att vissa deltagarna hade utbildningsmoment fo rlagda pa  annan ort. 
 
Praktiska implikationer 

Utifra n RFs ambitioner om att ett elitidrottsgymnasium ska fo rbereda och utveckla 
unga idrottare fo r idrottande pa  elitniva  a r det intressant att lyfta fram hur studiens 
fynd kan utveckla dagens elitidrottsgymnasium. Den tydliga kopplingen mellan FF och 
psykisk oha lsa, men a ven kopplingarna mellan skambena genhet och psykisk oha lsa a r 
intressanta fo r Dragonskolans Elitidrottsgymnasium och RF. A ven hur elevernas ko n 
kan kopplas till skambena genhet, FF och psykisk oha lsa a r intressant. Framfo rallt 
kopplingen mellan FF och psykisk oha lsa inneba r att elevernas ma ende kan adresseras 
dels genom den psykiska oha lsan i form av a ngest- och depression men a ven genom det 
mindre dramatiska FF. Fo r skolan sja lv eller i samarbete med psykologprogrammet bo r 
fo rekomsten av de tre variablerna underso kas fo r att kunna avgo ra hur stort problemet 
a r. 
 
Tangney et al. (2002) beskriver att skambena genhet och upplevelsen av skam ga r att 
fo ra ndra genom till exempel o kat la rande och ett alternativt fo rha llningssa tt i miljo n 
da r prestationen a ger rum. Conroy och Coatsworth (2007) fann att na r unga idrottares 
sja lvanklagelser minskade, minskade a ven deras FF. A ven de unga idrottarnas 
upplevelser av sina tra nare pa verkade utvecklingen av FF. Dessa studier visar att det 
ga r att fo ra ndra hur eleverna uppfattar och ma r i sin miljo , vilket a r intressant fo r 
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium och RF. Det finns fo rutsa ttningar fo r att 
interventioner fo r att fo ra ndra miljo n da r eleverna la r sig och presterar kan fo ra ndra 
deras ma ende och fo rha llningssa tt till prestation. 
 
Förslag till framtida forskning 

Da  instrumentet fo r att ma ta skambena genhet visade pa  otillra ckliga reliabilitetsma tt 
och andra studier (Woien et al., 2003) med deltagare i liknande a ldrar fa tt tillra ckliga 
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reliabilitetsma tt vore det intressant att go ra om studien med samma instrument fo r att 
underso ka om det var na gonting i utfo randet av denna studie som pa verkade resultaten. 
Det vore a ven intressant att i en kommande studie anva nda sig av TOSCA/A. 
 
Tidigare studier (Nystro m & Mikkelsen, 2013) har visat pa  samband mellan sa ttet pa  
vilket vi hanterar skam och psykisk oha lsa. Lazarus (2000) pa sta r att olika sa tt att 
hantera skam pa verkar prestationen hos en idrottare. Utifra n detta vore det intressant 
att underso ka hur relationen mellan olika sa tt att hantera skam och ra dsla fo r att 
misslyckas och psykisk oha lsa ser ut. 
 

En studie da r interventioner riktas mot att fo ra ndra miljo n da r eleverna presterar samt 
elevernas fo rha llningssa tt kopplat till prestation skulle kunna ge va rdefull kunskap till 
hur framtidens elitidrottsutbildningar bo r se ut och skulle a ven kunna fo rfina 
metoderna fo r hur sa dant fo ra ndringsarbete utifra n ytterligare forskning pa  omra det 
kan utformas. Tidigare studier har visat att det ga r att fo ra ndra dessa faktorer (Tangney 
et al., 2002; Conroy & Coatsworth, 2007). 
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