
 

 

Självmedkänsla hos unga elitsatsande 
idrottare 

 

Relationen mellan självmedkänsla, rädsla för att misslyckas, 
achievement goals och psykisk hälsa  

 
 
Jonna Jurefors och Anna Roos 
 
 
 
 
 
Ht 2015 

Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet, 300 hp 

Handledare: Stefan Holmström 

 
 



2 
 

SJÄLVMEDKÄNSLA HOS UNGA ELITSATSANDE IDROTTARE: RELATIONEN MELLAN 
SJÄLVMEDKÄNSLA, RÄDSLA FÖR ATT MISSLYCKAS, ACHIEVEMENT GOALS OCH 
PSYKISK HÄLSA 
  

Jonna Jurefors & Anna Roos 
  
Tidigare studier har visat att elever på elitidrottsgymnasium med dubbla karriärer har höga krav att 
prestera inom både idrott och studier. Självmedkänsla har kopplats till positiva utfall inom idrott och 
innebär att vara stöttande snarare än kritisk och dömande mot sig själv. Studiens syfte var att undersöka 
om självmedkänsla har ett samband med rädsla för att misslyckas, generell psykisk hälsa och achievement 
goals samt om dessa faktorer kan predicera psykisk hälsa. Studien bestod av 97 elever från ett 
elitidrottsgymnasium i åldrarna 16-19 år. Resultatet visar att självmedkänsla har ett samband med samtliga 
faktorer samt att självmedkänsla och mastery-goals kan predicera elevernas psykiska hälsa. Att öva upp 
självmedkänsla kan vara av vikt för att öka den psykiska hälsan. Longitudinella studier är önskvärt för att 
följa utvecklingen hos en elitidrottande ungdomsgrupp över tid. 
 
Previous studies has shown that students at elite high school’s with dual careers are under a lot of pressure 
to perform in both their sports and academic studies. Self-compassion has been linked to positive outcomes 
in sports and it involves being supportive rather than critical and judgmental towards oneself. The purpose 
of this study was to examine the relationship between self-compassion, fear of failure, mental health and 
achievement goals and if these factors can predict psychological well-being. The study consisted of 97 elite 
high school students, 16-19 years old. The results shows that self-compassion is associated with all the 
factors and that self-compassion and Mastery-goals can predict psychological well-being. This indicates that 
it may be important to practice self-compassion to enhance mental health. Longitudinal studies is desirable 
to follow the development of youth elite athletes over a longer period of time. 

 
 
Förra året gav Folkhälsomyndigheten ut en rapport där det framgår att svenska 
ungdomar mår allt sämre, trots att den allmänna folkhälsan ökat de senaste åren 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Orsaken till denna utveckling är inte klarlagd, men ökade 
krav och en osäker framtid kan vara del av förklaringen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
En ungdomsgrupp som upplever höga krav och som kan vara särskilt utsatt, är 
gymnasieungdomar som läser vid något av Sveriges Riksidrottsgymnasier (Stambulova, 
Engström, Franck & Linnér, 2013). Idrottsrörelsen har tillsammans med 
utbildningsväsendet utvecklat en modell som möjliggör för unga idrottare att kombinera 
en elitsatsning med studier (Riksidrottsförbundet, 2015). Kombination kallas dubbla 
karriärer eftersom att det innebär en hög belastning på ungdomarna som ska prestera 
och lyckas inom både sin idrott och i sina studier. För en god utveckling i den dubbla 
karriären är det viktigt med ett helhetsperspektiv där det psykosociala är lika viktigt som 
det idrottsliga för den unga idrottarens hälsa och framgång (Riksidrottsförbundet, 2015). 
På gymnasial nivå möjliggörs detta via dubbla karriärprogram som 
Riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU; 
Riksidrottsförbundet, 2015). I samverkan mellan Riksidottsförbundet, Skolverket, 
kommunen och specialidrottsförbunden drivs RIG och NIU så att en samordning kan ske 
i elevernas utbildning, idrottsliga, psykosociala samt psykologiska utveckling 
(Stambulova et al., 2013). Samordningen blir en viktig förutsättning för att eleverna ska 
lyckas med sin idrott, tillgodogöra sig en utbildning och samtidigt må bra 
(Riksidrottsförbundet, 2015).  
  
På Dragonskolans elitidrottsgymnasium i Umeå studerar elever på dubbla 
karriärprogram med krav att prestera på elitnivå eller utvecklas från nivån under elit 
(Riksidrottsförbundet, 2015). För många av ungdomarna innebär detta en övergång till 



3 
 

elitidrott och starten på en elitidrottskarriär, vilket innebär en omställning som ställer 
nya krav och där grunden läggs för den framtida utvecklingen. En god anpassning till de 
nya kraven både i och utanför idrottssammanhang har visat sig ge bättre förutsättningar 
för en lång och lyckad karriär samt för att anpassa sig till livet efter idrottskarriärens slut 
(Stambulova, Alfermann, Statler, & Côté, 2009). En misslyckad anpassning riskerar att 
resultera i att karriären avslutas i förtid eller att idrottaren i värsta fall hamnar i ett 
alkohol- eller drogmissbruk (Stambulova et al., 2009). Forskning på unga idrottares 
upplevelser av att läsa på Riksidrottsgymnasium som innebär en satsning på dubbla 
karriärer är i dagsläget begränsad (Stambulova et al., 2013). Stambulova et al., (2013) 
undersökte riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av dubbla karriärer under sitt första 
läsår. Där framgick att eleverna upplever höga krav på att prestera och lyckas inom både 
idrott, skola och privatliv. Enligt samma studie var det viktigt att kunna hantera kraven 
på prestation samt att anpassa sig i sin nya situation för framgång och hälsa (Stambulova 
et al., 2013). En annan studie av Stambulova, Engström, Franck, Linnér, & Lindahl (2014) 
rapporterade att elever vid RIG upplever kraven som höga både i början och i slutet av 
det första året på RIG. Personliga resurser som exempelvis motivation, självsäkerhet, 
kommunikationsförmåga och copingstrategier kunde förutspå kvalitén på den 
anpassning som krävs inom idrott, skola och privatliv. Även socialt stöd från familj, 
tränare, vänner och lärare påverkade elevernas anpassning (Stambulova et al., 2014). 
  
I studierna från Stambulova med kollegor (2013; 2014) förefaller det viktigt att aktörer 
runtom idrottseleverna vid RIG och NIU, så som tränare, skola och familj, kan hjälpa 
eleverna att hantera kraven och utveckla de resurser som krävs för en god anpassning i 
sina dubbla karriärer. Detta för att det i förlängningen ska leda till framgång inom 
idrotten, men även hälsa (Morris & Kavussanu, 2009). Ökad kunskap om vilka faktorer 
och personliga resurser som har betydelse är av intresse för att kunna bistå med rätt stöd 
och insatser. För ökad prestation och hälsa i idrottssammanhang menar Mosewich (2013) 
att det är nödvändigt att vara stöttande snarare än kritisk och dömande mot sig själv. En 
självmedkännande attityd kan enligt Neff (2003) också underlätta för att inte fastna i 
negativa tankar. Andra faktorer som i flertalet studier visat sig påverka prestation och 
mående för idrottare är motivet till att nå framgång (Morris & Kavussanu, 2009; Wang, 
Biddle, & Elliot, 2006). Motivet till att vilja prestera kan variera. Enligt Conroy & Elliot 
(2004) kan det handla om behovet att vara bättre än andra eller önskan att utveckla sig 
själv och nå sin fulla potential. Andra motiv till att lyckas kan bottna i en rädsla för att 
misslyckas (Conroy & Elliot, 2004). Tidigare forskning har visat att det är viktigt för vuxna 
elitidrottare att vara vänliga och okritiska gentemot sig själva, vilket i flertalet 
sammanhang visat samband med rädsla för att misslyckas, motiv till att prestera samt 
generell psykisk hälsa (Kuchar, 2015; Morris & Kavussanu, 2009; Neff, 2003). Samtliga 
faktorer kan ha betydelse för elitidrottande gymnasielever med dubbla karriärer och blir 
viktiga att undersöka för att öka kunskapen om vad som kan bidra till en god utveckling i 
de unga idrottarnas elitidrottssatsning. Denna studie ämnar undersöka självmedkänsla 
hos elitidrottande gymnasieelever och om självmedkänsla har ett samband med synen på 
prestation, misslyckande och generell psykisk hälsa.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår från fyra teoretiska utgångspunkter, vilka är självmedkänsla (self-
compassion), rädsla för att misslyckas (fear of failure), achievement goal och generell 
psykisk hälsa. Dessa fyra är intressanta att studera då de i tidigare forskning har visat sig 
betydelsefulla för hälsa och framgång inom både akademi och idrott (Conroy, Willow & 
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Metzler, 2002; Mosewich, 2013; Neff, 2003; Wang et al., 2006). Tidigare forskning har 
dock inriktat sig på vuxna och denna studie ämnar undersöka om dessa samband även är 
gällande på en ungdomsgrupp. I dagsläget saknas det studier som undersökt sambanden 
mellan dessa fyra begrepp på elitsatsande ungdomar i Sverige. Om tidigare fynd även går 
att finna hos elitsatsande ungdomar i Sverige kan det vara viktig kunskap som kan leda 
till en god utveckling och hälsa för ungdomar med dubbla karriärer i Sverige.    
 
Det har varit svårt att finna en adekvat översättning av det engelska begreppet 
achievement goal. Eftersom att det är svårt att hitta en motsvarighet för ordet på svenska 
då svenska översättningar inte fullt ut kan fånga begreppets innebörd och därmed 
riskerar att bli missvisande, kommer det engelska begreppet att användas i denna 
uppsats. Övriga begrepp kommer att refereras till på svenska.  
 
Självmedkänsla 
Självmedkänsla består av tre huvudsakliga komponenter; vänlighet mot sig själv istället 
för självkritik, samhörighet (common humanity) istället för isolering och mindfulness 
istället för överidentifiering (Neff, 2003).  
 
Vänlighet mot sig själv handlar om att vara omtänksam och förstående mot sig själv och 
inte kritisk och dömande. När livet verkar svårt vänder sig personer med hög grad av 
självmedkänsla inåt för att hitta tröst och trygghet. Ens emotionella ton är mjuk och 
stödjande och inte nedvärderande. Personer med högre grad av självmedkänsla blir rörda 
av sin egen nöd och upplever då en vilja att förbättra sin egen situation (Neff, 2003). 
Samhörighet, inom självmedkänsla, består i att erkänna att alla personer är ofullständiga, 
alla gör misstag, alla misslyckas och att alla människor någon gång faller in i osunt 
beteende. Personer med hög grad av självmedkänsla inser att livet är en kamp där alla 
upplever svårigheter och på grund av den insikten känner dessa personer en samhörighet 
med andra, när de själva går igenom svårigheter eller uppmärksammar sina egna brister. 
En person som har lägre grad av självmedkänsla upplever snarare isolering och ensamhet 
vid upptäckt av brister, som om fel och misslyckande är en avvikelse som ingen annan 
genomgår. Dessa personer tänker att de är de enda som kämpar vid motgångar, vilket gör 
att de känner sig isolerade gentemot andra som i deras ögon lever lyckliga liv (Neff, 2003). 
I mindfulness ingår ens medvetenhet om nuet på ett tydligt och balanserat sätt. Detta ger 
en tillåtelse att se på livet mer objektivt utan att varken ignorera eller grubbla över 
negativa aspekter av det. Neff (2003) använder ordet överidentifikation som motpol till 
mindfulness. När personer fastnar i överidentifikation tenderar de att grubbla och fixera 
på negativa tankar och känslor gentemot sig själva.   
 
Tidigare forskning har visat på ett positivt samband mellan självmedkänsla, psykisk hälsa 
och motivation. Negativt samband har påträffats mellan självmedkänsla, depression, 
ångest, ältande och undantryckande av tankar (Neff, 2003). I en akademisk kontext 
hjälper självmedkänsla elever att fokusera på att bemästra en uppgift istället för att oroa 
sig över att bli bedömd i förhållande till andra (Neff, Hsieh & Dejitterat 2005). 
Sannolikheten för en mer adaptiv copingstrategi efter ett misslyckande har visat sig vara 
högre hos mer självmedkännande elever (Neff et al., 2005) och ökade elevernas förmåga 
att dra lärdom av sina misstag (Shimizu, Niiya & Shigemasu, 2015). Enligt Kyeong (2013) 
modererar självmedkänsla sambandet mellan utbrändhet och psykologiskt välbefinnade 
i en akademisk kontext. En högre självmedkänsla hade ett samband med lägre grad av 
akademisk utbrändhet och bättre psykisk hälsa. Kuchar (2015) genomförde en studie på 
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vuxna, kvinnliga atleter under åtta veckor. De fick under fyra veckor genomföra övningar 
inom självmedkänsla och resterande fyra veckor genomförde de mer traditionella 
idrottsövningar. För- och eftermätningar gjordes och dessa visade att övningarna i 
självmedkänsla ökade atleternas idrottstillfredsställelse och minskade deras rädsla för att 
misslyckas jämfört med när de genomfört mer traditionella övningar. Mosewich, Crocker, 
Kowalski och DeLongis (2013) fann att övning i självmedkänsla hos vuxna, kvinnliga 
atleter ökade förmågan att hantera självkritik, grubbleri, och oro över att göra misstag. 
Studien stödjer att självmedkänsla är en viktig komponent inom idrottsvärlden och att 
självmedkänsla kan användas som copingstrategi för att hantera negativa konsekvenser i 
idrottssammanhang. 
 
Rädsla för att misslyckas 
Rädsla för att misslyckas är en reaktion på upplevda hot eller obehagliga konsekvenser 
av att inte nå sina mål (Sagar, Lavallee & Spary, 2007). I en kontext som upplevs hotande 
skulle föreställningar och kognitiva scheman om negativa konsekvenser av att inte lyckas 
kunna aktiveras, vilket då leder till en rädsla för att misslyckas (Conroy, 2004). Tankar 
kring att misslyckas leder till att personer uppfattar hot vilket skapar ångest relaterat till 
rädsla för att misslyckas i bedömningssituationer (Conroy, 2004). Tidigare forskning har 
visat att rädsla för att misslyckas har samband med ångest, oro samt låg optimism (Conroy 
et al., 2002). 
  
Forskning har visat på ett samband mellan rädsla för att misslyckas och ångest över sin 
idrottsprestation (Conroy et al., 2002). Sagar et al. (2007) menar att rädsla för att 
misslyckas inte handlar om misslyckandet i sig utan om vilka konsekvenser 
misslyckandet får. För att undersöka dessa konsekvenser genomförde Sagar et al. (2007) 
en intervjustudie med nio elitidrottande ungdomar (14-17 år). Föreställningen om vilka 
konsekvenser misslyckandet får var skild, men det framgick att de vanligaste 
föreställningarna av negativa konsekvenser var sämre självbild, känsla av att inte kunna 
prestera och känslomässiga svårigheter efter misslyckandet. Föreställningar som också 
visade sig var att svika betydande person, få sociala sanktioner, tappa motivationen och 
hoppa av, materiella förluster, osäker framtidsutsikt, återkommande tankar om 
misslyckande samt immateriella förluster (Sagar et al., 2007). En annan föreställd 
konsekvens av att misslyckas är den skam och skuld misslyckandet för med sig och det 
verkar som att rädslan att uppleva detta vid misslyckande är den dominerande rädslan 
bland idrottare i alla åldrar och oavsett vilken idrott man utövar (Sagar, Busch, & Jowett, 
2010). 
 
Achievement goal 
Achievement goals kan beskrivas som det bakomliggande motiv som styr en individ att 
engagera sig i och bemästra en uppgift (Elliot, 1999). Strävan efter att uppnå något 
handlar enligt Elliot (1999) om hur kompetens och framgång definieras av individen, 
vilket kan göras utifrån två dimensioner; mastery - kompetens definieras i förhållande till 
individen själv, performance - kompetens definieras i förhållande till andra (Elliot, 1999). 
Sedan en tid tillbaka argumenteras för en 2x2 modell (se figur 1). Där en ytterligare 
dimension lagts till; approach - strävan att uppnå framgång eller avoidance - undvika att 
misslyckas. Det finns då fyra typer av achievement goals som en individ kan inta; mastery-
approach, mastery-avoidance, performance-approach och performance-avoidance (Elliot 
& McGregor, 2001).  
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Tabell 1. Achievement goals (Elliot & McGregor, 2001, sid. 502). 

 
Individer som drivs av mastery goal är nyfikna på att lära sig och motiveras av en önskan 
att bemästra en uppgift för att nå sin fulla potential. De ser misslyckanden som en del av 
lärandeprocessen. Individer som drivs av performance goal strävar efter att vara bättre 
än andra och jämför sina prestationer med andras. Dessa individer vill lyckas med en 
uppgift för att stärka sin självkänsla och är i behov av att vara bättre än andra för att 
behålla en stabil självbild (Conroy & Elliot, 2004). Approach handlar om hur individen 
motiveras av att uppnå en själv-refererad eller normativ kompetens. T.ex. sträva efter att 
förbättra sin teknik i en idrott (mastery-approach) eller sträva efter att förbättra sin 
teknik för att vara bättre än andra (performance-approach). Avoidance handlar om hur 
individen motiveras av att undvika ett själv-refererat eller normativt misslyckande, t.ex. 
undvika att riskera att inte lära sig den nya tekniken eller undvika att göra sämre ifrån sig 
än tidigare (mastery-avoidance) eller undvika att prestera sämre än någon annan 
(performance-avoidance; Elliot, 1999). 
  
Achievement goals har kopplats samman med adaptiva psykologiska processer och utfall 
inom sport (Wang et al., 2006). Mastery-approach goals har kopplats till högre grad av 
autonomi, samhörighet och upplevd kompetens inom idrott (Wang et al., 2006). Mastery-
approach goals har även associerats med njutning, hälsa och inre motivation (Adie, Duda, 
& Ntoumanis, 2010; Morris & Kavussanu, 2009; Nien & Duda, 2008). För att utvecklas och 
dra lärdom av misstag och misslyckanden har mastery goals visat sig vara mer adaptivt 
än performance goals (Shimizu, et al., 2015). Mastery-approach har uppvisat negativa 
samband med rädsla för att misslyckas (Conroy, Elliot, & Hofer, 2003), bristande 
motivation (Wang et al., 2006) samt ångest i tävlingssammanhang (Morris & Kavussanu, 
2009). Performance-approach, performance-avoidance och mastery-avoidance goals har 
i flertalet studier uppvisat ett negativt samband med rädsla för att misslyckas (se 
exempelvis Conroy, 2004; Conroy & Elliot, 2004; Conroy, et al., 2003). Både mastery-
avoidance och performance-avoidance goals har visat ett negativt samband med hälsa 
(Adie et al., 2010) och kan kopplas till negativa reaktioner på imperfektion (Stoeber, Stoll, 
Pescheck, & Otto, 2008). 
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Generell psykisk hälsa 
Som tidigare nämnts ökar den generella folkhälsan i Sverige, med undantag för gruppen 
ungdomar som psykiskt mår allt sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det är 
ännu oklart vad detta kan bero på, men känt är att livsvillkoren för ungdomar har 
förändrats avsevärt under de senaste åren (Folkhälsorapport, 2009). Den ökade 
individualiseringen i samhället tillsammans med höga krav som ställs på skolprestationer 
samt en osäker framtid kan vara möjliga förklaringar till den ökade psykiska ohälsan 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
  
World Health Organisation (WHO, 2014) definierar hälsa som: “Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity.” (sid. 1). McDowell (2006) definierar psykisk hälsa utifrån två 
förändringsaspekter 1) svårigheter att upprätthålla tidigare hälsosamma funktioner 2) 
uppkomsten av nya påfrestande företeelser som leder till nedsatt funktion (McDowell, 
2006). Forskning har visat att psykisk hälsa har ett positivt samband med självmedkänsla 
och ett negativt samband med rädsla för att misslyckas (Neff, 2003; Conroy et al., 2002). 
Även achievement goals har kunnat kopplas till psykisk hälsa (Adie et al., 2010).  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om självmedkänsla har ett samband med rädsla 
för att misslyckas, generell psykisk hälsa och achievement goals hos Dragonskolans 
elitidrottselever. Vidare är syftet att undersöka om dessa faktorer kan predicera 
elevernas generella psykiska hälsa. Studien utgår från följande frågeställningar: 
  
1. Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och rädsla för att misslyckas? 
2. Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och generell psykisk hälsa? 
3. Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och achievement goals? 
4. Kan självmedkänsla, rädsla för att misslyckas och achievement goals var för sig och 

tillsammans predicera generell psykisk hälsa? 
 
 

Metod  
Deltagare/Design 
Deltagarna består av elever från Dragonskolans Elitidrottsgymnasium och ett pågående 
forskningsprojektet inom Centrum för Idrottforskning (CIF). Projektet heter 
Idrottsprestation, skola och hälsa för elitidrottande gymnasieungdomar och har 
projektnummer P2016-0124. Projektet har godkänts av regionala etikprövningsnämnden 
i Umeå (2013/287-31). Sammanlagt deltog 129 elever, varav 97 elever inkluderades i 
studien. Eleverna kom från diverse idrotter vid RIG och NIU och 52 var killar och 45 var 
tjejer. Vid första datainsamlingstillfället gick deltagarna årskurs 1 eller 2 och var 16-19 år 
gamla (m = 17.05 SD = 0.73). Efter att ha blivit informerade om studiens syfte fyllde 
deltagarna i studiens frågeformulär. Deltagarna rekryterades från ett pågående 
forskningsprojekt, vilket innebar att deltagarna redan var introducerade i projektet och 
därmed är det ett bekvämlighetsurval (Mujis, 2011) som har gjorts. Studien har 
tvärsnittsdesign.   
 
Procedur 
Inbjudan att delta i studien gick ut till 150 elever vid Dragonskolans 
Elitidrottsgymnasium. Av dessa var det 129 elever som deltog genom att fylla i 
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frågeformulären. Deltagare som av någon anledning inte fyllt i samtliga fyra 
mätinstrument exkluderades i studien. Det slutgiltiga samplet omfattar därmed 97 elever 
som i dagsläget läser årskurs 2 eller 3 på Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Self-
compassion scale short form (SCS-SF) administrerades via webenkät under en 
gruppsamling i Dragonskolans aula och Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) 
via pappersenkät under maj-juni 2015. Achievement Goals Questionnarie for Sports 
(AGQ-S) och The General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) administrerades via 
pappersenkäter vid individuella möten och/eller en gruppsamling under augusti- 
september 2015. Webenkäten exporterades till en excelfil och pappersenkäterna fördes 
in manuellt i samma excelfil. Data exporterades och analyserades sedan med hjälp av SPSS 
Statistics 23. 
 
Instrument 
För att mäta självmedkänsla användes en svensk översättning av Self-compassion scale 
short form (SCS-SF; Söderholm Häll, 2013). Self-Compassion Scale short form är ett 
självskattningsformulär som består av 12 items till skillnad från ursprungsenkäten som 
har 26 items. Formuläret mäter sex komponenter inom självmedkänsla, med två items 
var. Dessa är vänlighet mot sig själv, dömande mot sig själv, samhörighet, mindfulness, 
isolering och överidentifiering. Exempel på items är “När jag misslyckas med något som 
är viktigt för mig tar känslan av att inte duga över.” och “Jag försöker se mina 
misslyckanden som en del av vad det är att vara människa”. Svaren ges på en 5-gradig 
skala (1-nästan aldrig; 5-nästan alltid). SCS-SF har visat sig ha bra intern konsistens (α ≥ 
.86) och mycket bra korrrelation med SCS long form (r≥.97). Helhetspoängen på Self-
Compassion Short form har visat sig vara ett reliabelt och valitt alternativ till den långa 
versionen, dock ska delskalepoängen användas med försiktighet då de inte är lika 
tillförlitliga (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). 
  
En svensk översättning av Achievement Goals Questionnarie for Sports (AGQ-S; Andersson, 
2012) användes för att mäta achievement goals hos deltagarna. AGQ-S är ett 
självskattningsformulär bestående av tolv frågor. Dessa avser mäta de fyra aspekterna av 
achievement goals (Map = mastery-approach, Mav = mastery-avoidance, Pap = 
performance-approach och Pav = performance avoidance) med 3-items i vardera 
subskala. Deltagaren skattar varje item på en 7-gradig skala (1-stämmer inte alls; 7- 
stämmer mycket bra). Exempel på frågor gällande Map och Mav är “Det är viktigt för mig 
att prestera så bra som det är möjligt” och “Jag oroar mig för att jag inte ska prestera så 
bra som jag kan”. Exempel på frågor gällande Pap och Pav är “Det är viktigt för mig att 
prestera bättre än andra” och “Mitt mål är att undvika att prestera sämre än andra”. 
Instrumentets reliabilitet har i tidigare forskning uppmätts till α = .83-.92. (Conroy et al., 
2001). 
  
För att mäta deltagarnas rädsla för att misslyckas användes en svensk översättning av 
Performance Failure Appraisal Inventory kortversion (PFAI; Pettersson, 2015). PFAI är ett 
självskattningsformulär bestående av fem items som avser mäta generell rädsla för att 
misslyckas. Deltagaren skattar varje item på en 5-gradig skala (1- det tror jag inte alls; 5 - 
det tror jag hela tiden). Formuläret mäter fem negativa konsekvenser av misslyckande (a) 
upplevelse av skam och att göra bort sig, (b) nedvärdera sig själv (c) ha en osäker framtid, 
(d) viktiga andra förlorar intresset, och (e) göra viktiga andra upprörda. Ett exempel på 
en fråga är “När jag misslyckas blir personer som är viktiga för mig besvikna”. Chronbachs 
alfa för kortversionen har tidigare uppmätts till .72 (Conroy et al., 2002). 
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För att mäta ungdomarnas psykiska hälsa användes den svenska versionen av The General 
Health Questionnaire 12 (GHQ-12; Sconfienza, 1998). GHQ-12 är ett 
självskattningsformulär bestående av 12 items som avser mäta deltagarnas generella 
hälsa under de senaste veckorna. Varje item skattas på en 4-gradig skala (0- bättre än 
vanligt; 3- mycket sämre än vanligt). Hälften av frågorna är positivt riktade och hälften är 
negativt riktade. Ett exempel på en fråga är “Har du de senaste veckorna kunnat 
koncentrera dig på allt du gjort?”. Högt värde innebär lägre grad av psykisk hälsa och lågt 
värde innebär högre grad av psykisk hälsa. Chronbachs alfa för en svensk ungdomsgrupp 
(20-26 år) har tidigare uppmätts till .83 (GHQ-12; Sconfienza, 1998).   
   
Statistiska analyser 
Samtliga beräkningar utfördes i IBM SPSS Statistics 23. Samplet var normalfördelat och 
analyser kunde utföras med parametriska metoder. För att hantera bortfall på enskilda 
items utfördes en Expectation-maximization algorithm (Reuterberg, 2001). Fem items 
hanterades på detta sätt. För att undersöka samband mellan självmedkänsla och övriga 
faktorer utfördes korrelationsanalyser. För att tolka styrkan på korrelationerna användes 
Cohens riktlinjer (svag; r = ± .10 till ± .29, medelstark; r = ± .30 till ± .4.9, och stark; r = ± 
.50 till ± 1.0; Pallant, 2005). För att besvara frågeställning fyra, om faktorerna kan 
predicera generell psykisk hälsa, utfördes tre regressioner och en hierarkiska regression.  
 
Etiska överväganden 
Denna studie ingår i det pågående forskningsprojektet Idrottsprestation, skola och hälsa 
för elitidrottande gymnasieungdomar vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Projektet 
följer Vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom en del av eleverna är under 18 år finns både deras och 
föräldrarnas godkännande för deltagande, detta har skett via ett skriftligt samtycke. 
Skriftligen informerades även eleverna om att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak vid varje mättillfälle. Insamlad data 
avkodas för att säkerställa deltagarnas anonymitet och alla personuppgifter hanteras 
enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
 

Resultat 
Inledningsvis presenteras deskriptiv data över resultaten på samtliga mätinstrument.  
 
Tabell 2. Resultaten av instrumenten redovisat i medelvärden, standardavvikelser och 
Cronbachs αlfa. 
 

Variabler M SD Min. Max.   α 

SCS-SF 3.08 .50 1.50 4.17 .76 

PFAI 2.17 .88 1.00 4.60 .85 

GHQ-12 0.79 .30 0.08 1.83 .80 

AGQ-S Map 5.88 0.83 3.33 7.00 .70 

AGQ-S Mav 4.59 1.39 1.33 7.00 .86 
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AGQ-S Pap 4.94 1.35 1.00 7.00 .83 

AGQ-S Pav 3.90 1.55 1.00 7.00 .86 

Not: N = 97. SCS-SF = Self-compassion Scale Short form, PFAI = Performance Failure Appraisal Inventory, GHQ-12 = 
General Health Questionnaire, Map = Master-approach, Mav = Mastery-avoidance, Pap = Performance-approach, Pav = 
Performance-avoidance. 

 
Frågeställning ett, två och tre syftade till att undersöka sambandet mellan självmedkänsla 
och rädsla för att misslyckas, generell psykisk hälsa samt achievement goals. 
Korrelationsanalyser utfördes och resultaten redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 3. Korrelationer mellan instrumenten.  
 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 

1 SCS-SF        

2 PFAI -.51**       

3 GHQ-12 -.33** .39**      

4 AGQ-S Map -.17 .01 -.27**     

5 AGQ-S Mav -.42* .55** .31** .06    

6 AGQ-S Pap -.18 .25* .04 .44** .18   

7 AGQ-S Pav -.12 .23* .14 -.02 .36** .50**   

Not: N = 97. Svag korrelation r = ± .10 till ± .29, medelstark korrelation r = ± .30 till ± .4.9, stark korrelation r = ± .50 till 
± 1.0 (Pallant, 2005).    
 *p < .05.**p < .01. 

 
Ett starkt negativt samband fanns mellan självmedkänsla (SCS-SF) och rädsla för att 
misslyckas (PFAI). De som skattade högt på självmedkänsla skattade lågt på rädsla för att 
misslyckas. Ett medelstarkt negativt samband fanns mellan självmedkänsla och generell 
psykisk hälsa (GHQ-12). Resultatet visade att en högre skattning på självmedkänsla hade 
ett samband med lägre skattning på generell psykisk hälsa. När det gällde självmedkänsla 
och subskalorna i achievement goals (AGQ-S), var det endast mastery-avoidance (MAv) 
som hade ett signifikant samband med självmedkänsla. Sambandet var medelstarkt och 
negativt. De som rapporterat högt på självmedkänsla har rapporterat lågt på mastery-
avoidance.  
 
Den fjärde frågeställningen, om självmedkänsla, rädsla för att misslyckas och 
achievement goals kan predicera den generella psykiska hälsan, besvarades genom 
regressionsanalyser med de tre faktorerna (variablerna) ställda var för sig (se figur 1) 
samt i en gemensam modell (se tabell 4). 
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Figur 1. Regressionsanalyser med självmedkänsla, rädsla för att misslyckas samt achievement goals som 
enskilda prediktorer för psykisk hälsa. 

 
Ställda enskilt var självmedkänsla en signifikant prediktor för generell psykisk hälsa β = -
.33, t(97) = -3.35, p < .001 och förklarade en del av variansen R2 = .09, F(2, 97) = 5.75, p < 
.01. Även rädsla för att misslyckas var enskilt en signifikant prediktor β = .37, t(97) = 4.02, 
p < .001 och förklarade en del av variansen i generell psykisk hälsa R2 = .13, F(2, 97) = 
8.22, p < .001. Inom AGQ-S var mastery-approach en signifikant prediktor för generell 
psykisk hälsa, β = -.37, t(97) = -3.35, p < .001 och så var även mastery-avoidance β = .31, 
t(97) = 2.87, p < .01. Performance-approach och performance-avoidance var inte 
signifikanta prediktorer för generell psykisk hälsa. Tillsammans förklarade subskalorna i 
achievement goals en del av variansen i generell hälsa R2 = .15, F(5, 97) = 4.44, p < .001. 
 
Tabell 4. Standardiserad betakoefficient för självmedkänsla, rädsla för att misslyckas samt 
achievement goals som prediktorer för generell psykisk hälsa. 
 

                 GHQ-12 

Prediktor Steg 1 

  β 

Steg 2 

  β 

Kön .05 .00 

SCS-SF  -.23* 

PFAI  .17 

AGQ-S Map  -.36*** 

AGQ-S Mav  .19 

AGQ-S Pap  .10 

AGQ-S Pav  -.02 

Adjusted R2 -.01 .23 

Not: N = 97. 
*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 
Ställda i en gemensam modell (se tabell 3) svarade självmedkänsla, rädsla för att 
misslyckas, de fyra dimensionerna i achievement goals och kön för 22.9 % av variansen i 
psykisk hälsa efter att kön kontrollerats för R2 = .23, F(7, 97) = 5.07, p < .001. I den 

SCS-SF 

PFAI 

AGQ-S  

GHQ-12 9.0% 

 

13,1% 

 

15.2% 

GHQ-12 

GHQ-12 
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slutgiltiga modellen var endast självmedkänsla β = -.23, t(97) = -2.16, p < .05. och Mastery-
approach β = -.36, t(97) = -3.36, p < .001 signifikanta prediktorer för generell psykisk 
hälsa.  

 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om självmedkänsla har ett samband med rädsla för 
att misslyckas, generell psykisk hälsa och achievement goals hos Dragonskolans 
elitidrottselever. Syftet var även att undersöka om faktorerna självmedkänsla, rädsla för 
att misslyckas och achievement goals kan predicera elevernas generella psykiska hälsa. 
Studien utgick från fyra frågeställningar som var och en diskuteras nedan. 
 
Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och rädsla för att misslyckas? 
Självmedkänsla visar sig ha ett starkt negativt samband med rädsla för att misslyckas. 
Elever med högre självmedkänsla rapporterar lägre grad av rädsla för att misslyckas och 
de som upplever en högre grad av rädsla för att misslyckas rapporterar lägre 
självmedkänsla. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning, av Neff (2003) som fann 
en stark negativ korrelation mellan självmedkänsla och rädsla för att misslyckas. Detta 
resultat är väntat med tanke på att personer med högre grad av självmedkänsla innehar 
en accepterande hållning till misstag, ser misslyckanden som en naturlig del av livet och 
att alla har sina fel och brister (Neff, 2003). En person med låg självmedkänsla upplever 
snarare isolering och ensamhet vid motgångar och misslyckanden (Neff, 2003). Något 
som kan förklara varför dessa individer har en starkare rädsla för att misslyckas då 
konsekvenserna av ett misslyckande rimligen upplevs mer negativt.  Både Kuchar (2015) 
och Mosewich et al. (2013) har konstaterat att en ökad självmedkänsla hos atleter kan 
minska rädslan för att misslyckas och att övning i självmedkänsla kan öka förmågan att 
hantera oron över att göra misstag. Självmedkänsla har också uppvisat ett negativt 
samband med ångest (Neff, 2003) och ångest är vanligt förekommande vid rädsla för 
misslyckas eftersom att tankar kring rädslan för att misslyckas gör att personen uppfattar 
hot vilket i sin tur skapar ångest (Conroy, 2004). Då högre grad av självmedkänsla har ett 
samband med lägre rädsla för att misslyckas samt minskad ångest inom idrott och 
tävlingssammanhang, kan självmedkänsla vara en viktig resurs som hjälper de 
elitidrottande ungdomarna att hantera oro, ångest och misslyckanden kopplat till 
idrotten.   
 
Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och generell psykisk hälsa? 
Sambandet mellan självmedkänsla och generell psykisk hälsa är negativt och sambandet 
tyder på att de som rapporterar lägre grad av självmedkänsla rapporterar högre poäng på 
generellt psykiskt mående, där höga poäng betyder sämre psykisk hälsa.  De som 
rapporterar högre grad av självmedkänsla rapporterar att de har bättre generell psykisk 
hälsa. Då en person med högre grad av självmedkänsla visar vänlighet mot sig själv, kan 
vända sig inåt för att hitta tröst och kan se livet från flera perspektiv, så är det rimligt att 
personer som rapporterar högre grad av självmedkänsla även rapporterar högre psykisk 
hälsa. Personer som rapporterar lägre grad av självmedkänsla tenderar att grubbla och 
fixera vid negativa tankar och känslor, de känner sig ensamma med sina bekymmer och 
är kritiska mot sig själva (Neff, 2003), vilket kan ha samband med sämre psykisk hälsa. 
Detta resultat får även stöd i tidigare forskning vilka har visat ett positivt samband mellan 
självmedkänsla och psykisk hälsa, emotionell hälsa och ett negativt samband mellan 
självmedkänsla, depression och ångest (Neff, 2003).  
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Hur ser sambandet ut mellan självmedkänsla och achievement goals? 
Endast mastery-avoidance har ett signifikant samband med självmedkänsla och 
sambandet är medelstarkt och negativt. Det betyder att de som rapporterat högt på 
självmedkänsla har rapporterat lågt på mastery-avoidance. Resultatet är inte förvånande 
då mastery-avoidance handlar om att undvika att göra dåligt ifrån sig och personer med 
hög mastery-avoidance har ett perfektionistiskt synsätt och strävar efter att alltid vara 
bättre än tidigare (Elliot, 2001). Självmedkänsla handlar delvis om att alla kan ha fel och 
brister, alla misslyckas emellanåt och att imperfektion är något mänskligt (Neff, 2003).  
 
De starkaste korrelationssambanden av samtliga uppmätta variabler finns mellan just 
självmedkänsla och mastery-avoidance, självmedkänsla och rädsla för att misslyckas 
samt rädsla för att misslyckas och mastery-avoidance. Den sistnämnda uppvisar starkast 
samband. Att de med högre grad av självmedkänsla har lägre grad av mastery-avoidance 
kan förstås utifrån att rädsla för att misslyckas är en av de starkaste prediktorerna för 
mastery-avoidance (Conroy et al., 2003). I den här studien uppvisar en hög 
självmedkänsla ett samband med låg grad av rädsla för att misslyckas, något som också 
stöds av tidigare forskning (Kuchar, 2015). Om rädsla för att misslyckas i sin tur kan 
predicera mastery-avoidance är det rimligt att högre självmedkänsla också är kopplat till 
lägre grad av mastery-avoidance. 
 
Förvånande är att inget signifikant samband fanns mellan självmedkänsla och mastery-
approach. Mastery-approach goals har tidigare kopplats samman med mer adaptiva 
psykologiska processer inom idrott, så som inre motivation och samhörighet (Wang et al., 
2006) samt njutning och hälsa (Adie, et al., 2010; Morris & Kavussanu, 2009; Nien & Duda, 
2008). I och med att Neff (2003) även funnit att självmedkännande individer var mer 
benägna att inta mastery-approach goals i en akademisk kontext förväntades detta 
samband även vara gällande inom idrott, då motiven till att prestera inom idrott kan 
tänkas likna motiven till att prestera i skolan. En möjlig förklaring kan vara att 
instrumentet som används av Neff (2003)  är utformad för att mäta achievement goals i 
en akademisk kontext och skiljer sig från den som används i denna studie som är utformad 
för en idrottslig kontext. Kritik har riktats mot den achievement goals-modell som 
används i akademiska sammanhang och det ifrågasätts huruvida den är överförbar till 
idrott (Harwood, Hardy & Swain, 2000). Denna studie finner inte heller något samband 
mellan självmedkänsla och performance-approach eller performance-avoidance, vilket 
går emot tidigare forskning (Neff, et al., 2005). Att inga samband hittas kan bero på att 
den här studiens sampel är mindre än studien som funnit samband tidigare. Att det inte 
finns något samband kan också bero på att självmedkänsla är inre trygghet och inre 
strävan efter att må bra och våga vara sårbar (Neff, 2003). Performance goals handlar om 
hur egna prestationer jämförs med andras och de personerna vill vara bättre än andra för 
att stärka sin självkänsla (Conroy & Elliot, 2004). Att självmedkänsla och performance 
goals inte har ett samband kan således bero på att självmedkänsla mäter inre fenomen 
och performance-goals mäter hur personer jämför sig med andra.  
 
 
Kan självmedkänsla, rädsla för att misslyckas och achievement goals var för sig och 
tillsammans predicera generell psykisk hälsa? 
Samtliga faktorer kunde enskilt förklara en del av elevernas generella psykiska hälsa. 
Självmedkänsla förklarade 9.0%, rädsla för att misslyckas 13.1% och achievement goals 
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15.2%, men i achievement goals är det enbart mastery-approach och mastery-avoidance 
som visar sig ha betydelse för den psykiska hälsan. Huruvida eleverna har högt eller lågt 
på performance-skalan kan alltså inte förutspå deras psykiska hälsa. Att de enskilda 
faktorerna kan predicera generell psykisk ohälsa är inte förvånande, då tidigare studier 
visar att självmedkänsla, rädsla för att misslyckas och mastery goals har ett samband med 
psykisk hälsa (Neff, 2003; Conroy, 2004; Conroy et al., 2003; Adie et al., 2010).  
 
Självmedkänsla, rädsla för att misslyckas och achievement goals kan tillsammans förklara 
22.9% av den generella psykiska hälsan och har en betydande inverkan på elevernas 
psykiska mående. Det är dock endast självmedkänsla och mastery-approach som 
signifikant kan förklara generell psykisk hälsa i den gemensamma modellen. 
Självmedkänsla och rädsla för att misslyckas har ett starkt samband och det kan vara 
anledningen till att rädsla för att misslyckas faller bort som en signifikant prediktor när 
dessa faktorer ställs tillsammans i en gemensam modell. En möjlig förklaring är att högre 
självmedkänsla buffrar för rädsla för att misslyckas, genom att individer med hög 
självmedkänsla lättare kan hantera sin rädsla för att misslyckas. Detta sänker oron och 
leder till ökad psykisk hälsa.  
 
Mosewich (2013) anser att det är det viktigt att ha självmedkänsla för att öka sin 
prestation men också sin hälsa. En självmedkännande person oroar sig inte och grubblar 
inte i lika stor utsträckning som personer som är självkritiska och dömande (Neff, 2003). 
Att vara mycket dömande kan leda till dåligt mående speciellt i en kontext där motgångar 
kan uppstå. Likaså har mastery-approach ett samband med hälsa vilket har kopplats till 
upplevd kompetens inom idrotten (Wang et al., 2006; Morris et al., 2009). Elever med 
dubbla karriärer upplever höga krav på att prestera både i studierna och i sin idrott 
(Stambulova et al., 2013). För att eleverna ska må bra och lyckas hantera de höga kraven 
visar resultatet att en god självmedkänsla och ett förhållningssätt präglat av mastery-
approach är av betydelse. 
 
Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterade att den psykiska hälsan för ungdomar de 
senaste åren har försämrats. Det var därför av största vikt att undersöka vilka faktorer 
som påverkar den psykiska hälsan för en elitidrottande ungdomsgrupp. Resultatet visar 
att en hög självmedkänsla samt en drivkraft präglat av mastery-approach medför bättre 
psykiska hälsa hos Dragonskolans elitidrottande gymnasieungdomar. Vikten av en god 
självmedkänsla som skyddsfaktor får också stöd i tidigare forskning där hög 
självmedkänsla har setts påverka akademisk stress, lett till ökad psykologisk hälsa och 
minskad depression (Kyeong, 2013). Enligt Shimizu et al. (2015) kan självmedkänsla 
dessutom minska negativa effekter efter ett misslyckande för de elever som i sitt lärande 
drivs av performance goals. En högre grad av självmedkänslan gör att elever i större 
utsträckning kan dra lärdom av sina misstag oavsett vilket typ av achievement goals de 
innehar. Eftersom högre grad av självmedkänsla kan minska betydelsen för vilken 
achievement goal en person drivs av (Shimizu et al., 2015) kan det tyda på att 
självmedkänsla är av större vikt än achievement goals för god psykisk hälsa.  
 
Begränsningar 
En begränsning med studien är att mättillfällena för SCS-SF och PFAI skedde i maj-juni 
och mättillfället för AGQ-S och GHQ12 i augusti-september. Eftersom mättillfällena 
skedde under en längre tid och inte vid ett och samma tillfälle, kan det ha skett 
förändringar i hur eleverna skattar sig själva. Denna tidsaspekt bedöms dock inte ha 
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påverkat resultaten nämnvärt men bör tas i beaktande vid avläsning och generalisering 
av resultaten. Det har även varit svårt att nå ut till samtliga elever och av de 129 elever 
som valde att delta var det inte alla som besvarade samtliga instrument. Förklaring till 
detta är att datainsamlingen skedde vid två olika terminer och en del elever kunde inte 
medverka vid de två tillfällena eller så föll de bort på grund av att de varit där men inte 
svarat på den aktuella enkäten. Konsekvensen av detta blev att endast elever som 
besvarat alla fyra instrument inkluderades i studien. Det slutgiltiga samplet bestående av 
97 elever anses som tillräckligt (Field, 2013) även om det är lägre än flera tidigare studier 
som undersökt självmedkänsla och fått signifikanta samband. Studien är en 
korrelationsstudie och det är viktigt att ha i åtanke att det därmed inte går att dra några 
slutsatser om orsakssamband.  
 
I studien används självskattningsformulär, vilka mäter en persons subjektiva upplevelse 
av sig själv. Detta kan göra det svårt att avgöra om eleverna svarar sanningsenligt, så som 
de själva känner eller i enighet med vad som är socialt önskvärt. För att öka validiteten 
och komma runt problemet med självskattningar skulle ett komplement kunna vara att 
även låta tränarna skatta eleverna på samtliga mått. Då datat var normalfördelat och det 
finns en spridning av svaren, kan det ändå antas att eleverna skattat trovärdigt. En fördel 
med självskattningsformulär är att det går att mäta många personer samtidigt och på ett 
smidigt sätt. De fenomen som mäts kan vara svåra att mäta eftersom att de skulle kunna 
variera över tid, vilket betyder att om skattningen skett vid ett annat tillfälle hade den 
kanske sett annorlunda ut. Att genomföra longitudinella studier där eleverna följs under 
en längre tid hade kunnat kontrollera för detta. Det hade även varit önskvärt att inkludera 
någon form av prestationsmått för att kunna se om grad av självmedkänsla, rädsla för att 
misslyckas, achievement goals samt den psykiska hälsan påverkar elevernas prestation. 
Prestation kan mätas på många sätt och det är inte helt enkelt att avgöra utifrån vilka 
kriterier en prestation ska bedömas.  
 
Tre av instrumenten som används är engelska versioner som är översatta till svenska. 
Endast GHQ-12 är utprövad och validerad på en svensk ungdomsgrupp. De andra tre 
instrumenten är således inte validerade i Sverige. Det är något som bör tas i åtanke vid 
utläsning av denna studies resultat då de svenska översättningarna av instrumenten kan 
skilja sig från de validerade ursprungsinstrumenten. Dock är dessa välanvända 
instrument som är validerade i studier gjorda utanför Sverige. (Reas et al., 2011; Conroy 
et al., 2001; Conroy et al., 2002).  Dessutom har samtliga instrument i denna studie god 
intern konsistens och uppvisar chronbachs alfa som stämmer överens med de engelska 
versionerna. Något som talar för att reliabiliteten i denna studie är god. Instrumenten som 
används är utformade för vuxna och en del ord kan vara svårbegripliga för en ungdom, 
dock så fanns det vid testtillfällena vuxna att tillgå om frågor uppstod.  
 
Det råder delade åsikter om huruvida achievement goals-modellen ska utgå från två, tre 
eller fyra dimensioner samt om den modell som används i akademiska sammanhang är 
överförbar till en idrottslig kontext (Harwood et al., 2000). De fyra delskalorna korrelerar 
även högt med varandra och Shimizu et al. (2015) har visat på att höga värden på samtliga 
subskalor kan vara förknippad med bättre utfall och att det kan vara minst lika bra som 
att enbart ha höga värden på mastery-approach (Shimizu et al., 2015). Denna studie utgår 
ifrån 2x2 modellen anpassad för sport, vilket bör tas i beaktande vid jämförelser med 
andra studier som kan ha använt andra modeller för att mäta achievement goals.   
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Praktiska implikationer 
Denna studie är en del av Dragonskolans pågående forskningsprojektet Idrottsprestation, 
skola och hälsa för elitidrottande gymnasieungdomar, och fynden är högst relevanta för 
projektet. RIG och NIU syftar till att skapa goda förutsättningar för unga idrottare att 
kombinera en elitidrottssatsning med studier och den starka kopplingen mellan 
självmedkänsla, rädsla för att misslyckas, achievement goals samt psykisk hälsa blir 
därmed av intresse för dem. Studiens resultat kan bidra till ökad förståelse, för att hjälpa 
eleverna så att de lättare kan hantera de högt ställda kraven samt utveckla de resurser 
som krävs för att klara av sina dubbla karriärer. Det framkommer att självmedkänslan 
kan vara en viktig faktor som underlättar för elitidrottande elever att hantera hinder för 
en god utveckling och för att må bra. Även om kopplingen mellan psykisk hälsa och 
idrottsprestation inte undersökts i denna studie så har tidigare forskning visat på att ett 
bättre mående ger bättre förutsättningar för en god idrottsprestation (Mosewich, 2013). 
Det är dessutom möjligt för idrottare att öva upp sin självmedkänsla och det kan i sin tur 
underlätta hanterandet av självkritik och grubbleri (Mosewich et al., 2013) samt oro och 
ångest över rädslan för att misslyckas inom idrotten (Kuchar, 2015).  
 
För tränare och andra vuxna runt idrottseleverna är det viktigt att främja ett tillåtande 
klimat som stöttar och uppmuntrar en självmedkännande attityd, istället för ett kritiskt 
och dömande klimat. Det behövs också ett klimat som främjar mastery-approach, där 
eleverna tillåts göra misstag och misslyckas. Morris & Kavussanu (2008) menar att detta 
går att åstadkomma, genom att belöna elever för deras ansträngningar och inte för 
resultatet kan tränare, lärare och föräldrar bidra till att skapa fördelaktiga achievement 
goals hos eleverna. Att undvika att bestraffa misslyckanden och istället berömma hårt 
arbete samt belöna elever när de lär sig något nytt eller förbättrar sin egen förmåga, kan 
hjälpa till att skapa ett tryggt klimat där elever vågar försöka och inte räds negativa 
konsekvenser av ett misslyckande. Något som också främjar mastery-approach goals hos 
eleverna. Genom att även betona hur misslyckanden är en del av läroprocessen förmedlas 
en självmedkännande hållning och rädslan för att misslyckas kan minska. Tillsammans 
kan detta skapa bättre psykisk hälsa hos elitidrottseleverna och i förlängningen skapa 
goda förutsättningar för prestation och framgång (Mosewich, 2013; Neff, 2003; Neff et al., 
2005).  
 
Vidare forskning 
För att tydligare kunna fastställa kopplingen mellan självmedkänsla, rädsla för att 
misslyckas och achievment goals, hur de hänger samman och påverkar varandra, krävs 
ytterligare forskning. Samtliga faktorer har i denna studie och i tidigare forskning visat 
samband med hälsa. Intressant hade varit att mäta hur faktorerna även är kopplat till 
prestation inom idrott, något som bör undersökas i framtida forskning.    
Longitudinella studier är önskvärt för att följa utvecklingen hos en elitidrottande 
ungdomsgrupp och på så sätt undersöka hur självmedkänsla samt övriga variabler 
förändras över tid och vilken påverkan det har på mående, prestation och framgång i det 
långa loppet.  
 
Självmedkänsla kan verka skyddande på en rad psykologiska faktorer och utfall inom 
idrott. Förslagsvis bör framtida studier titta på effekterna av interventioner där 
elitidrottande elever får träna upp sin självmedkänsla och därmed ytterligare undersöka 
vad en ökad självmedkänsla kan leda till hos denna grupp.  
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Slutsats 
Sammantaget kan resultatet av den här studien tolkas som att de positiva aspekterna av 
självmedkänsla och mastery-approach kan knytas till elevernas hälsa. Elever med lägre 
grad av självmedkänsla och som jämför sina prestationer mer med andra än sig själva, 
mår psykiskt sämre. Elever med högre grad av självmedkänsla är dessutom inte lika rädda 
för att misslyckas. Självmedkänsla blir en viktig komponent i hur elever med dubbla 
karriärer hanterar sin situation och alla de krav de ställs inför. Den ökade hälsan som 
infinner sig när eleverna är självmedkännande och intar en mastery-approach till sitt 
lärande och idrottande verkar skyddande. Lägre grad av självmedkänsla och lägre grad 
av mastery-approach blir istället riskfaktorer för en psykisk ohälsa. Att träna upp sin 
självmedkänsla själv eller med hjälp av träningsprogram och inta en mer accepterande 
och tolerant attityd mot sig själv, blir av vikt för att öka den psykiska hälsan hos en 
elitidrottande ungdomsgrupp. 
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