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Bakgrund: Det sociala stödets inverkan på barn och ungdomars idrottsutövande är en 

betydelsefull faktor i strävan att uppnå inte bara goda idrottsresultat utan även en allmän positiv 

utveckling av fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt välbefinnande. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie var att utforska det sociala stödets inverkan på barn och ungdomars 

idrottsutövande. Design: Litteraturstudie. Metod: Författarna har använt sig av databaser och 

elektroniska tidskrifter för att samla in vetenskapliga artiklar på engelska. Elva artiklar valdes ut. 

Resultat: Studiens författare fann tre huvudteman för barn och ungdomars sociala stöd; föräldrar, 

kamrater och tränare. Vidare tillkom underteman av det sociala stödets funktion såsom 

instrumentellt stöd, känslomässigt stöd, autonomi och förebilder. Konklusion: Socialt stöd som 

leder till inre motivation är den drivkraft som ger positiva attityder till idrott och främjar barn och 

ungdomars fysiska aktivitet över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: The influences of social support on sports for children and adolescents – a literature review. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: The influence of social support on sports for children and adolescent is a major 

factor for the purpose of achieving not only good sport results but also an overall positive 

improvement of physical, psychological, social and cultural wellbeing. Objectives: The purpose of 

this study was to examine the influence of social supports on sports for children and adolescents. 

Design: Literature review. Methods: The authors used databases and electronic journals in order 

to collect scientific papers published in English. Ultimately eleven articles were selected.  

Result: The authors of this literature review found three main themes in children and adolescents 

social support: parents, friends and coaches. Further sub-themes were found for social support, 

such as instrumental support, emotional support, autonomy and role models. Conclusion: Social 

support leading to instrinct motivation is the momentum giving positive attitudes for sports and 

promotes physical activity over time for children and adolescents. 
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Inledning 

Det sociala stödets inverkan på barn och ungdomars idrottsutövande är en betydelsefull faktor 

i strävan att uppnå inte bara goda idrottsresultat utan även en allmän positiv utveckling av 

fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt välbefinnande (Riksidrottsförbundet [RF], 2009). 

För att etablera positiva attityder till idrott och dess utövande är det viktigt att redan från unga 

år skapa en hållbar grund på vilken en hälsofrämjande livsstil kan byggas (Socialstyrelsen, 

2009a). 

Ny forskning visar att formen av det sociala stödet kan vara avgörande för om barn och 

ungdomar väljer att fortsätta med idrottandet eller inte (Bunke, 2011). Av denna anledning är 

det av intresse att belysa det sociala stödets betydelse för att säkerställa att unga människor 

ges ett tryggt, glädjerikt och stimulerande idrottande. Ur ett folkhälsoperspektiv, både på kort 

och lång sikt, genererar detta en bättre hälsa i befolkningen.  

Bakgrund 

Fysisk aktivitet och goda matvanor är två områden som Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 

2009a) framhåller som nyckelkomponenter för en allmänt god hälsa. Detta har hämmande 

effekter på våra vanligaste folkhälsosjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer och 

psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet spelar en central roll i att stärka immunförsvaret och ger även 

en minskning av oro, ängslan och depressioner (Socialstyrelsen, 2009a). Studier presenterade 

av Socialstyrelsen (2009a) visade att fysisk aktivitet var viktigt redan från unga år och därför 

bör långsiktiga och sunda idrottsvanor etableras så tidigt som möjligt. Det nionde 

folkhälsomålet, fysisk aktivitet, har både en hälsofrämjande- och en sjukdomsförebyggande 

ambition (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2012a). Konkret uttryckt innebär det enligt FHI (2012a) 

en allmän ökning av fysisk rörelse både i skolan och på fritiden. För att uppnå detta är den 

frivilliga sektorn, med idrottsrörelsen i spetsen, den dominanta aktören i Sverige. 

Enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009b) har ungdomars psykiska välbefinnande 

försämrats sedan mätningarna startade i början av 1980-talet och trenden fortsätter att peka 

nedåt. Vikten av väl fungerande sociala relationer, kamratskap och gott socialt stöd är en av 

de främsta faktorerna för att ungdomar dels ska börja med idrott och dels stanna kvar i 

föreningsidrotten över tid (RF, 2009). Bunke (2011) tog upp sambandet mellan ungdomars 
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idrottsvanor och de faktorer som påverkade deras utövande positivt och negativt. Studien 

visade att socialt stöd i allmänhet och kamratskap i synnerhet var en proximal social faktor för 

att ungdomarna skulle välja att stanna i idrotten. Forskningen av Bunke (2011) belyste också 

vikten av att det sociala stödet skulle vara av rätt karaktär för att ge avsedd effekt. Fel form av 

socialt stöd kunde istället ha en avskräckande inverkan på ungdomarnas idrottsutövande.  

Socialt stöd 

Socialt stöd är ett begrepp som har definierats på olika sätt. Bunke (2011) beskrev kortfattat 

socialt stöd som en persons goda avsikter att vara någon annan behjälplig genom att 

exempelvis lyssna, ge uppmärksamhet, uppmuntra, ge feedback och information. Det sociala 

stödet kan även ha en tvåvägskoppling i form av kamratskap där ge och ta är lika viktiga för 

samvaron. På ett något annorlunda sätt definierades socialt stöd av Orth-Gomér och 

Gustafsson (2008) som den styrka positiva relationer ger. De framhöll även att det inte alltid 

var antalet socialt stöttande relationer som individen hade som var den främsta faktorn för god 

hälsofrämjande effekt utan det var lika viktigt med kvalitén på dessa relationer. Om paralleller 

dras till det biopsykosociala perspektivet kan intressanta samband skönjas. Socialt stöd är en 

av de viktigaste komponenterna vid hälsofrämjande arbete då det enligt Cohen och Rodriguez 

(1995) bidrar som en av flera biopsykosociala kopplingar mellan psykisk och fysisk hälsa. I 

samma anda belyser Folkhälsoinstitutet också vikten av det sociala stödets betydelse för 

hälsan och människors levnadsvanor (FHI, 2012b).  

Orth-Gomér och Gustafsson (2008) tydliggjorde vidare det sociala stödets multipla 

dimensioner och delar upp dem i tre delar. Emotionellt stöd från nära familje- och 

vänskapsrelationer som stärker individens självkänsla genom bekräftelse och värdesättande av 

den egna personligheten. Informativt stöd från kunniga och informerade personer som ger 

underlag till informerade val eller förståelse för något. Praktiskt stöd från någon i individens 

omgivning som ger konkret och/eller materiellt stöd. I den föreningsidrottsliga kontexten 

återfinns alla dessa typer av socialt stöd som Orth-Gomér och Gustafsson (2008) beskriver. 

Det intressanta i detta konstaterande är att det sociala stödet inte bara finns i en form utan 

inbegriper hela spektrumet mellan god och positiv till dålig och negativ.  

Riksidrottsförbundet (2005) lyfter fram idrottens komplexa sociala betydelse då den inte bara 

ger utövarna en frisk kropp utan även ett gott psykiskt välbefinnande genom kamratskap och 

gemenskap. I kontrast till RF:s positiva hållning riktade Bunke (2011) uppmärksamhet på de 
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negativa aspekterna av socialt stöd i föreningsidrotten. Hon menade att även negativa aspekter 

borde vägas in för att ge ett mer nyansrikt perspektiv. 

Idrottsutövande 

Till vardags används orden fysisk aktivitet och idrott ofta synonymt. Fysisk aktivitet 

definieras av Folkhälsoinstitutet (2012c) som all rörelse som ger ökad energiomsättning. 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) beskrivs idrott inte bara som fysiska aktiviteter utan det 

omfattar även de former som innehåller hjälpmedel av olika slag. Schäfer Elinder och 

Faskunger (2006) ger en mer mångsidig bild av fysisk aktivitet där rörelse av olika intensitet 

såsom aktiv vardag, lätt motion, motion och träning avgränsar begreppet. Ordet idrott används 

inte av dem, men innebörden i deras definition liknar i mycket den av FHI (2012c). I 

dokumentet ”Idrotten vill” utgivet av Riksidrottsförbundet (2009) presenteras idrott som 

fysisk aktivitet utförd i syfte att ha roligt för att få ett högre välbefinnande och ökad 

prestationsförmåga. Idrotten bidrar för individen med utveckling på det fysiska, psykiska, 

sociala och kulturella planet (RF, 2009).  

Riksidrottsförbundet (2005) tar i rapporten ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor” upp de 

motstridiga uppgifterna om huruvida ett fysiskt aktivt idrottsengagemang hos ungdomar i allt 

större takt byts mot en mer stillasittande livsstil. Rapporten påvisade en positiv utveckling 

mellan 1998 till 2005 där deltagarantalet i föreningsidrott ökat. Hela 90 % av alla ungdomar 

har enligt rapporten varit aktiva i en idrottsförening, men hela 34 % faller bort av anledningar 

såsom intresseproblem eller tidsbrist. Faktorer kopplade till socialt stöd (kamratskap, 

gemenskap och stöd från tränare och föräldrar) omfattade sammanlagt cirka 25 % av de 

angivna orsakerna till att ungdomarna slutade. 

FHI (2012d) belyser de forskningsresultat som pekar på att socialt stöd och självförtroende är 

viktigt för att främja långsiktig fysisk aktivitet. Bunke (2011) påvisade self-efficacy, tilltron 

till den egna förmågan, som en stark ingrediens i strävan att individanpassa idrottandet för att 

ungdomarna ska tillåtas utvecklas utifrån de egna förutsättningarna. Detta hänger samman 

med motivation till idrottandet och hur det sociala stödet behövs som en yttre drivkraft för att 

stimulera den avgörande inre motivationen. Av denna anledning bör ungdomar enligt FHI 

(2012d) ges stöd och uppmuntras till att utföra och prova på olika former av idrott.  

I den kommande litteraturstudien avses inte enbart att inkludera de fysiska aktiviteterna som 

ger ökad energiomsättning utan alla former av idrottande som sker för motion, rekreation eller 
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tävling. Även sporter som är mindre fysiskt krävande, exempelvis curling inkluderas. 

Anledningen till detta är att idrottandet har olika syften beroende på individens behov. Det 

kan vara allt från att utöva elitidrott till att motionera eller fylla behovet av gemenskap och 

samhörighet, alltså både fysisk och psykisk hälsa. 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

Det sociala stödet studeras i en idrottslig kontext för att beskriva hur det kan ge både positiva 

och negativa effekter på välbefinnandet och det fortsatta utövandet. Folkhälsoinstitutet belyser 

att det finns ett stort antal studier som ger belägg för sociala relationers hälsofrämjande effekt, 

framförallt i termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och 

socialt kapital (FHI, 2012b). Östergren (2008) skriver att i ett folkhälsosammanhang är 

sociala relationer i allmänhet en betydelsefull parameter och det är av stort folkhälsointresse 

att beskriva, analysera och applicera hälsofrämjande aspekter av ett socialt stöd.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utforska det sociala stödets inverkan på barn och 

ungdomars idrottsutövande.  

Metod 

Design 

En litteraturstudie är en sammanställning och syntes av resultat från empiriska studier i syfte 

att belysa ämnet ur ett holistiskt perspektiv. Metodologin i en litteraturstudie omfattar att söka 

relevanta artiklar och detaljerat redogöra för sökstrategierna. Det innebär också att kritiskt 

granska de utvalda artiklarna ur aspekterna kvalité, validitet och etiskt förhållningssätt. 

Därefter sammanställs artiklarnas resultat utifrån nya infallsvinklar och kunskaper som utgör 

litteraturstudiens resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Skillnaden mellan en allmän och en 

systematisk litteraturstudie utgörs av att den senare är mer noggrann och strukturerad och 

därför mer tillförlitlig ur ett vetenskapligt perspektiv. Den systematiska litteraturstudien 

utformas enligt en viss struktur med krav på objektivitet och ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att studien ska vara reproducerbar. Litteraturstudier ska inrikta sig mot aktuell forskning 
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(Forsberg & Wengström, 2008). Denna litteraturstudie är av allmän karaktär och inga anspråk 

görs på kausalitet eller generaliserbarhet vad gäller resultatet. 

Datainsamling och -urval  

Med avsikt att precisera sökningen av artiklar lämpliga för litteraturstudiens syfte ställdes ett 

antal kriterier för inkludering och exkludering upp. Funktionen för inklusions- och 

exklusionskriterier var att avgränsa och tydliggöra det som eftersöktes, exempelvis viss 

målgrupp, viss studiedesign eller viss ålder.    

Inklusionskriterier var: Olika aspekter av socialt stöd och sociala relationer för barn och 

ungdomar (7-25 år) med koppling till fysisk aktivitet i en idrottslig kontext. Artiklarna som 

valdes ut skulle vara bedömda enligt ”peer review”, innehålla information om 

forskningsetiska överväganden och ha en god studiedesign. Vidare skulle artiklarna vara 

utgivna på engelska.  

Exklusionskriterier var: Artiklar äldre än 10 år. Artiklar avseende rehabilitering, sjukdom, 

omvårdnad och medicinska aspekter.  

Litteraturstudiens artikelsökning började med en sondering av tillgängliga databaser. Fem 

databaser passande för ämnesvalet valdes; Cinahl, ERIC, LibHub, Medline och PsychInfo. 

Databaserna testades med sökorden ”Social Support”, ”Sport” och ”Adolescent”. Alla 

databaser gav träffar, men av dessa fem valdes LibHub då den genererade flest träffar med 

artikelrubriker av intresse för litteraturstudien. 

Sökprocessen i LibHub, se tabell 1, utgjordes av sökorden ”Social Support” och ”Sport” och 

med begränsning till åren 2003-2012. Denna sökning genererade 225 träffar. Samtliga 

rubriker lästes för att sortera ut de mest intressanta. Trettiosju abstrakt studerades och av dessa 

valdes tolv artiklar ut för detaljerad granskning för överensstämmelse med inklusions- och 

exklusionskriterierna. Dessa tolv minskades till sex artiklar då resterande inte betraktades 

tillräckligt relevanta för studiens syfte. 

Tabell 1. Översikt av sökprocessen  

Databas/Tidskrift Sökord Träffar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

LIBHUB all:social support 
AND 
all:sport 
2003-2012 

225 37 
 

12 
 

6 

Psychology of Sport 
and Exercise 

Social support 551 17 6 5 
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När de i första skedet tolv utvalda artiklarna bearbetades utkristalliserade sig tidskriften 

”Psychology of Sport and Exercise” som en rik informationskälla till artiklar med koppling 

till området. Av denna anledning valdes att göra en sökning direkt i tidskriften ”Psychology of 

Sport and Exercise” (Tabell 1.). Sökordet ”Social Support” användes och tidsspannet 

avgränsades till 2003-2012, vilket resulterade i 551 träffar. Artikeltitlarna på de första sidorna 

lästes och sjutton studier valdes för genomgång av abstrakt. Utfallet av detta gav sex artiklar 

som lästes i sin helhet, varav fem valdes till studien. 

Databearbetning/analys 

Artiklarna i studien lästes igenom minst tre gånger. För en översikt av alla artiklar se tabell 3. 

Först gjordes en översiktsläsning med avsikt att säkerställa dess betydelse för syftet och att de 

etiska aspekterna redogjorts. Den andra läsningen gjordes mer detaljerat med fokus på hur 

tillförlitlig och trovärdig studien var vad gäller tydlighet i metodbeskrivning och 

forskningsetiska ställningstaganden. Utefter bästa förmåga granskades studiernas validitet och 

reliabilitet, det vill säga om studien mätte det som forskarna avsåg att mäta och hur precisa 

dessa mätningar var. De för helheten språkmässigt svåra partierna klargjordes med 

översättningsprogram och diskussion författarna sinsemellan. Viktiga resultat markerades och 

noteringar om teman och kategorier gjordes för varje artikel. 

Syftet och problemformuleringen i föreliggande litteraturstudie repeterades flera gånger för 

att säkerställa artiklarnas relevans för studien. Vid analysen av artiklarna framträdde teman 

och kategorier som logiskt kunde kopplas till syftet, se tabell 2. Under den noggranna 

genomläsningen konstaterades att alla artiklarna utgick från någon form av givare av socialt 

stöd och med utgångspunkt i det påbörjades en temastruktur för resultatet. Vid den sista 

genomläsningen sammanfattades materialet och liknande teman fördelades på större enheter 

för att slutligen resultera i tre huvudteman med fyra till fem underteman. 

Studiens resultat är strukturerat i två temanivåer. Den första nivån utgör givaren av socialt 

stöd, vilket i denna studie omfattar tre kategorier, föräldrar, kamrater och tränare. Den andra 

nivån utgör den form av socialt stöd som ges till mottagaren, i detta fall barn och ungdomar i 

en idrottslig kontext där målet är att öka den fysiska aktiviteten för ett bättre fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. 
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Tabell 2. Struktur av litteraturstudiens resultat 

Temanivå 1 

Givare av socialt stöd 
Föräldrar Kamrater Tränare 

Temanivå 2 

Inverkan/betydelse för 
ungdomarnas 
idrottsutövande 

- instrumentellt stöd  
- förebilder 
- känslomässigt stöd 
- engagemang 
- inre motivation 

- gemenskap 
- känslomässigt stöd  
- glädje 
- självkänslan 
- inre motivation 

- informativt stöd 
- autonomi 
- förebilder 
- inre motivation 

 

I praktiken utövar de olika formerna av socialt stöd, det vill säga föräldrar, kamrater och 

tränare, ett komplext och olika intensivt inflytande på ungdomarna. Detta gör att i en teoretisk 

presentation kan denna uppdelning förefalla alltför förenklad. De redovisade underteman är 

likaså förenklat presenterade då de är ett axplock av de mest framträdande aspekterna av 

socialt stöd. 

Etiska aspekter 

Den etiska reflektionen av litteraturstudiens urval av artiklar har gjorts med ett kritiskt 

förhållningssätt till hur artikelförfattarna har redovisat de etiska förhållningssätten till sina 

studiedeltagare främst vad gäller informationskrav och samtyckeskrav. Vid urvalsprocessen 

har ingen databas, tidskrift, artikel eller författare favoriserats. I objektiv anda har både 

positiva och negativa resultat redovisats för att kunna ge en så rättvis bild av forskningsläget 

som möjligt.  

Resultat 

Tabell 3 presenterar de 11 vetenskapliga artiklar som resultatet bygger på. Denna studie 

fokuserar på tre olika givare av socialt stöd. Komplexiteten i förhållandet mellan socialt stöd 

och barn och ungdomars idrottande påvisades tydligast i Keegan, Harwood, Spray och 

Lavallees (2009) kvalitativa studie i hur unga idrottares motivation påverkades av föräldrar, 

tränare och kompisar. Det finns även andra givare och sociala relationer av betydelse för 

ungdomars idrottande, men dessa omfattas inte inom ramen för denna studie. 
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Tabell 3. Översikt över inkluderade studier 

Författare och år Plats för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign

/ 

metod 

Resultat Slutsats 

Darlow, & Xu. 
(2011). 

USA 220 
deltagare 

Kvantitativ, 
enkätunder-
sökning. 

Vänners vanor 
påverkade de egna 
motionsvanorna när 
stödet var högt.  

Beroende på hur närståendes 
stöd uppfattades påverkades de 
egna idrottsvanorna. 

-Edwardson & 
Gorely. (2010) 

Storbrit-
annien 

96 
artiklar 

Systematisk 
översikt. 

Engagerade föräldrar, 
tillika förebilder, var 
viktiga för barns 
idrottande.  

Föräldrars inverkan var viktigt 
för att öka barn och ungdomars 
fysiska aktivitet.  

Gillet, Vallerand, 
Amoura & Baldes. 
(2010) 

Frankrike 101 
deltagare 

Kvantitativ, 
enkätunder-
sökning. 

Resultaten gav belägg 
för teorin om 
självbestämmande och 
den hierarkiska 
motivationsmodellen. 

När tränare stöttade idrottarens 
autonomi underlättade det 
dennes inre motivation och 
prestation. 

Jõesaar, Hein & 
Hagger. (2012) 

Estland 362 
deltagare  

Kvantitativ 
enkätunder-
sökning, 
longitudinell 
studiedesign. 

Inre motivationen 
ökade genom tränares 
stöd för autonomi och 
kamraters 
uppgiftsorienterade 
stöd. 

Inre motivationen påverkades av 
det uppfattade autonomistödet 
och det av kompisarna 
uppgiftsorienterade 
motivationsklimatet. 

Keegan, 
Harwood, Spray 
& Lavallee. 
(2009) 

Storbrit-
annien  

40  
deltagare 

Kvalitativ, 
semi-
strukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper.  

Tränare och föräldrar 
påverkade ungdomarna 
på olika nivåer och 
olika sätt. 

Genom klargörande av de olika 
rollerna för socialt stöd 
påverkades det 
motivationsklimatet för 
ungdomars idrottsutövande. 

Kimiecik & Horn. 
(2012) 

USA 173 
deltagare 

Kvantitativ, 
enkätunder-
sökning. 

Föräldrar med positiv 
attityd och en 
utmanande uppfostran 
kopplades till högre 
grad av fysisk aktivitet. 

Föräldrar var en bidragande 
orsak till barns attityd för fysiska 
aktivitet. 

McDavid, Cox &  
Amorose. (2012) 

USA 161 
deltagare 

Kvantitativ, 
tvärsnitts-
studie, 
enkätunder-
sökning. 

Föräldrar och 
idrottslärare påverkade 
ungdomarnas 
motivation och fysisk 
aktivitet positivt. 

Föräldrar och idrottslärare 
spelade en stor roll i ungdomars 
inre motivation och som en följd 
av det deras fysiska aktivitet på 
fritiden. 

Robbins, 
Stommel & 
Hamel. (2008) 

USA 206 
deltagare 

Kvantitativ, 
tvärsnittstudie,  
enkätunder-
sökning. 

Könsskillnader för 
socialt stöd var inte 
enhetligt mellan 
åldersgrupper.  

Föräldrar, tränare, idrottsledare 
och kamrater angavs som 
viktiga källor för socialt stöd, 
men det fanns skillnader mellan 
kön och åldersgrupper. 

Ullrich- French & 
Smith. (2006) 

USA 186 
deltagare 

Kvantitativ 
enkätunder-
sökning. 

Bra sociala relationer 
associerades med en 
positiv utveckling av 
motivationen. 

Förståelse av ett brett socialt 
stöd kopplades till gemenskap 
och motivation. 

Ullrich- French & 
Smith. (2009) 

USA 148 
deltagare 

Kvantitativ, 
enkätunder-
sökning 

Fortsatt idrottande 
berodde på uppfattad 
förmåga och 
kamratskap i 
kombination med 
relationen till mamman.  

Sociala relationer, framförallt 
kombinationen av föräldrar och 
kompisar, påverkade ett 
kontinuerligt idrottsutövande. 

Vazou, 
Ntoumanis, & 
Duda. (2005) 

Storbrit-
annien 

30 
deltagare 

Kvalitativ, 
fokusgrupper. 

Ungdomarnas 
uppfattning av det 
sociala stödet delades 
in i 11 dimensioner, 
vilka påverkade 
motivationsklimatet. 

Det sociala stödets betydelse för 
ett gott motivationsklimat hos 
ungdomar var liknande det 
forskning funnit för vuxna. 
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Föräldrar 

Instrumentellt stöd 

I Keegans et al. (2009) studie belystes många aspekter av föräldrarnas sociala stöd. De mest 

centrala rollerna var deras sätt att uppmuntra deltagande, sporra ungdomarna att träna samt 

färdighetsinlärning i idrotten genom lek (Keegan et al., 2009). Specifika uppgifter för 

föräldrarna var enligt Keegan et al. (2009) deras instrumentella stöd i form av hjälp med 

transporter till och från träning och tävling, att köpa utrustning samt att ge ett ovillkorligt 

känslomässigt stöd till sina ungdomar. Familjens betydelse var en avgörande faktor för 

ungdomars idrottande då de bor hemma och är beroende av inte bara instrumentellt stöd 

(ekonomiskt, transporter) utan även formas av familjens värderingar och attityder till fysisk 

aktivitet (Edwardson & Gorely, 2010, Kimiecik & Horn, 2012). Desto mer intensivt 

ungdomarnas idrottsutövande var, det vill säga, ju mer tid och energi de la på idrotten desto 

större var betydelsen och behovet av familjens stöd både i form av engagemang och hjälp med 

transporter och logistik (Edwardson & Gorely, 2010). 

Förebilder 

Föräldrarnas roll som förebilder och deras engagemang för ungdomarnas idrottande ansågs 

mycket betydelsefullt i studierna av Edwardson och Gorely (2010) samt McDavid, Cox och 

Amorose (2012). Vikten av familjens och framförallt fäders betydelse (Edwardson & Gorely, 

2010; Robins, Stommel & Hammel, 2008) av att själva vara aktivt idrottande eller att ge mer 

stöttning i syfte att främja barn och ungdomars eget idrottande var ett återkommande 

konstaterande i flera studier. I Robins et al. (2008) studie av fördelningen av favoriseringen av 

det sociala stödets givare utefter kön och ålder fastställdes olikheter mellan pojkars och 

flickors val. Medan både yngre (11-12 år) och äldre (13-14 år) pojkar främst valde fäder gick 

yngre flickors förstahandsval till mödrar medan äldre flickor fann mer socialt stöd i kompisar. 

Generellt visade denna studie att pojkar fortsatte att uppleva mer stöd från familjen med 

växande ålder medan flickor började växla fokus från familj till kompisar under samma 

åldersspann. Edwardson och Gorely (2010) poängterade i sin översiktsstudie att de flesta 

studier har undersökt sambandet mellan positiva förebilder och fysisk aktivitet, men bara ett 

mindre antal studier har visat att föräldrars inaktivitet har större påverkan på ungdomars 

stillasittande, vilket författarna ansåg var alarmerande.  
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Känslomässigt stöd och engagemang 

Föräldrarnas funktion som förebilder och deras stöd till ungdomars autonomi, genom att ge 

valmöjligheter, lyssna och respektera ungdomarnas åsikter och beslut om sitt idrottande, 

kunde enligt McDavid, Cox och Amorose (2012) ge ungdomarna den avgörande inre 

motivationen som lägger grunden till fysisk aktivitet med långsiktighet och kontinuitet. 

Ullrich-French och Smith (2006) drog också slutsatsen att både kvalitén på mamma-barn och 

pappa-barn relationen och kamratstödet var relaterat till en ökad inre motivation. 

Kimiecik och Horn (2011) kartlade i sin studie föräldrarnas roll relaterat till barn och 

ungdomars värderingar och attityder till fysisk aktivitet. Med utgångspunkt i 

folkhälsovetenskaplig forskning om hur fysisk aktivitet minskar med åldern från barnaår upp 

till vuxen ålder undersökte Kimiecik och Horn (2011) föräldrarnas stil och 

kommunikationsförmåga med barnen. Studiens främsta resultat gav belägg för befintliga 

teorier om att en föräldrastil präglad av värme, affektion, hjälpsamhet vid inlärning, 

uppmuntran av en individuellt anpassad målbild och en god kommunikation mellan barn och 

föräldrar där tyngdpunkten ligger på uppmuntran, gav bra respons för ungdomarnas 

långvariga beteende att engagera sig i fysisk aktivitet. I kontrast till detta konstaterades i 

studien att resultatfokuserad föräldrastil inte har samma framgång att ge ungdomar en god 

uppfattning om sin egen förmåga eller intresse för fysisk aktivitet. Det sociala stödet genererat 

av föräldrarnas stil var en viktig faktor ju yngre barnen var. 

Kamrater 

Gemenskap 

Flera studier påtalade vikten av föräldrastöd och kompisstöd som de viktigare faktorerna för 

fysisk aktivitet (McDavid el al., 2012; Robbins et al., 2008; Darlow & Xu, 2011). Robins et 

al. (2008) fann statistisk signifikans för att ju äldre flickor blir desto större betydelse fick 

kompisar som främsta källa till socialt stöd, medan pojkar placerade kamratstödet något efter 

stödet från sina fäder. Då värdet av kamratstödet växer med stigande ålder gjorde Vazou, 

Ntoumanis och Duda (2005) en djupare undersökning av kompisars betydelse för 

motivationsklimatet i ungdomsidrott i syfte att bättre förstå de bakomliggande faktorerna. De 

fann att medan yngre ungdomar förlitade sig mer på feedback av vuxna blev kompisarnas 

åsikter om prestationsförmågan allt viktigare för äldre ungdomar.  

Sambandet mellan föräldrar och kompisar och deras betydelse för fortsatt idrottsutövande 

undersöktes av Ullrich-French och Smith (2009). De fann att en hög uppfattning av den egna 
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förmågan, en hög vänskapskvalité samt ett gott kamratskap kombinerat med god mamma-

barn relation stärkte sannolikheten för att ungdomarna skulle fortsätta idrottandet. Av dessa 

faktorer hävdade Ullrich-French och Smith (2009) att nära vänner i det egna laget var det 

främsta skälet att bidra till ett fortsatt deltagande i sporten. Just betydelsen av nära relationer 

för det egna idrottandet påvisades även av Darlow och Xu (2011). De fann att upplevelsen av 

stöd till idrott och det sätt varpå nära relationer utgjorde inspirerande förebilder genom sitt 

eget idrottande resulterade i utveckling av ungdomarnas egna vanor att idrotta.  

Känslomässigt stöd och glädje 

Vid intervjuer av Vazou et al. (2005) framkom ett antal centrala områden som hade avgörande 

inflytande på motivationsklimatet, bland annat utveckling, likabehandling och stöd från 

närstående. Utveckling omfattade uppmuntran och feedback i syfte att förbättra den egna 

tekniken och att ge beröm när framsteg gjordes. Likabehandling innebar att alla i ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat ska behandlas på lika villkor och med en rättvis 

fördelning av uppmärksamheten så att alla känner sig lika viktiga. Stöd från närstående 

beskrevs med hur kamratbanden stärktes genom tillit, ärlighet och omtanke. Även känsla av 

gemenskap framhölls där glädje och trygghet spelade stor roll.  

I Keegans et al. (2009) studie visade sig att kamraters sociala stöd var den mest växlande 

variabeln och gav olika utfall beroende på situation och på kompisrelationens kvalité. Här 

belystes flera aspekter av negativa effekter som ett missriktat eller feltolkat stöd kunde ge. 

Kompisstödets inverkan på ungdomarnas idrottsmotivation omfattade flera områden där bland 

annat beteenden under tävling, samarbetsförmåga och hur de idrottsliga prestationerna 

påverkade de sociala relationerna (Keegan et al. 2009). Ungdomarna i Keegans et al. (2009) 

forskningsfokusgrupper lyfte fram två sidor av kompisstöd och kompetens. Den ena sidan var 

där stödet genom negativa kritiska kommentarer om dåliga prestationer kunde resultera i 

förlorad gemenskap. Den andra sidan omfattade positiva och uppmuntrande kommentarer 

som ledde till ökad känsla av tillhörighet och där prestationen inte hade betydelse för fortsatt 

gemenskap.  

Glädje, upplevd förmåga och inre motivation var positiva effekter av en kombination av goda 

sociala relationer mellan ungdomar och kompisar och/eller föräldrar enligt forskning av 

Ullrich-French och Smith (2006). Keegan et al. (2008) samt Ullrich-French och Smith (2006) 

fann att sociala krafter såsom känsla av grupptillhörighet, vänskap och goda föräldrarelationer 

var nyckelkomponenter för ett gott motivationsklimat och minskade effekten av stress. I 
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Ullrich-French och Smiths (2006) undersökning påvisades att starkt kamratstöd och kvalitén 

på fader-barn relationen hade störst betydelse för reducering av stress i idrottssammanhang. 

Självkänsla 

Jõesaar, Hein och Hagger (2012) drog slutsatsen att i en idrottslig kontext där tränaren 

främjade ett prosocialt beteende, där ungdomarna blev sedda och erbjöds valmöjligheter av 

tränaren resulterade det i ett närmare och mer respektfullt kamratskap. Även en moderat nivå 

av tränares stöd för autonomi kunde innebära en sund inverkan på kompisrelationer. 

Samarbete och altruistiska beteenden och därmed utvecklingen av gott kamratskap mellan 

idrottsungdomarna stimulerades genom förtroendeskapande arbete och att uppmuntra träning 

och ansträngningar vid prestationssituationer (Keegan et al., 2009).  

Tränare 

Informativt stöd 

Tränarens sociala stöd har många ansikten men enligt Keegan et al. (2009) var tränarens 

viktigaste funktion för ett gott motivationsklimat det stöd de gav ungdomarna i form av 

informativt och emotionellt stöd. Detta utövades genom pedagogiska instruktioner och verbal 

feedback av prestationer och beteenden. Det sätt varpå tränaren uttryckte sin feedback 

påverkade ungdomarna olika. ”Labelling-summative” (märknings-summerande) kommentarer 

där tränaren enbart påtalade att individen har gjort fel utan att specificera orsak förmedlade 

budskapet att personen själv inte var tillräckligt bra. Feedback där tränaren gav ”constructive-

formative” (konstruktiv-informativ) kommentarer var däremot positivt och tolkades som att 

de personliga förmågorna inte var problemet utan att utveckling kunde uppnås med mer 

träning och uthållighet (Keegan et al., 2009). 

Autonomi och förebilder 

Gillet, Vallerand, Amoura och Baldes (2010) samt McDavids et al. (2012) studier påvisade 

samband mellan hur tränares stöd för idrottarens autonomi (självbestämmande/självstyre) 

kunde kopplas till ökad inre motivation och därmed ökad fysisk aktivitet samt en förbättrad 

prestation vid tävling. Studierna gav belägg för en signifikant korrelation mellan tränarens 

eller idrottslärarens uppmuntran av ungdomarnas självbestämmande och en högre inre 

motivation för både fysisk aktivitet och en specifik sport. Detta ledde i sin tur till en ökad inre 

motivation för träning och tävling. Kedjan avslutades med samband till förbättrade 

prestationer och tävlingsresultat. Gillet et al. (2010) såg positiva konsekvenser av de funna 
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kausala sambanden för inre motivation genom idrottarens känsla av sportslighet, bestående 

beteende för fysisk aktivitet och ett allmänt välbefinnande. Tränarens sociala stöd i form av 

att främja idrottarens autonomi (Gillet el al., 2010; McDavid et al., 2012) visade sig genom ett 

genuint intresse för idrottarens åsikter och känslor inför sitt idrottande. Det autonoma stödet 

var en nyckelfaktor till idrottarens inre motivation, vilja till fysisk aktivitet och prestation 

(Gillet el al., 2010; McDavid et al., 2012).   

Ett liknande resultat visade Jõesaar et al. (2012) i sin longitudinella studie, där belägg för 

tränarens stimulans av autonomi påverkade både idrottarens motivation och det så 

betydelsefulla av kompisar uppgiftsorienterade motivationsklimatet. De två aspekterna av 

socialt stöd, autonomi och kamratstöttande idrottsligt klimat, var stabila under det studerade 

året, vilket enligt studien berodde på att ungdomarnas självbestämmande i sin tur skapade ett 

mer positivt uppgiftsfokuserat kamratskap.  

McDavid et al. (2012) fann stöd för hypoteser om att idrottslärare och föräldrar utgjorde en 

avgörande komponent för ungdomars fysiska aktivitet genom att stötta autonomi, visa 

engagemang och vara goda förebilder för ett aktivt liv med sport och idrott som naturliga 

ingredienser både på och utanför skolans arena. Denna studie styrkte bevisen för att både 

idrottslärare och föräldrar hade samma betydelse för motivation och support för fysisk 

aktivitet på fritiden. 

Sammanfattning 

Litteraturstudiens utforskning av det sociala stödets inverkan på barns och ungdomars 

idrottande resulterade i tre huvudteman, föräldrar, kamrater och tränare. Dessa utgjorde några 

av de mest betydelsefulla sociala relationer barn och ungdomar har och där samtliga på ett 

eller annat sätt var givare av det sociala stödet. Det sociala stödet exemplifieras i denna studie 

av förebilder, autonomi, känslomässigt stöd och informativt stöd. Den gemensamma 

nämnaren för alla tre kategorierna är den inre motivationen. Den inre motivationen hos barn 

och ungdomar är i mångt och mycket nyckeln till en positiv upplevelse av idrotten och som i 

förlängningen innebär beteenden för goda idrottsvanor. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En svaghet i litteraturstudiens metod är en begränsad tillgång på databaser. Sökning i annan 
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databas av idrottsvetenskaplig karaktär hade varit av intresse för att där se om ytterligare 

studier återfunnits av hur socialt stöd och idrott behandlas. Databasen SportDiscus var en 

lämplig sådan men tillgång till denna var inte möjlig att få. Valet föll slutligen på LibHub då 

den innehåller många tidskrifter av intresse för litteraturstudiens syfte och dess 

folkhälsovetenskapliga perspektiv. 

Gällande artikelurvalets bredd kan frågeställningen göras huruvida 10 av 11 artiklar från en 

och samma källa/tidskrift kan anses ge den spännvidd av perspektiv som krävs för att vara 

tillräckligt vetenskapligt för denna typ av studie. Vid sökningen i LibHub konstaterades att 

flertalet studier var publicerade i tidskriften Psychology of Sport and Exercise. Av denna 

anledning gjordes en separat sökning i denna tidskrift via tidskriftens egen hemsida. 

Ensidigheten av artikelkälla kan dock ha en positiv aspekt då tidskriften har högt anseende, är 

tydligt inriktad på ämnesområdet och deras publicerade artiklar håller en hög lägstanivå. 

Därmed uppnås trygghet i att artiklarna är av den efterfrågade kvalitén. Den negativa aspekten 

är att litteraturstudiens infallsvinklar blir begränsat och något stereotypt.  

Artikeln av Gillet et al. (2010) grundas på en studiepopulation på 14-43 år, vilket inte helt 

faller inom inklusionskriterierna. Då studien ändå har ett för litteraturstudien intressant 

resultat och att medelåldern trots allt bara är 18 år valdes att inkludera denna artikel i studien. 

Resultat från deltagare över 25 år bortsågs ifrån i möjligaste mån.  

Resultatdiskussion 

Hälsans bestämningsfaktorer är många och komplexa och omfattar allt från strukturella 

förhållanden på samhällsnivå till den enskilde individens livsstilsfaktorer (Pellmer & 

Wramner, 2007). Den idrottsliga kontexten är en arena där alla dessa faktorer möts på ett eller 

annat sätt. Idrott, både inom och utanför föreningsidrotten, är en viktig samlingsplats för barn 

och ungdomar i deras socialisationsprocess (Wagnsson, 2009). Det sociala stödets betydelse 

som en hälsofrämjande faktor genom ökad fysisk aktivitet och goda sociala relationer 

uppmärksammas allt mer i forskning, vilket märks genom den gedigna samling nyskrivna 

vetenskapliga artiklar funna för denna litteraturstudie. Exklusionskriterierna förespråkar 

artiklar äldre än 10 år, men äldsta artikeln kommer från 2005, vilket kan anses vara en styrka i 

studien. Lättheten att hitta nya forskningsresultat säger något om hur högaktuell forskning 

inom ämnet var.  
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Roller och former av socialt stöd 

Såsom Bunke (2011) påvisat i sin studie var inte socialt stöd i sig en given orsak till ökad 

fysisk aktivitet utan det var viktigt att förstå hur en bra form för socialt stöd ser ut för att ha 

avsedd effekt på barn och ungdomar. Liknade insikter framkommer i stort sett i samtliga 

artiklar i litteraturstudien. Keegan et al. (2009) visade i sin kvalitativa studie att föräldrar, 

kamrater och tränare hade olika roller och gav olika former av socialt stöd till barnen och 

ungdomarna beroende på situation.  

Indelningen av socialt stöd, enligt Orth-Gomér och Gustafsson (2008), i emotionellt stöd, 

informativt stöd och praktiskt stöd är områden som återkommer i alla artiklar på ett eller annat 

sätt fast med andra eller mer specifika benämningar. Föräldrar, kamrater och tränare 

representeras i alla dessa tre former av socialt stöd men med olika funktion. Det emotionella 

stödet av föräldrar visades exempelvis enligt Kimiciek och Horn (2012) genom uppmuntran, 

värme, affektion och att med god kommunikation mellan barn och föräldrar förmedla positiva 

attityder och beteenden för fysisk aktivitet. Kamraters emotionella stöd var alltmer viktigt för 

barn och ungdomar ju äldre de blev, speciellt för flickor (Robins et al., 2008; Vazou et al., 

2005). Tränarna var ofta givare av informativt stöd på ett mer organiserat sätt då det handlar 

om att ge idrottsspecifik information och kunskap. Keegan et al. (2009) beskrev denna form 

av socialt stöd från tränarna som verbal feedback på prestationer och beteenden och av 

pedagogiska instruktioner i utvecklingsfrämjande syfte. Det praktiska stödet åligger i de flesta 

fall föräldrarna och i många fall var detta en avgörande faktor för om idrottandet ska fungera i 

vardagen (Keegan et al., 2009; Edwardson & Gorely, 2010; McDavid et al., 2012). Det 

handlar om att köra barnen och ungdomarna till och från träningar och tävlingar, betala 

medlemsavgifter, köpa utrustning och laga näringsrik mat. 

Kamratstöd och idrottsfrämjande över tid 

Både Socialstyrelsen (2009a) och Riksidrottsförbundet (2009) uppmärksammar hur viktigt det 

är med idrott för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Ett för folkhälsan viktigt 

förhållande är hur fysisk aktivitet främjas över tid. Att skapa en hälsosam livsstil redan i unga 

år är av stor betydelse för vanor och beteenden som vuxen. Kamratstödets betydelse för barn 

och ungdomars inställning till fysisk aktivitet har befästs i flertalet forskningsstudier genom 

åren. Bunke (2011) ansåg att bra kompisrelationer och ett fungerande socialt stöd var centralt 

för att barn och ungdomar ska börja med och fortsätt med idrott kontinuerligt. I denna 

litteraturstudie hittades också stöd för dessa teorier genom Ullrich-French och Smith (2006) 
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samt Keegans et al. (2009) forskning. De beskrev hur sociala krafter som grupptillhörighet 

och vänskap var ytterst betydelsefullt för motivationsklimatet.  

Negativa sidor av socialt stöd 

Lika viktigt som det är att framhäva de goda och positiva sidorna av socialt stöd så är det lika 

viktigt att prata om de negativa sidorna av socialt stöd. Bara genom att erkänna att det finns 

dåligt socialt stöd och offentligt debattera det har ett steg i rätt riktning tagits. Bunke (2011) 

poängterade att fel form av socialt stöd kan ha en avskräckande och missgynnsam effekt på 

ungdomars intresse för fysisk aktivitet. Keegan et al. (2009) fann samma belägg hos 

ungdomarna i sina fokusgrupper där de vittnar om att negativ feedback på prestationer kan 

försämra den så viktiga gemenskapskänslan.  

Inre motivation, autonomi och förebilder 

Barn och ungdomars motivation och då framför allt den inre motivationen är grunden till lust 

och glädje i sin idrott. Vägen till den inre motivationen gick enligt Bunke (2011) via self-

efficacy medan FHI (2012d) lyfte fram forskning som pekar på socialt stöd och 

självförtroende. Gillet et al. (2010) och Jõesaar et al. (2012) hävdade att självbestämmande 

och autonomi var de viktigaste faktorerna för att skapa inre motivation. Flertalet studier 

sammanstrålar alltså i en brännpunkt och det är hur det sociala stödet ska skapa den för barn 

och ungdomar så viktiga inre motivationen. Frågeställningen leder till hur detta ska få 

blomma ut i ett stimulerande motivationsklimat där den egna utvecklingen och 

tillfredsställelsen är i centrum och förnyar och förstärker individens inre motivation i en 

positiv spiral. Kan svaret delvis ligga i förebilder? Vikten av goda förebilder har varit en röd 

tråd genom litteraturstudiens artiklar. Edwardson och Gorely (2010), McDavid et al. (2012), 

Robins et al. (2008) och Ullrich-French och Smith (2006) var alla eniga om att förebilder, 

antingen från den ena föräldern eller från båda, tränare, idrottslärare och andra närstående har 

mycket stor inverkan både på attityder till idrott och även på själva beteendet, att verkligen 

börja idrotta och hålla fast vid dessa vanor. McDavid et al. (2012) menade att föräldrarnas 

engagemang och stöttning av ungdomarnas autonomi samt deras roll som förebild kan vara 

den grundläggande stenen för den inre motivationen som leder till fysisk aktivitet med 

långsiktighet. 
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Användbarhet 

Vår förhoppning är att den aktuella studiens användbarhet kommer leda till ökad förståelse 

och kunskap för det sociala stödets olika egenskaper. Positivt socialt stöd leder till ökad 

självkänsla, self-efficacy, känsla av kontroll och känsla av sammanhang. På den andra sidan 

finns de negativa aspekterna som kan ge motsatt effekt och öka individers stressnivåer genom 

avsiktliga/oavsiktliga påtryckningar, krav, orimliga förväntningar, utanförskap och 

kränkningar. Det är av stor vikt att belysa och förstärka de hälsofrämjande formerna av socialt 

stöd och lyfta fram det negativa sociala stödet med ambitionen att kunna förändra och 

förbättra för framtiden. 

Slutsats 

Resultatet visar att socialt stöd är en viktig bestämningsfaktor för barn och ungdomars 

idrottande. Den utforskande ansatsen i denna studie leder till en beskrivning av hur tre givare 

av socialt stöd, föräldrar, kamrater och tränare, alla har betydelsefulla roller för lust och 

motivation till idrott. 

De unga individernas vilja till och intresse för fysisk aktivitet varierar beroende på hur både 

relationer och socialt stöd fungerar och uppfattas av den enskilde. Inre motivation är den 

drivkraft som genom bland annat förebilder, autonomi och känslomässigt stöd kan leda till 

positiva attityder till idrottande och goda idrottsvanor.   

Såsom både denna studie och tidigare forskning belyser är det ur ett folkhälsoperspektiv 

intressant att fortsätta arbetet med att utveckla interventioner med inriktning på det sociala 

stödet gentemot barn och ungdomar för att de tidigt i livet ska etablera goda vanor och 

beteenden för idrottande vilket i förlängningen ger en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt.  
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