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Förord 
 
Redan innan vi började studera till hälsovägledare var hälsa och idrott viktigt för oss. Under 

studietiden har intresset för hälsa vuxit och blivit någonting vi vill fördjupa oss i. Vi själva har 

varit aktiva i lagidrotter större delen av våra liv och en viktig faktor för att vi har fortsatt 

idrotta genom alla skolår är det sociala stödet. Framförallt engagemanget från familjen men 

även vännerna i form av socialt umgänge. Det sociala stödet har framkommit i form av 

uppmuntran och intresse, men även skjuts till och från idrotten. En annan bidragande faktor 

till vårt eget idrottsutövande är att vi varit omgivna av vänner som haft samma intresse. Det 

har varit en anledning för oss att lättare hålla oss till idrottandet även när annat blivit 

intressant. Av egna erfarenheter upplever vi att det sociala stödet från familj och vänner är 

otroligt viktigt när det kommer till idrott och motivation. Med tanke på våra egna erfarenheter 

vill vi genom denna studie ta reda på om andra ungdomar upplever att det sociala stödet varit 

lika viktigt för dem, och hur det har påverkat deras idrottande under tonåren. Är det 

uppmuntran som har varit av störst betydelse för dessa ungdomar? Den ekonomiska delen? 

Eller är det kanske närvarandet av föräldrar eller rent av från vännerna och lagkamraterna? 

Detta är några frågor vi anser vara viktiga att få svaren på i den här studien då det finns olika 

sorters socialt stöd som i sin tur kan ha olika betydelse för olika människor. Det sociala stödet 

är också en viktig del inom helhetshälsan vilket gör den här studien ännu mer intressant för 

oss. Vi tror att det kommer vara en viktig faktor inom hälsopromotion och arbetet som 

hälsovägledare för att få individer att må så bra som möjligt.  

 

Vi vill tacka alla som deltagit i vår studie, i våra fokusgrupper. Vi vill också tacka vår 

handledare Glenn Hall som varit ett enormt stort stöd åt oss under detta arbete och genom 

hela processen. Till sist vill vi tacka våra opponenter och vår examinator Anna-Karin 

Lindqvist.  
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Abstrakt 
 
Sammanfattning: Socialt stöd är en viktig hälsofaktor. Ungdomar behöver socialt stöd för att 

delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Främst föräldrarna är en viktig grupp men även vänner, 

syskon och tränare. Socialt stöd består av materiella och immateriella stöd. Materiellt stöd 

utgörs av instrumentalt och villkorligt stöd och immateriellt stöd utgörs av motivation och 

informativt stöd. Syfte: Att undersöka 18-åriga ungdomars upplevelse om hur socialt stöd har 

påverkat deras idrottsutövande under tonårsperioden. Metod: Kvalitativ metod användes för 

att besvara syftet och få fram deltagarnas upplevelser. Datainsamlingen bestod av fyra 

fokusgrupper med fyra deltagare i varje. Tre grupper bestående av tjejer och en grupp med 

killar. Deltagarna var 18 år, aktiva inom en lagidrott eller individuell idrott och gick sista året 

på ett idrottsgymnasium i norra Sverige. Efter fokusgrupperna transkriberades inspelningarna 

och det insamlade materialet analyserades sedan i en manifest innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet presenterades i en huvudkategori; Ungdomars idrottssatsande möjliggörs av socialt 

stöd från betydelsefulla personer och fem underkategorier; (1) uppmuntran och beröm (2) 

förebilder och trygghet (3) drivande konstruktiv kritik (4) möjliggörande (5) grupptillhörighet. 

Resultatet visade att olika personer har haft betydelse på olika sätt. Det framkom att 

föräldrarna var de som haft allra mest betydelse och inflytande vad gäller socialt stöd och 

idrottande. Uppmuntran, beröm och transport är det sociala stöd som varit av störst betydelse 

för att möjliggöra deltagarnas idrottande. Slutsats: Slutsatsen tyder på att socialt stöd från 

människor i ens omgivning är av stor betydelse och påverkar idrottandet positivt. 

 

Nyckelord: hälsopromotion, socialt stöd, self-efficacy, KASAM, idrott och fysisk aktivitet. 
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Abstract  
Summary: Social support is an important health factor. Young adults need social support in 

order to participate more in physical activities and sports. Primarily do parents constitute an 

important support group, but so do friends, siblings and coaches. Social support contains both 

tangible and intangible support. Tangible support consists of instrumental and conditional 

support and intangible consists of motivational and informative support. Purpose: The 

purpose is to study how 18 year-olds’ experience of social support have affected their 

prosecution of sports during their teenage years. Method: A qualitative method was used in 

order to fulfil the purpose and to assemble the participants’ experiences. The collection of 

data constituted of four focus groups with four participants in each. Three groups consisting 

of girls and one group consisting of boys. The participants were all 18 years old, active in a 

team or individual sport, and seniors at a sports high school in northern Sweden. After the 

focus group sessions, the recordings were transliterated and the collected data were then 

analysed in a manifest content analysis. Result: The result was presented in one main 

category; Young adults’ efforts at sports is made possible with social support from 

meaningful persons, with five subcategories; (1) encouragement and praise, (2) role models 

and security, (3) driven constructive criticism, (4) enablement, and (5) group belonging. The 

result indicated that different persons matters in different ways. Parents were the ones who 

mattered the most and had the biggest impact regarding social support and sports. 

Encouragement, commendation and transportation are the social supports that have mattered 

the most in order to make the young adults’ participations in sports possible. Conclusion: The 

conclusion indicates that social support from people in your surroundings are of great matter 

and positively influences the sporting. 

  

Keywords: Health promotion, social support, self-efficacy, sense of coherence, sports and 

physical activities.    
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Introduktion 

Hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) benämner hälsa som “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 

Den svenska översättningen är “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet”. För att nå ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande måste en individ eller grupp kunna 

identifiera och förverkliga ambitioner, tillgodose behoven och förändra eller hantera miljön 

(WHO, 1986). Kostenius och Lindqvist (2006, s. 34) definierar i sin tur hälsa som: “Hälsa är 

ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket 

både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv”. Hälsa innehåller en dynamisk balans 

mellan individer och deras miljö, inklusive allas förmågor att leva och uppnå sina möjligheter 

fysiskt, mentalt och socialt (Gard, 2002). Enligt Eriksson och Lindström (2008) ses hälsa som 

en process som gör det möjligt för människor att utveckla sin hälsa, detta genom olika 

tillgångar, möjligheter eller förutsättningar till att leva ett gott liv. 

Hälsopromotion  

Hälsopromotion är en försvenskning av engelskans “health promotion”, exakt översättning på 

svenska är hälsofrämjande (Kostenius & Lindqvist, 2006). Idag har hälsofrämjande blivit en 

aktuell fråga som syftar till att upprätthålla hälsan och stärka de potentiella resurserna för 

hälsan (Gard, 2002). Hälsofrämjande arbete bygger på en dialog där man involverar 

människor till att ta sina egna beslut (Eriksson & Lindström, 2008). Följande definition av 

hälsofrämjande antogs i Ottawa 1986 och går att läsa i The Ottawa Charter: “Health 

promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health” (WHO, 1986). På svenska betyder det “Hälsofrämjande är processen som möjliggör 

för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa”. Vidare är hälsopromotion 

inriktad på att öka den enskilda människans kontroll och egenmakt över sin egen hälsa 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Med kontroll är det lättare att agera och en individs 

handlingar blir mer effektiva (Bandura, 1997a). 

Hälsopromotion kan benämnas i antingen ett salutogent eller patogent synsätt (Mittelmark & 

Bull, 2013). Patogent synsätt förklarar varför människor blir sjuka, vad det är som gör att de 

blir det och behandling av sjukdom (Antonovsky, 2005). Inom hälsopromotion vill man 

däremot lyfta det salutogena synsättet där hälsans ursprung är i centrum, där människor 
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fokuserar på den positiva dimensionen av hälsa-ohälsa. De som förespråkar salutogent synsätt 

är uppmärksamma på och fokuserar på att hålla människor friska och förhindra att de blir 

sjuka (Antonovsky, 2005). Salutogena teorin är viktig inom hälsa och hälsofrämjande 

processer där modellen bidrar till att upprätthålla och utveckla hälsa och livskvalitet (Eriksson 

& Lindström, 2008).  

Fysisk aktivitet och idrottsutövande  

Enligt WHO (2010) är rekommendationerna för fysisk aktivitet hos ungdomar minst 60 

minuter per dag med måttlig till intensiv intensitet. Enligt Riksidrottsförbundet (RF, 2016) 

tränar nästan 90 % av flickorna och pojkarna i åldern 12-15 år minst en gång i veckan och 

samma gäller 18-åringar. Trots att det är många som inte når upp till rekommendationerna är 

det många som är aktiva i idrottsföreningar. Antalet flickor och pojkar i 12-15 års ålder som 

idrottar i en förening minst en gång i veckan är ca 70 %, medan siffran för 18-åringar är något 

lägre, 55 % (RF, 2016). Idrott är en sammanfattad benämning på skilda slag av 

kroppsövningar, definitionen är; ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och 

rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (Nationalencyklopedi, NE, u.å.).  

Neely och Holt (2014) visar att fysisk aktivitet och delaktighet i idrottsorganisationer har flera 

positiva effekter på ungas hälsa och välmående. I samma studie framkom det förutom de 

fysiska effekterna en rad olika personliga utvecklingsområden som; en förbättrad 

samarbetsförmåga, personligt ansvar, en bättre självbild och nya sociala relationer. Carreres-

Ponsoda, Carbonell, Cortell-Tormo, Fuster-Llorent & Andreu-Cabrera (2012) tar upp några 

andra personliga egenskaper som idrotten bidrar med; viljan att göra gott för andra, uppfattad 

self-efficacy, personligt och socialt ansvar. Holt et al. (2011) fann i sin studie sociala fördelar 

med att vara aktiv inom en sport; förhållanden med tränare, teamarbete, nya vänner och 

sociala färdigheter.  

Socialt Stöd  

WHO (1998) skriver att socialt stöd nu är allmänt erkänt som en viktig hälsofaktor vilket 

stärks av Torkelson (1991) som tidigare skrivit att socialt stöd är en central fråga inom 

hälsoforskning. Man är eniga om det sociala stödets betydelse för hälsan och individen 

(Rydén & Stenström, 2008). Beets, Cardinal och Alderman (2010) skriver att socialt stöd kan 

bestå av materiella och immateriella beteenden. Materiella stödet utgörs av instrumentalt och 

villkorligt stöd. Instrumentalt stöd innefattar köp av utrustning, betala avgifter och transport 

medan villkorligt stöd innebär att göra aktiviteter tillsammans och att vara inblandad i själva 
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aktiviteten. Immateriellt stöd utgörs av motivation och informativt stöd. Motivationsstödet 

innebär uppmuntran och beröm medan informativt stöd innefattar tips och råd (Beets et al., 

2010). Brown, Hudson, Campbell-Grossman, Kupzyk, Yates och Hanna (2018) beskriver 

även emotionellt stöd som en form av socialt stöd som innefattar tillit, lyssnande och empati. 

Socialt stöd kan innebära hur och i vilken utsträckning andra hjälper till att påverka en 

individs satsning i exempelvis specifika idrotter, vilket kan underlätta förändringar och ge en 

positiv grund (Ramirez, Kulinna & Cothran, 2012). Genom att ge olika typer av socialt stöd 

kan föräldrar och vänner påverka ungdomars deltagande i fysiska aktiviteter (Beets et al., 

2010). Vidare skriver de att socialt stöd beskriver de egenskaper som hör samman med 

samspelet mellan en förälder och dennes barn, detta genom att föräldrar avsiktligt deltar i 

uppmaning, diskussion och att man underlättar, i detta fall, för aktivitetsrelaterade 

möjligheter. Man kan därför säga att socialt stöd är en multidimensionell term som beskriver 

olika sätt hur individer, i detta fall en förälder, medvetet påverkar deras barns agerande i en 

idrott (Beets et al., 2010). Lindqvist, Kostenius, Gard och Rutberg (2015) argumenterar för att 

ungdomar behöver stöd för att delta i fysisk aktivitet och att det främst är föräldrarna som ska 

stå för detta stöd. Socialt stöd från både föräldrar och vänner är viktiga förstärkningsfaktorer 

för att ungdomar ska utföra fysisk aktivitet (Silva, Lott, Mota & Welk, 2014). Ungdomar som 

upplever stöd och uppmuntran från föräldrar är mer benägna att anta en positiv inställning till 

idrotten (Kanters, Bocarro & Casper, 2008). För att ungdomar ska idrotta kan föräldrarna vara 

viktiga för att ge stöd, uppmuntra, vara förebilder och skjutsa till och från idrotten 

(Edwardson & Gorely, 2010). Vidare skriver Cheng, Mendonca och Farias Junior (2014) att 

föräldrar och vänner som är fysiskt aktiva tenderar att ge mer socialt stöd. I en studie av 

Lindqvist et al. (2015) uttryckte både ungdomar och föräldrar att den sociala påverkan från 

föräldrar, vänner och lärare är av betydelse för deras fysiska aktivitet. Studien av Martin och 

Mushett (1996) visar på att föräldrar, vänner och tränare är de som vanligtvis står för 

supporten, dock gav mammorna oftare mer stöd än papporna. Vänner, mammor och tränare 

lyssnar bäst, föräldrar och vänner ger det emotionella stödet och tränare står för den tekniska 

uppskattningen där sportkunskaper krävs (Martin & Mushett, 1996).  

Det är inte lätt att främja fysisk aktivitet i ungdomen då det ofta förekommer en rad sociala 

sammanhang där de påverkas av sociala, kulturella, psykologiska och sociologiska 

bestämningsfaktorer (Silva et al., 2014). Bandura (1997b) menar att ungdomen är en viktig 

övergångsfas i livet där många nya utmaningar förekommer, exempelvis puberteten och det 

sociala beteendet. Resultat från tidigare studier visade att socialt stöd är en viktig faktor i 

samband med fysisk aktivitet, de ungdomar som fick mer socialt stöd från föräldrar och 
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vänner deltog i mer fysisk aktivitet än jämnåriga som inte hade socialt stöd i samma 

utsträckning (Mendonca & Farias Junior, 2015; Maier och James, 2014). Wright, Wilson, 

Griffin och Evans (2010) fann i sin studie att både pojkar och flickor önskade att få ta emot 

mer stöd från föräldrar. Holt, Kinglsey, Tink och Scherer (2011) fann att tid, skjuts och 

ekonomi är anledningar till att alla inte alltid kan idrotta, till viss del på grund av föräldrarna. 

Även Telema, Laakso, Nupponen, Rimpelä och Pere (2009) nämner att logistik och skjuts till 

idrotten är mycket viktigt. 

Hälsopromotiva teorier 

Self-efficacy 

Peterson, Lawman, Fairchild, Wilson & Van Horn (2013) fann i sin studie att föräldrars 

sociala stöd har direkta och indirekta effekter på ungdomars fysiska aktivitet där de som har 

mer socialt stöd upplever en högre self-efficacy i att utöva fysisk aktivitet. Self-efficacy 

definieras som människors tilltro till sin egen förmåga att ett visst beteende kommer att leda 

till ett visst resultat (Bandura, 1977). Tror man att orsakerna till sina prestationer är stabila 

och medvetna kommer framgångsrika prestationer att påverka personens self-efficacy positivt 

(Gard, 2002). Vidare handlar self-efficacy om en individs egna bedömningar av hur bra man 

kan utföra handlingar som krävs för att hantera framtida situationer (Bandura, 1982). Ju 

starkare den uppfattade self-efficacy är, desto mer aktiva blir handlingarna i ett visst beteende 

(Bandura, 1977). Individer som visar sig ha hög self-efficacy söker lättare stöd från andra 

medan de med låg inte tar emot hjälp vilket minskar det sociala stödet (Bandura, 1997a). I en 

studie av Neely och Holt (2014) rapporterades det av föräldrarna att deras barn fick en rad 

personliga, fysiska och sociala fördelar av att delta i idrott då det gav dem möjlighet att stärka 

sin positiva self-efficacy. 

KASAM 

KASAM betyder känsla av sammanhang och definieras som;  

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att 

saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky, 2005, s.17).  

Känsla av sammanhang är extremt viktigt när det kommer till salutogent synsätt och vägen 

mot det friska (Antonovsky, 2005). I KASAM ingår de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, höga värden av dessa komponenter innebär hög KASAM. 

Begripligheten är det som har skett och hur man förstår de händelser som varit, 
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hanterbarheten är nuet och ses som de resurser man har för att hantera de krav som ställs och 

meningsfullheten är framtidens motivationskomponent. Antonovsky menar att 

meningsfullheten är den viktigaste komponenten eftersom att den utgör motivation och är 

drivkraften för att öka förståelsen av ens värld och de resurser som finns tillgängliga 

(Antonovsky, 2005). Enligt King (2004) innebär att ha mening i livet strävan efter att tillhöra, 

meningsfull aktivitet och förståelse.  

Genom att delta i olika aktiviteter möjliggör det för människor att utveckla självförtroende 

och self-efficacy, där de lär sig både vad de är bra på och inte bra på samt upptäcker vad de 

tycker om att göra (King, 2004). När individer deltar i olika sociala grupper kan människor 

skapa relationer och få en känsla av att de hör hemma och har något att bidra med som 

värderas av andra (King, 2004). McSherry och Holm (1994) visar att tidigare studier stödjer 

Antonovskys begrepp där individer med en stark KASAM njuter av bättre hälsa. Vidare 

menar de att man kan koppla samman känsla av sammanhang med kognitiv bedömning, 

uppfattat socialt stöd och self-efficacy. Individer som har en stark KASAM söker efter 

feedback och skaffar sig det och kan värdera den, medan individer med svag KASAM 

tenderar att bortse från anrop som ifrågasätter det tillvägagångssätt man valt (Antonovsky, 

2005). 

Rationale 

Deltagande i idrott är hälsofrämjande och ungdomar bär med sig en rad fördelar genom att 

vara aktiva. I början av tonåren är det mycket som händer i livet, allt från pubertet, skolbyte 

och andra intressen som prioriteras. Eftersom den fysiska aktiviteten kan bortprioriteras är det 

sociala stödet en viktig faktor för att fortsätta idrotta. Deltagande i idrott gör det lättare för 

ungdomar att avstå från alkohol och liknande som blir intressant i början på tonåren. Idrotten 

kan vara ett sätt att förebygga och undvika detta. Idrotten är även ett bra sätt för ungdomar att 

nå upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket många idag tyvärr inte gör. Socialt 

stöd har visat sig vara av stor betydelse för att ungdomar ska idrotta. Med stöd blir motivation 

och prestation bättre, även den egna self-efficacy stärks när någon tror på en. Det är dock inte 

alltid frånvaron av stöd och uppmuntran som brister utan ekonomiska förutsättningar kan 

orsaka att föräldrar inte har möjlighet att skjutsa eller betala för idrotten. Avsaknaden av det 

sociala stödet kan negativt påverka ungdomars förutsättningar till att delta i en idrott. 

Författarna förväntade sig att det sociala stödet har påverkat och haft betydelse för att dessa 

ungdomar än idag idrottar. Genom att både idrotta och ha det sociala stödet stärker det 

individers hälsa vilket i sin tur kan ses som hälsofrämjande. Författarna har inte hittat tidigare 
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forskning som gjorts om socialt stöd i Sverige vilket gjorde studien intresseväckande eftersom 

luckan inom detta område kan fyllas. Det intressanta med studien var att ta reda på vilken 

form av det sociala stödet som haft mest betydelse. 
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Syfte 
Att undersöka 18-åriga ungdomars upplevelser om hur socialt stöd i olika former har påverkat 

deras idrottsutövande under tonårsperioden. 
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Metod 
Studien använde sig av kvalitativ forskning med fokusgruppsintervjuer som undersökte 

deltagarnas upplevelser ur ett hälsopromotivt synsätt. Författarna ville ta reda på vilka 

faktorer i det sociala stödet som främst bidragit till att ungdomar fortfarande idrottar. 

Författarna valde kvalitativ forskning för att få fram deltagarnas beskrivande upplevelser. 

Kvalitativa metoder syftar till att ta fram forskning som ger beskrivande data genom 

människans talade ord och observerbara beteenden där man karaktäriserar det med kvalitet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Fokusgrupper används i synnerhet inom hälsovetenskap 

(Redmond & Curtis, 2009) och är en använd metod för att utforska människors kunskap och 

erfarenheter (Kitzinger, 1995). Dessa kan användas för att undersöka både hur individer 

tänker och varför de tänker på det sättet (Kitzinger, 1995). En fördel med fokusgrupper 

jämfört med enskilda intervjuer är att det kan vara lättare att prata om vissa ämnen samt att 

deltagarna kan ställa frågor till varandra och gemensamt komma fram till svar vilket utvecklar 

deras tankegångar (Wibeck, 2010).  

 

Studien bestod av fyra fokusgrupper med fyra deltagare i varje. Dessa grupper var homogena 

på så sätt att tjejer och killar delades upp var för sig, vilket Kitzinger (1995) rekommenderar. 

De var också homogena genom att deltagarna var lika gamla och var aktiva inom en idrott. 

Även Olsson och Sörensen (2011) skriver att det bör vara separata grupper för killar och tjejer 

då vissa frågor kan vara känsliga att ta upp i blandad grupp. Deltagarna i studien kände 

varandra vilket är en fördel för att dem ska känna förtroende, våga diskutera och framföra sina 

åsikter (Dahlin-Ivanoff & Hultberg, 2006; Raby, 2010). Vidare skriver Heary och Hennessy 

(2002) att grupper bestående av vänner snabbare kommer till diskussion vilket kan säkerställa 

en produktivitet. Intervjufrågorna (se bilaga 1) baserades utifrån en intervjuguide som utgår 

från ett hälsopromotivt perspektiv med frågor som främst handlar om socialt stöd kopplat till 

idrottande. Intervjuguiden baserades på öppna frågor för att bjuda in till reflektion och 

utveckling av svaren (Miller & Rollnick, 2013). Genom att ställa öppna frågor ville forskarna 

få deltagarna att prata om det som är väsentligt för forskningsfrågan, vilket stämmer överens 

med Tong, Sainsbury och Craig (2007). 

Urval 

Författarna valde att göra ett ändamålsenligt urval där de först kontaktade rektorn och lärare i 

en idrottsklass på ett idrottsgymnasium i norra Sverige, detta för att se om intresse för att 
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deltaga i studien fanns. Ändamålsenligt urval är att föredra framför slumpmässigt när det 

gäller studier med fokusgrupper (Redmond & Curtis, 2009). Kvalifikationer för studien var att 

eleverna gick sista året på gymnasiet, är aktiva idrottsutövare och att de började idrotta senast 

vid 11-12 års ålder. Innan studien utfördes skedde ett muntligt samtal med lärare och elever 

där ett informerat samtycke från de frivilliga eleverna samlades in. Vid utdelande av det 

informerade samtycket informerade författarna om syftet med undersökningen och hur 

studien var upplagd. I studien deltog tolv tjejer och fyra killar som gick sista året på 

naturprogrammet. Dessa hade blandade idrottsinriktningar där lagidrotter var av majoritet 

men även individuella idrotter var representerade.  

Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes med fokusgrupper på skoltid. Fokusgrupperna varade i 25-40 min 

och skedde på deras skola i enskilda rum för att eleverna skulle känna sig trygga att dela med 

sig och inte bli störda av allt runt omkring. Under intervjuerna turades författarna om att agera 

som moderator och gav stöd i diskussionerna. Gruppintervjuerna spelades in med 

mobiltelefon, endast ljud, för att inte gå miste om viktig information. Efter detta 

transkriberades inspelningarna. Därefter gjordes en noggrann genomgång av materialet 

upprepade gånger. Detta för att ge författarna en mening och känsla över innehållet. 

Etik  

Samtyckeskravet är en viktig del inom studier (Vetenskapsrådet, 2011) då ungdomarna själva 

ger ett samtycke till deltagande eller inte. Deltagarna fick information om att studien var 

frivillig och att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan konsekvenser. Villkoren 

accepterades genom att de skrev under ett informerat samtycke. Innan gruppintervjuerna 

började förklarade författarna tydligt vilka som har tillgång till materialet och var 

forskningsresultatet kommer offentliggöras, i detta fall på LTU’s hemsida. Vetenskapsrådet 

(2002) skriver att man måste informera var resultatet kommer presenteras och finnas. Data 

och uppgifterna från studien kommer endast användas för forskningsändamål i framtiden, det 

utgör nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Obehöriga fick inte komma åt det insamlade 

materialet och det förvarades oåtkomligt, vilket Olsson och Sörensen (2011) skriver är viktigt. 

Författarna tog hänsyn till konfidentialitet genom att inte avslöja data som identifierar 

deltagarna. Elevernas svar transkriberades och kodades exempelvis med tjej 1 och 2 eller kille 

1 och 2, sedan raderades det. Författarna kunde inte garantera att det som sades under 
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fokusgrupperna stannade där. De kunde heller inte ansvara för att deltagarna inte blev 

upprörda eller förolämpade av varandra, vilket enligt Heary och Hennessy (2002) kan inträffa. 

Dataanalys  

Det insamlade datamaterialet med fokusgrupperna analyserades och sammanställdes sedan i 

en kvalitativ innehållsanalys, vilket Olsson och Sörensen (2011) rekommenderar för att 

analysera dokument på ett vetenskapligt sätt. Innehållsanalysen blev av manifest innehåll 

vilket resulterade i en huvudkategori och fem underkategorier.  

Med inspiration av Bengtsson (2016) analyserades det insamlade materialet utifrån dessa fyra 

steg:   

1. Materialet lästes flera gånger för att få en känsla för helheten.   

2. Meningsbärande enheter plockades ut.                     

3. Texten kodades och sorterades i preliminära kategorier. Här eftersträvades det att vara 

så textnära som möjligt.                                     

4. Författarna gick mellan de preliminära kategorierna, koderna och originaltexten för att 

identifiera de slutgiltiga kategorierna. 
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Resultat 
En huvudkategori och fem underkategorier skapades (se tabell 1) utifrån de meningsbärande 

enheterna, koderna och kategorierna som kommit fram under analysen och resultatet.  
 
Tabell 1: Överblick av resultat 

De olika sociala stöden från betydelsefulla personer möjliggör ungdomars idrottssatsning 

Uppmuntran 
och 

beröm 

Förebilder 
och 

trygghet 

Drivande konstruktiv 
kritik 

Möjliggörande Grupptillhörighet 

 

Ungdomars idrottssatsande möjliggörs av socialt stöd från betydelsefulla 
personer 

Denna huvudkategori framkom eftersom att samtliga deltagare upprepade gånger nämnde att 

det sociala stödet i olika former har haft stor betydelse för deras idrottsutövande. Många av 

deltagarna lyfte fram vikten av uppmuntran, beröm och kritik för att kunna utvecklas och nå 

så långt de har gjort idag. Personer i deras omgivning såsom familj, vänner och tränare har 

haft stor betydelse och gjort det möjligt för deltagarna i deras satsning. De har varit 

betydelsefulla på sina olika sätt men utifrån deltagarnas diskussioner framkom det att familjen 

varit av störst vikt. De har varit den trygga punkten som de även har sett upp till. Det sociala 

stödet är ingenting deltagarna reflekterat över under tonåren utan det är något de blivit mer 

medvetna om nu. Utifrån detta har författarna skapat fem underkategorier som hör ihop med 

huvudkategorin, dessa är; uppmuntran och beröm, förebilder och trygghet, drivande 

konstruktiv kritik, möjliggörande och grupptillhörighet.  

 

“Men det viktiga är väl att ha folk som bryr sig om en egentligen, vare sig det går bra eller 

dåligt på planen så finns det alltid några som lyssnar och sådär, det är ju otroligt värdefullt, 

annars går det som inte att idrotta.” - Kille 4 

Uppmuntran och beröm 

Uppmuntran och beröm i form av pepptalk och pushande har varit ett viktigt stöd. Det är 

främst familjen som har bidragit med detta stöd. Killarna var tydliga med att för dem var detta 

stöd det viktigaste. Samtliga deltagare upplevde att de alltid behövde uppmuntran innan match 
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eller tävling och ibland även innan träning. Däremot hur de tog emot beröm efteråt berodde på 

utfallet i matchen eller tävlingen, och även hur det framfördes. 

 

“När man var liten och sökte bekräftelse var det väldigt skönt med någon som verkligen 

peppade en och uppmuntrade en till att fortsätta.” - Kille 2 

 

Mammorna har mer haft rollen som den positiva och mjuka supportern, den som alltid säger 

att “du var bra ändå”. Även om många deltagare i vissa situationer inte alltid kunde ta emot 

det just där och då, kände de ändå att det var viktigt att få höra. Mammorna höll sig ofta i 

bakgrunden men var samtidigt alltid närvarande. 

 

Många av deltagarna upplevde att uppmuntran och beröm från tränare var betydelsefullt. De 

uttryckte att en bra tränare inte bara ger det tekniska och kritiska utan även höjer deltagarna 

med positivitet. Detta för att de ska vilja fortsätta idrotta och utvecklas. Det framkom att om 

tränarna trodde på deltagarna ledde det till att de i större utsträckning trodde på sig själva och 

då fick en större motivation till sitt idrottande.  

 

“Jag tycker det har betytt mycket när tränarna har trott på en, att då tror man på sig själv 

också och man blir mer motiverad.” - Tjej 11 

Förebilder och trygghet  

Familjen, både föräldrar och syskon, har varit en väldigt stor anledning till att deltagarna 

började idrotta men även att de fortfarande är aktiva idrottsutövare. De har varit förebilder och 

gett en trygghet redan från början vilket har varit oerhört betydelsefullt för deltagarna. 

Föräldrarna har hela tiden tyckt det varit viktigt att deltagarna hållit på med någon idrott, men 

de har aldrig haft krav på vilken utan det viktiga har varit att de var aktiva. De flesta 

föräldrarna har idrottat eller varit aktiva inom en sport vilket många gånger har introducerat 

deltagarna till samma idrott. För de deltagare som haft storasyskon som utövat samma sport 

har de haft en påverkan på så sätt att syskonen idrottat och varit förebilder för deltagarna när 

de var yngre. De kände en trygghet i att börja med samma idrott som syskonen då de har fått 

följa med på träningar och matcher och därefter fått försmak på idrotten och velat gå i samma 

fotspår.  

“Det dem gjorde blev man som intresserad av.” - Tjej 6 
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Drivande konstruktiv kritik  

De flesta deltagare nämnde främst deras pappa som den viktigaste personen för deras 

framgång och utveckling i idrotten. Papporna var mer involverade i laget, föreningen och var 

ofta tränare för deltagarna när de var yngre. De gav tips och råd och var mer mån om att 

pusha deltagarna till att utvecklas och driva dem framåt. Så länge det var av konstruktiv form 

och kom i rätt läge kunde deltagarna ta åt sig och ha användning för det i sitt idrottande. Ju 

äldre de blev desto mindre involverade blev papporna men fortfarande lika måna om att driva 

dessa deltagare till utveckling i form av muntlig feedback. Detta uttryckte deltagarna som 

positivt, de fick fortfarande ha kvar deras pappor som ett stöd men inte hela tiden närvarande 

på plats. Konstruktiv kritik från tränare har varit betydande för utvecklingen och viljan att 

komma framåt. De har påverkat deltagarnas egna self-efficacy på så sätt att de fått en starkare 

tro på sig själv att lyckas.  

 

“Min pappa har varit extremt stöttande. Han har alltid varit på träningar, hållit i träningar, 

peppat mig, stöttat mig i alla olika situationer och det gör han fortfarande. Det är typ han 

som är anledningen till varför jag fastnade för den här sporten så mycket som jag har gjort.” 

- Kille 2  

Möjliggörande 

Det materiella stödet i form av skjuts och köp av utrustning har möjliggjort deltagarnas 

idrottande. Många av deltagarna, framförallt tjejerna, uttryckte att det nästintill varit 

avgörande för att de skulle kunna idrotta. Framförallt hos deltagarna som bott utanför staden 

har skjutsen i vissa fall varit avgörande för att kunna idrotta. Där har det i många fall inte varit 

möjligt att cykla eller åka buss. När de var yngre behövde de skjuts till och från träningar och 

matcher, nu behöver de ha tillgång till föräldrarnas bil för att själva kunna ta sig dit. 

 

“Så hon har ju lagt ner jättemycket tid och pengar på att skjutsa oss, hon borde fått mer i tack 

för det liksom tycker jag.” - Tjej 12 

 

Vad gäller köp av utrustning uttryckte deltagarna vid flera tillfällen att deras föräldrar lagt ner 

oerhört mycket pengar på deras idrotter. Detta är något de tidigare inte reflekterat över men 

insåg under intervjuerna hur mycket tid och pengar deras föräldrar faktiskt har lagt ner. 
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“Om man egentligen tänker på hur mycket pengar ens föräldrar har lagt ner på ens idrott, 

det är ju heeelt sjukt, men vadå ett par idrottsskor är ju inte så billiga.” - Tjej 3  

Grupptillhörighet 

Gemenskapen var något som ansågs vara betydelsefull och väldigt viktig för deltagarnas 

idrottsutövande, kanske en av de främsta anledningarna till en början. Kompisar började 

idrotta vilket gjorde att det blev naturligt för deltagarna att börja. En anledning var för att 

komma in i kompisgänget och samtidigt skaffa sig en kompiskrets. Samtliga deltagare 

nämnde att de fått många kompisar genom idrotten, vilket även utvecklat deras sociala 

förmåga. Majoriteten var lagidrottare men de individuella idrottarna uttryckte att det finns en 

gemenskap och laganda även där. Deltagarna upprepade vid flera tillfällen under 

diskussionerna att det varit, och fortfarande är, viktigt att ha någon att vända sig till som 

lyssnar. Många kände att de kunde prata med sina lagkamrater då de är i samma situation. 

 

“Sen är det väldigt mycket det här med gemenskapen också, lagsport, jag hade ju aldrig haft 

så många kompisar annars som jag har nu om jag inte idrottat, så det är, att kunna spela 

match, att få dela glädjen med lagkompisar, det är härligt, det älskar jag.” - Tjej 3 

 

Eftersom att alla deltagare idag går i idrottsklass faller det sig naturligt att de valt att umgås 

med andra som idrottar och skapat en grupptillhörighet. Dels på grund av att de inte har tid till 

så mycket annat på fritiden och dels för att de spenderar många timmar tillsammans. Allt ifrån 

att ta sig till träningar, träna ihop och åka iväg på matcher och tävlingar. Många av deltagarna 

berättade att i början av tonåren hade de kompisar som inte idrottade men dem förstod inte 

alltid valet att kunna hoppa över en träning för att umgås. Allt eftersom har de glidit ifrån dem 

och prioriterat andra som lägger ner samma tid på sin idrott. Många av deras kompisar som 

inte idrottade började med alkohol och fester i början av tonåren. Idrotten har gjort att 

deltagarna avstått från alkohol men det har aldrig påverkat dem negativt. För de har det alltid 

varit ett stort “big no” eftersom det kan förstöra för idrottandet. Deltagarna har dock aldrig 

ångrat sitt val att satsa på idrotten utan de har alltid känt att det i slutändan varit värt det. De 

personer de haft i sin närhet och som förstått har varit ett viktigt stöd i det.  
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Metoddiskussion 
Studien använde sig av kvalitativ metod med fokusgrupper där syftet var att undersöka 

deltagarnas upplevelser utifrån ett hälsopromotivt synsätt. Enligt Olsson & Sörensen (2011) 

får man bäst fram forskning som ger beskrivande upplevelser och data från deltagarna när 

kvalitativ metod används. Med tanke på vårt syfte med studien, att ta reda på deltagarnas 

upplevelse av hur det sociala stödet påverkat deras idrottsutövande, var detta en passande 

metod. Kvalitativa metoder handlar om att få deltagarna att berätta och beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter på frågorna vad, hur och varför (Olsson & Sörensen, 2011). En 

kvalitativ studie bör ha en viss nivå̊ av trovärdighet som bedöms utifrån beskrivningar om 

studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Valet att 

utesluta kvantitativ metod grundar sig i att ta fram statistik genom mätningar och siffror vilket 

gör att man går miste om diskussionen som vi ville få fram. En annan anledning att valet föll 

på kvalitativ metod var för att syftet och många av frågorna berör det som hände för några år 

sedan. Genom diskussion mellan varandra tror vi att det underlättar att komma ihåg vad som 

hänt under tidigare år och att de även kunde jämföra med varandra. Vi anser att fördelen med 

kvantitativ metod är att lättare nå ut till fler men det är svårare att få utvecklande svar och 

diskussion. Vid en kvalitativ metod är man ute efter kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011) vilket 

vi ville med denna studie. Vi tror inte att en större kvantitet hade givit annorlunda resultat 

utan de upplevde en mättnad av denna grupp deltagare.   

 

Fokusgrupper är en bra metod för att utforska människors kunskap och erfarenheter 

(Kitzinger, 1995). Vi var överens om att använda fokusgrupper och inte enskilda intervjuer 

eftersom vi var ute efter en diskussion, även om det också hade kunnat vara ett alternativ. 

Heary och Hennesy (2002) skriver att en diskussion gör det möjligt för forskaren att se 

världen från deltagarnas perspektiv och upplevelser. Valet av lämplig metod för 

datainsamlingen är viktig för att visa på trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Wibeck 

(2010) skriver att en fördel med fokusgrupper jämfört med enskilda intervjuer är att det kan 

vara lättare att prata om vissa ämnen samt att deltagarna kan ställa frågor till varandra och 

diskutera sina upplevelser. Det var vad vi ville uppnå, att få en gruppdiskussion och inte 

tvåvägskommunikation. Risken med tvåvägskommunikation är att intervjuaren överför sina 

egna tankar och på så sätt styr den intervjuade i sina svar (Olsson & Sörensen, 2011). Detta 

hade kunnat uppstå vid enskilda intervjuer och dessutom kunnat förlora studiens trovärdighet. 

Risken är att vår förförståelse hade kunnat påverka intervjun. Vad gäller etik anses 

fokusgrupper vara lämpligt eftersom att deltagarna får möjlighet att själva välja när de vill 
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prata respektive inte prata vilket sätter dem i en mer bekväm situation än vid intervjuer (Raby, 

2010). En tredje kvalitativ metod som hade kunnat vara ett alternativ är frågeformulär eller 

enkäter. Detta ansåg vi dock, precis som vid kvantitativ metod, inte skulle ge tillräckligt med 

beskrivande och utvecklande svar. 

 

Eftersom fokusgrupperna var homogena utifrån kön, ålder, och att de var aktiva inom en 

idrott kunde vi se att i det här fallet hade det nog fungerat med mixade grupper. Det hade 

kanske till och med gett oss mer material kring eventuella skillnader mellan könen för att få 

en större diskussion. Olsson & Sörensen (2011) nämner att vissa frågor kan vara känsliga att 

ta upp i blandad grupp, därför rekommenderar de separata grupper. Vi anser dock att i denna 

studie är frågorna och ämnet inte känsligt vilket hade gjort det möjligt att prova samma studie 

fast med blandade kön. En annan fördel med mixade grupper kan vara att hitta ännu fler 

skillnader och likheter könen emellan. I denna studie var det för få killar för att kunna blanda, 

i framtida studier hade det varit ett alternativ att genomföra mixade fokusgrupper där det är 

lika många av varje kön som deltar. Ett positivt resultat av de homogena grupperna var dock 

att deltagarna var vänner med varandra och kände förtroende så de kom snabbt till diskussion. 

Detta säkerställer en produktivitet (Heary & Hennessy, 2002; Dahlin-Ivanhoff & Hultberg, 

2006; Raby, 2010). Detta upplevde vi stärkte valet av gruppindelning, men eftersom ämnet 

inte var känsligt hade det nödvändigtvis inte behövt vara bara vänner i grupperna. Vi anser att 

storleken på grupperna var optimala. Risken som hade kunnat bli med en mindre grupp är att 

diskussionen kan likna parallella intervjuer i motsats till en dynamisk gruppinteraktion (Heary 

& Hennessy, 2002). I en större grupp hade det varit lättare att vara anonym men inflytandet 

minskar och det kan lätt bli att vissa pratar för mycket och andra för lite (Wibeck, 2010). Vi 

tänker att detta kan leda till minskad trovärdighet om det blir så att mycket av det som 

diskuteras kommer från en eller några få deltagare. 

 

Vi har beskrivit sammanhanget, processen, deltagarna och resultatet i detalj, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) underlättar överförbarhet. Däremot en begränsning med 

studien är valet att enbart intervjua de som går i en idrottsklass. Det kan vara svårt att få en 

överförbarhet och göra om denna studie eftersom urvalet av idrottsklasser inte är lika stort 

som vanliga klasser. Å andra sidan är processen och metoden så pass detaljerat beskriven att 

det lika gärna skulle kunna göras i vilken klass som helst, så länge de är aktiva inom en idrott 

och är i samma ålder. Det vi tror skulle kunna skilja sig i resultatet är att de som går i 

idrottsklass har den där extra motivationen och inställningen att vilja utvecklas. Vi ställer oss 

även frågan om resultatet påverkades av en obalans i antalet tjejer och killar, med betydligt 
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färre killar än tjejer. Detta hade kunnat undvikas om det var lika många killar som tjejer i 

urvalet.  

 

Vår förförståelse och egna erfarenheter kan också vara en begränsning eftersom att den kan ha 

påverkat analysen och studiens trovärdighet. Detta på grund av att vi kan ha färgats av våra 

erfarenheter och har en förväntan vilket kan ha påverkat metoden och tolkningen av datan. 

Vår förväntan inför studien var att det sociala stödet skulle ha stor betydelse för ungdomars 

idrottande. Vi antog även att uppmuntran, beröm och transport skulle vara av stor betydelse. 

Våra erfarenheter kan ha varit en nackdel för studien då våra följdfrågor kan ha styrts av detta. 

 

Resultatet i denna studie använder citat från flera olika deltagare, vilket stärker studiens 

trovärdighet (Tong et al., 2007; Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Ultrianen och Kyngäs, 

2014). Vidare skriver Elo et al. (2014) att citat från många olika deltagare bidrar till att stärka 

sambandet mellan resultat och data. Finns det en rik och kraftfull presentation av resultaten 

tillsammans med passande citat kommer även överförbarheten att öka (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi har skapat meningsenheter, kondensationer och abstraktioner i 

innehållsanalysen, vilket är en fördel vid bedömning av resultatens trovärdighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Vidare säger de att trovärdigheten i resultatet handlar om hur väl 

kategorier och temat inkluderar data, att innehållet i kategorierna skiljer sig åt och att 

författarna håller sig till det de samlat in. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie tyder på att socialt stöd är av betydelse för att möjliggöra 

ungdomars idrottande och dess satsning. Utifrån resultatet framkom det att stödet behövs i 

olika former och från betydelsefulla personer i deras omgivning. Alla deltagare vara rörande 

överens om att de behövde socialt stöd på ett eller annat sätt för att kunna idrotta. Detta 

stämmer överens med Lindqvist et al. (2015) som menar att ungdomar behöver stöd för att 

delta i fysisk aktivitet. Däremot framkom det under intervjuerna att deltagarna inte reflekterat 

över betydelsen av det sociala stödet under tidiga tonåren. Det är under senare tonåren de har 

blivit medvetna om detta, deltagandet i studien fick dem att bli påminda och de insåg hur 

mycket tid och pengar föräldrarna faktiskt har lagt ner på dem och deras idrott. Detta var 

något vi tyckte var intressant, att det sociala stödet är något deltagarna verkar tagit för givet. 

Vi uppfattade det som att deltagarna när de var yngre antagit att allt ska lösa sig, att 

föräldrarna ställer upp oavsett vad det handlar om. Däremot nu när de blivit äldre och mer ska 

klara sig själv insåg de att de borde varit mer tacksamma och visat mer uppskattning. 

Edwardson & Gorely (2010) menar att om ungdomar ska idrotta kan föräldrarna vara viktiga 

för att ge stöd men också uppmuntra, vara förebilder och skjutsa till och från idrotten. I vår 

studie framkom det även att deltagarna själva antog att deras föräldrar skulle anstränga sig 

genom att uppmuntra och hjälpa till med transport. Ungdomar som fick mer socialt stöd från 

föräldrar och vänner deltog i mer fysisk aktivitet än jämnåriga som inte hade socialt stöd i 

samma utsträckning (Maier & James, 2014; Mendonca & Farias Junior, 2015). Lindqvist et al. 

(2015) rapporterade att föräldrarna tyckte de var ansvariga för att uppmuntra och finnas där 

för att ge skjuts till sina ungdomar.  

 

Studien visade att föräldrar, vänner, tränare och till en viss del syskon var betydelsefulla på ett 

eller annat sätt för deltagarnas idrott. Martin och Mushett (1996) fick fram samma resultat i 

sin studie men konstaterade att mammorna oftare gav mer stöd än papporna. Detta gick delvis 

emot vårt resultat där stödet oftast var fördelat mellan föräldrarna, till och med att papporna 

ibland gav mer stöd. Deras studie gjordes dock med personer med funktionsnedsättning, detta 

tror inte vi påverkade skillnaden mellan resultaten med tanke på att socialt stöd bör vara lika 

nödvändigt oavsett funktionsnedsättning eller inte. Eftersom att de flesta av papporna var mer 

involverade i idrotten, bland annat som tränare, kan det vara en anledning till varför vårt 

resultat skiljer sig från deras. En annan anledning till att de har fått fram ett annat resultat än 

oss, som de också diskuterar i sin studie, kan vara att män ofta har en högre sysselsättning 
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jämfört med kvinnor vilket gör att de kvinnorna har möjlighet att finnas där och ge socialt 

stöd. 

 

De olika sociala stöd som framkom i studien var uppmuntran och beröm (motivation), 

gemenskap, kritik och råd (informativt), transport, pengar och utrustning (instrumentellt). 

Detta stärks av Mendonca och Farias Junior (2015) som även de fann i sin studie att dessa 

olika sociala stöd associeras med att ungdomar i högre grad deltar i idrott. Resultatet visade 

att transport till träningar och matcher har varit viktigt för framförallt tjejerna, vilket stärks 

genom att Telema et al. (2009) skriver att både logistik, främst skjuts till idrotten är mycket 

viktigt. Däremot var de fyra killarna som deltog i studien inte alls beroende på samma sätt av 

transport utan de tog sig oftast själv till och från idrotten, mycket på grund av att de bodde i 

närheten. De kände att emotionellt stöd och motivationsstöd var av störst betydelse för att de 

skulle kunna idrotta och utvecklas medan tjejerna upplevde att materiellt stöd i form av 

transport varit det främsta för deras idrottande. Intressant är att en studie av Mendonca och 

Farias Junior (2015) visar på det motsatta, att det var uppmuntran från föräldrar som var mest 

betydande för tjejerna under ungdomen och transporten var viktigare hos killarna. En 

anledning till det motsatta resultatet kan vara att den tidigare studien var gjord i Brasilien där 

det finns ett annat band mellan mammor och döttrar vilket kan göra att uppmuntran blir 

viktigare för dem.  Även om uppmuntran var viktigt för tjejerna i vår studie kan skillnaden 

bero på att kulturer i olika länder kan skilja sig. En annan studie som visar på motsatsen till 

vår är studien av Wright et al. (2010), där uttryckte tjejerna att de fick det emotionella stödet i 

form av uppmuntran, men i den aktuella studien visades det att även killarna fick det och de 

upplevde att det var viktigt.  

 

Peterson et al. (2013) fick fram resultatet om att emotionellt socialt stöd från föräldrar skulle 

ha starkare effekter på tjejers idrottande än killars. Vidare skriver de att det kan vara på grund 

av att tjejer och killar är skapta för att söka och reagera på olika sätt. Inför vår studie hade vi 

samma förväntning som dem på grund av att våra erfarenheter var att tjejer visar mer känslor 

och lättare tar emot stöd från samma kön i den åldern än vad killar gör. Dock visade vårt 

resultat att det emotionella stödet från föräldrarna hade lika stark effekt på tjejernas som på 

killarnas idrottande. Martin och Mushett (1996) fick fram i sin studie att det emotionella 

stödet kom från föräldrar och vänner, där vänner och mammor var dem som var bäst på att 

lyssna. Även tränare var bra på att lyssna men stod främst för den tekniska uppskattningen där 

sportkunskaper krävs. Detta stärker vårt resultat som visade att deltagarna uppskattade att ha 

vänner som lyssnade och som de kunde prata med. Utöver det fick den aktuella studien fram 
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att syskonen också gav emotionellt stöd. Tillsammans med papporna stod de för den tekniska 

uppskattningen. Detta eftersom syskonen själva idrottar och har kunskaperna medan många 

av papporna var involverade i idrotten och förekom ibland som tränare.   

  

I studien framkom det att föräldrarna och storasyskonen alltid har varit förebilder och en 

trygghet. De flesta deltagarna tyckte det var betydelsefullt att föräldrarna var med och tittade 

på matcher och tävlingar. Duncan, Duncan och Strycker (2005) undersökte i sin studie hur 

socialt stöd för fysisk aktivitet påverkar ungdomar, resultaten tyder också på ett betydande 

förhållande mellan familj och vänner som tittar på och är närvarande, och menar att det är ett 

viktigt stöd för ungdomar i tidiga tonåren. I den aktuella studien berättade många av 

deltagarna att föräldrarnas idrottande påverkat dem till att börja. Många av deltagarna började 

med samma sport som deras föräldrar men även som storasyskon varit aktiva i, vilket 

deltagarna nämnde var en trygghet och inspiration. Detta stämmer överens med tidigare 

studier att det var viktigt att föräldrar fungerat som positiva förebilder men även att de själva 

idrottat och varit aktiva (Lindqvist et al., 2015; Edwardson & Gorely, 2010). 

 

Resultatet tyder på att vänner och gemenskap är en viktig del i idrotten. Deltagarna påpekade 

att vännerna de har från idrotten förstår och är i samma situation jämfört med vännerna som 

inte idrottar. Närvaron av vänner som idrottar tycks ha en positiv effekt på ungdomars 

idrottande (Salvy, De La Haye, Bowker & Hermans, 2012). Stöd från vänner, gemensamma 

deltagare och positiva kommentarer förknippades med högre nivåer av fysisk aktivitet 

(Mendonca & Farias Junior, 2015). 

 

Under fokusgrupperna diskuterades det mycket om varför de började idrotta och varför de valt 

att fortfarande hålla på med samma idrott. Anledningarna som nämndes var att ha roligt, att de 

ville lyckas och bli bättre, känslan av njutning och känslan av att tillhöra en grupp. Alla dessa 

anledningar kan kopplas ihop med KASAM och meningsfullhet. Detta stärks av Jakobsson, 

Lundvall och Redelius (2014) som fick fram samma positiva anledningar av att idrotta. 

Deltagarna påpekade ett antal gånger att göra något som känns meningsfullt som att utöva 

idrotten de älskade och att vara en del av ett större sammanhang var viktigt och betydelsefullt 

för dem. Detta stärks av Jakobsson et al. (2014) som menar att när man idrottar tillsammans 

med andra är det något som bidrar till att öka ungas känsla av tillhörighet. Detta kan stärkas 

ytterligare av Antonovsky (2005) som menar att meningsfullhet är den viktigaste och mest 

centrala komponent inom KASAM. Deltagarna i studien påpekade flera gånger hur viktigt det 

var med gemenskap, lagsammanhållning och hur viktig deras idrott var för dem. Vi kopplar 
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detta till att deltagarna hade en stark KASAM. Deltagarna berättade att de söker efter 

uppmuntran, beröm, kritik och feedback för att nå en bättre framgång. Detta stärks av 

Antonovsky (2005) som skriver att individer med en stark KASAM vill få feedback och ser 

till att få det för att kunna värdera och utnyttja det.  

 

Alla deltagare var beroende av socialt stöd på ett eller annat vis men några av deltagarna 

kände samtidigt att de hade ett eget inre driv till sin idrott, att både tilltron till sig själv och 

stödet från andra ledde till deras idrottsframgångar. Detta stöds av Gard (2002) genom att hon 

skriver att om man är självsäker och medveten i sina prestationer leder det till framgångsrika 

resultat som påverkar personens self-efficacy positivt. Resultatet visade att det var viktigt när 

personerna i deltagarnas omgivning trodde på dem. Framförallt tränarna eftersom att om de 

tror på en så tror man lättare på sig själv vilket ger mer motivation. Även om Bandura (1977) 

skriver att self-efficacy är tilltron till sin egen förmåga och några av deltagarna tyckte att eget 

driv var viktigt, hävdar vi utifrån studien att det krävs stöd och pepp från omgivningen för att 

inifrån sig själv ta fram den egna tilltron. Bandura (1997a) skriver att de individer som visar 

sig ha hög self-efficacy lättare söker stöd från andra. Vårt antagande om att det krävs stöd och 

pepp från omgivningen för att ta fram den egna tilltron stärks av McSherry & Holm (1994) 

som menar att man kan koppla samman känsla av sammanhang med uppfattat stöd och self-

efficacy.  
 
 



 

Mikaela Månsson & Sofia Strand  22 

Framtida forskning  
Rydén och Stenström (1994) skriver att man måste ställa sig frågan om socialt stöd alltid är 

positivt, eller om det kan vara negativt. Responsen av stödet kan bero på vem som ger det, 

vad det är för stöd samt när och hur det ges. Den aktuella studien visade att deltagarna inte 

alltid var mottagliga för ett visst typ av stöd just på grund av vilken situation det är i. 

Situationen avgjorde hur och vad de kunde ta till sig av. Det hade varit intressant att i framtida 

forskning undersöka i vilka situationer det sociala stödet blivit negativt. Exempelvis om 

socialt stöd skulle kunna förstöra mer än vad det gör nytta beroende på hur det upplevs eller 

hur det framförs och om det upplevs positivt från den som ger medan det upplevs negativt hos 

den som tar emot. Resultatet i Kanters et al (2008) studie visade att det tryck som föräldrarna 

hade på sina barn upplevdes lägre av föräldrarna men högre av ungdomarna. Omvänt var 

föräldrarnas uppfattning om hur mycket stöd de gav betydligt högre än vad ungdomarna 

upplevde. Utifrån detta hade vi tyckt det vore intressant att i framtida forskning göra 

fokusgruppsintervjuer även med föräldrar till ungdomar för att se det ur deras synvinkel och 

om de upplever det sociala stödet olika. Det som föräldrarna upplever som positivt stöd 

kanske inte upplevs på samma sätt av ungdomarna och det kanske till och med kan uppfattas 

på ett negativt sätt.  

 

Vi har bara hittat tidigare studier där det mestadels skrivs om föräldrarnas påverkan genom 

socialt stöd. Det hade varit intressant att göra enskilda studier med vänners, syskons och 

tränares påverkan med olika sociala stöd och hur det upplevts. Detta kan göra att man får en 

tydlig bild av vilka personer som ger vilket stöd. 

 

Denna studie har fokuserat på varför ungdomar fortfarande idrottar. Vi är också intresserade 

av den andra sidan, varför ungdomar slutar idrotta under tonåren. Detta hade vi gärna sett i en 

framtida studie. Det hade varit av intresse att få fram av vilka anledningar ungdomar slutat 

idrotta och om det varit på grund av bristande socialt stöd, negativt stöd eller andra 

anledningar.  

 

När det kommer till socialt stöd ur ett hälsovägledarperspektiv ser vi att föreläsningar och 

studiecirklar skulle kunna vara ett framgångsrikt arbetssätt. Detta kan vara ett enkelt sätt att nå 

ut till föräldrar då det är de som allra främst står för stödet åt sina barn och ungdomar. 

Hälsovägledaren ska inte vara den som ger det sociala stödet utan vägleda framförallt 

föräldrarna till att ta det ansvaret på bästa sätt. Ännu ett alternativ kan vara att med samma 
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hjälpmedel vända sig till skolor eller idrottsföreningar för att belysa vikten av socialt stöd och 

så att det finns även där. Med detta kommer hälsovägledare också kunna jämna ut den 

ojämlika hälsan som finns idag. Oavsett hur den socioekonomiska delen ser ut eller närvaron 

av människor runt omkring borde alla på ett eller annat sätt få ha socialt stöd.  

 

Slutsats 
Slutsatsen visar på att socialt stöd från människor i ens omgivning är av stor betydelse och 

påverkar idrottandet och dess framgång i en positiv riktning. Ungdomar behöver socialt stöd 

för att delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Personerna i omgivningen har varit viktiga på 

olika sätt och deras betydelse har varierat under årens gång. De främsta stöden för idrottande 

var uppmuntran och beröm, gemenskap och transport. Eftersom socialt stöd är en viktig 

hälsofaktor och har stor betydelse för hälsan och individen anser vi att detta är något som bör 

bli en del av helhetshälsan. Oavsett om det handlar om socialt stöd för en idrottssatsning eller 

välmående. Hälsovägledare bör ta mer hänsyn till det sociala stödet i det hälsofrämjande 

arbetssättet. Det sociala stödet är en så pass viktig del i allt från att vara fysiskt aktiv till att 

göra en beteende- eller livsstilsförändring. På så sätt kan även den ojämlika hälsan främjas. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – intervjufrågor 

Vilka idrotter utövar ni? 

Bor ni hemma eller själv?  

Hur mycket tränade ni då? Hur mycket tränar ni nu? 

Vad är det som gör att ni idrottar? 

Var det viktigt för er att få idrotta?  

Av vilken anledning idrottade ni? Valde ni själva eller påverkade omgivningen? 

Funderade ni någon gång på att sluta? Minns ni varför i så fall? 

 

Hade ni några viktiga personer runt omkring som haft betydelse för idrotten? Vilka? 

När ni hör ordet socialt stöd, vad tänker ni på då?  

(Det finns olika typer av socialt stöd, immateriellt (uppmuntran och beröm), materiellt 

(transport och pengar), informativt (tips och råd), emotionellt. Är det något av dem här ni har 

upplevt och hur viktiga har dem varit? Någon som varit extra viktig?) 

Hur blev ni påverkade av det sociala stödet? 

Hur viktigt upplevde ni att det sociala stödet var för er? 

Berätta om idrotten har påverkat era val av umgänge och andra intressen under tonåren? 

Har ni något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 - informerat samtycke  

Hej alla elever i år 3 på Idrottsprogrammet, naturklassen, Dragonskolan! 

  

Vi heter Sofia Strand och Mikaela Månsson och studerar sista terminen på 

Hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Den här våren ska vi skriva C-

uppsats där vi ska göra en kvalitativ studie inom hälsopromotion. Vårt syfte är att undersöka 

18-åriga ungdomars upplevelse om hur socialt stöd påverkade deras fortsatta idrottsutövande. 

Vi vill med denna studie belysa vikten av ett fortsatt idrottsutövande för ungdomar i början av 

tonåren, och även hur viktigt det är med socialt stöd i form av familj och vänner. 

  

För att utföra denna studie kommer vi använda oss av fokusgrupper, som är en form av 

gruppintervju. Eftersom att fokusgrupperna sker på skoltid vill vi med detta brev informera 

och få ett godkännande att det är okej att ni är med på en intervju, förutsatt att ni själva vill 

och att det sker på era villkor. Svaren kommer att spelas in men är givetvis anonyma i själva 

examensarbetet, då benämner vi svaren med t.ex. “tjej 1 eller kille 2”. Ljudinspelningarna 

kommer att raderas så fort studien är avslutad och har transkriberats. Data kommer förvaras så 

den är oåtkomlig för obehöriga. Vi kan dock inte ansvara för att det som sägs under 

fokusgrupperna stannar där. Vid önskemål är ni välkomna att ta del av det färdigställda 

arbetet som kommer delas med handledare, klasskamrater och publiceras på LTU´s hemsida. 

Det är frivilligt för er att delta och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Allt material 

som samlats in under studien kommer endast användas i forskningsändamål.  

  

___________________________________________________________________________ 

 

Ja, jag vill vara med i studien:                                   

 

Ditt namn:  _________________________________________________________________ 

  

Med vänliga hälsningar 

Sofia Strand, 073-0985023 (sofsat-5@student.ltu.se) 

Mikaela Månsson, 076-8552023 (mikmon-5@student.ltu.se) 

Hälsovägledarprogrammet, Luleå Tekniska Universitet  

 


