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Socialt stöd på gott och ont
Rätt socialt stöd hjälper barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. 
Det är inte stödet i sig som har betydelse, utan hur det faktiskt upp-
levs. Var uppmärksam på kritik, klagomål och förlöjliganden och skapa 
förutsättningar så att unga kan fortsätta med bredd- och motions-
idrott även som vuxna.

Ja g d i s p u t e r a d e  i idrottspsykologi vid 
Lunds universitet under våren 2011. Syftet 
med avhandlingen var att öka förståelsen 
för betydelsen av socialt stöd för den 
fysiska aktiviteten bland ungdomar, då 
det råder motstridiga uppgifter när det 
gäller betydelsen av socialt stöd (1). Socialt 
stöd definieras som en god avsikt att 
hjälpa någon annan. Det kan till exempel 
vara att lyssna, uppmuntra, ge feedback, 
information och förmedla kunskap. 
Kamratskap är en annan form av socialt 
stöd där betydelsen av den sociala samva-
ron är ömsesidig. Tre empiriska studier 
ingår i avhandlingen och samtliga proble-
matiserar kring betydelsen av det sociala 
stödet för fysisk aktivitet bland ungdomar 
under gymnasietiden.

Hälsofrämjande arbete
Individuellt anpassad regelbunden fysisk 
aktivitet och motion kan främja hälsan 
och förebygga sjukdomar (2). Det är också 
välkänt att den fysiska aktiviteten sjunker 
med åldern och det är högst påtagligt 
redan under gymnasieåren (3). Pojkar är 
generellt sett mer fysiskt aktiva i jämfö-
relse med flickor, och ungdomar från 
bättre socioekonomiska förhållanden är 
generellt sett mer fysiskt aktiva i jämfö-
relse med de från sämre (4). För att på 
bästa sätt arbeta för ökad fysisk aktivitet 
och motion krävs en utgångspunkt i 
fysiologiska, psykologiska och sociala 
perspektiv med hänsyn till individ-, 
grupp- och samhällsfaktorer (5). Framöver 
kommer det att vara centralt att främja 
regelbunden fysisk aktivitet och motion, 
men även att förebygga för mycket 
stillasittande (6). 

Motstridiga resultat
Socialt stöd utgör en viktig del av många 
teoretiska ramverk som används för att 
förstå och främja fysisk aktivitet och 
motion. Ett exempel är självbestämman-
deteorin som understryker vikten av 
självbestämmande, upplevd förmåga och 
positiva sociala interaktioner (socialt 
stöd) för att främja den inre motivationen 
(7). Inre motivation handlar om att vara 
fysiskt aktiv, motionera eller idrotta för 
att aktiviteten i sig upplevs som positiv. 
Resultat från tvärsnittsstudier har även 
kontinuerligt påvisat starka samband 
mellan ökat socialt stöd för fysisk aktivitet 
och mer fysisk aktivitet bland ungdomar 
(8). Däremot ifrågasätts det sociala stödets 
betydelse för fysisk aktivitet i flertalet 
longitudinella studier där man har följt 
ungdomar över tid, samt i interventions-
studier där avsikten är att skapa ett ökat 
stöd för att påverka och stimulera till ökad 
fysisk aktivitet (9). 

Rätt stöd i rätt tid
I den första studien, Social Influence 
Related to Current and Intended Physical 
Activity Among Adolescents, undersökte 
jag samband mellan socialt stöd samt 
negativa sociala influenser och ungdomar-
nas fysiska aktivitet (10). Det framkom att 
mer socialt stöd hade ett starkt samband 
med mer fysisk aktivitet. Mer socialt stöd 
visade sig också vara relaterat till mer 
negativa sociala influenser såsom kritik, 
klagomål och förlöjliganden. Det sociala 
stödet från idrottsföreningar var speciellt 
viktigt, däremot kan fel stöd skrämma 
bort ungdomarna. I studien ingick 1 156 
ungdomar, 604 pojkar och 552 flickor, i 
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ökade något över tid. I studien ingick 404 
ungdomar, varav 221 pojkar och 183 
flickor. 

”Det är inte så enkelt”
Syftet med den tredje studien, Perceived 
Facilitators and Barriers for Physical 
Activity Among Adolescents – A Longitu-
dinal study, var att undersöka olika 
faktorer som har ett samband med fysisk 
aktivitet, motions- och idrottsvanor hos 
ungdomar. Positiva erfarenheter, hälsa, 
utseende och bra prestationer i förhål-
lande till idrott visade sig vara främjande 
individuella faktorer. Socialt stöd, framför 
allt kamratskap, framstod som en central 
social faktor och tillgänglighet var en 

årskurs ett på gymnasiet.
I en uppföljande studie, The Impact of 

Social Influence on Current and Intended 
Physical Activity Among Adolescents – A 
Longitudinal study, undersökte jag 
effekter av socialt stöd samt negativa 
sociala influenser i förhållande till fysisk 
aktivitet över en tvåårsperiod (11). Resulta-
tet visade att socialt stöd för fysisk 
aktivitet vid en given tidpunkt inte med 
automatik leder till mer fysisk aktivitet 
framöver. Därför bör man erbjuda sociala 
stöd  under en längre tid, med ökat fokus 
på dess betydelse som en länk från yttre 
till mer inre motivation i takt med att ung-
domarna blir äldre. Negativa sociala 
influenser i förhållande till fysisk aktivitet 

Trots det till synes starka stödet 
lagkamraterna emellan räckte inte 
Sverige till i handbolls-VM i Brasilien. 
Frankrike blev för svåra i åttondelsfi-
nalen. Kamratskap har däremot stor 
betydelse för att få ungdomar fysiskt 
aktiva.
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viktig miljöfaktor. Det som ungdomarna 
främst uppgav som orsak till minskad 
fysisk aktivitet, motion eller idrott under 
gymnasietiden var svårigheter förenade 
med oregelbunden fysisk aktivitet, 
negativa sociala influenser och tidsbrist. I 
denna longitudinella studie ingick 47 
ungdomar (23 flickor och 24 pojkar) som 
intervjuades i gymnasieskolans årskurs 
ett, två och tre. Nedan följer några citat 
som beskriver ungdomarnas upplevda 
problem med oregelbunden fysisk aktivi-
tet.

värderingar samt genererar självförtro-
ende. Om ungdomarna upplever att de 
har en aktiv roll kan det sociala stödet 
förväntas omvandlas från en främst yttre 
motivationsfaktor till alltmer inre motiva-
tion. Det är i sammanhanget viktigt att 
även uppmärksamma och stävja negativa 
sociala influenser i förhållande till fysisk 
aktivitet. Idrottslärare, tränare, föräldrar, 
syskon eller kompisar kan ge både stöd 
och kritik. Det kan också vara så att en 
person ger socialt stöd och någon annan 
kritik.

Betydelsen av socialt stöd från idrotts-
föreningar understryker vikten av att de 
erbjuder bredd- och motionsidrott även 
upp i åldrarna och lägger fokus på social 
samvaro. Det är centralt att stärka ungdo-
marnas upplevda förmåga genom ökad 
individualisering där varje individ har 
möjlighet att utvecklas inom en viss idrott 
utifrån sina förutsättningar. Utan inre 
drivkraft blir det svårt att få ungdomarna 
att fortsätta motionera regelbundet när de 
lämnat skolidrotten och idrottsrörelsen. 

Ungdomarnas självupplevda problem 
med oregelbunden fysisk aktivitet visar att 
det är viktigt att det sociala stödet inne-
håller motiverande och aktiverande 
strategier (12). Motiverande strategier 
handlar om att stimulera till en positiv 
intention gällande fysisk aktivitet. Aktive-
rande strategier innebär lärande i förhål-
lande till tekniker som skapar förutsätt-
ningar för ökad självreglering. Det kan till 
exempel vara målsättningstekniker som 
att specificera när, var och hur jag ska 
träna eller vara mer fysiskt aktiv i min 
vardag. Det kan också vara att på förhand 
reflektera kring och därmed ha beredskap 
för hinder som motverkar fysisk aktivitet. 

Socialt stöd för fysisk aktivitet används 
i dag för att stimulera ungdomar som är 
mindre fysiskt aktiva eller inaktiva till 
ökad aktivitet, men också för att främja 
fortsatt regelbunden fysisk aktivitet hos 
ungdomar som är aktiva. För att det 
sociala stödet ska få den effekt som 
eftersträvas måste vi förstå hur ungdo-
marna tolkar det sociala stödet samt 
skapa förutsättningar för proaktivt socialt 
stöd, det vill säga att vara lyhörd för det 
stöd som ungdomarna själva efterfrågar.

 

Uppmuntran eller påstridighet
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
trots en god avsikt att hjälpa, påverka och 
stötta ungdomar att bli mer fysiskt aktiva, 
kan det hos ungdomarna leda till en 
känsla av upplevd social kontroll och 
därmed få motsatt effekt. Risken gäller 
framför allt ungdomar som är mindre 
fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva. Det 
sociala stödet sätts in för att någonting 
inte är bra, vilket i sig kan föranleda ett 
minskat självförtroende och en känsla av 
att inte duga som man är. Att försäkra sig 
om att ungdomarna upplever det som ett 
stöd är helt avgörande för utfallet. 

Det sociala stödet är en yttre motiva-
tionsfaktor. Det går inte att förutsätta att 
socialt stöd för fysisk aktivitet till en 16 
åring med automatik leder till ökad fysisk 
aktivitet framöver. Tvärtom, resultaten 
tyder på vikten av att utveckla stödet över 
tid och lägga fokus på hur denna yttre 
motivation skulle kunna stimulera till mer 
inre motivation i takt med att ungdo-
marna blir äldre. Det är centralt att socialt 
stöd utgår ifrån en förståelse för varje 
enskild individ, tar sin utgångspunkt i 
ungdomarnas egna erfarenheter och 

”Om jag slutar ett tag…då är det svårt att komma 

tillbaka.”

”Jag hoppar över det i dag och gör det i morgon 

istället och då blir det aldrig av. Jag vet inte. Jag 

kanske ska börja igen.”

”Det är en ond cirkel som är svår att komma ifrån. 

Det är en dålig vana att inte träna. Jag tränade under 

hösten, men slutade sedan igen. Ska jag vara ärlig 

har jag alltid haft träningskurvor.”

”Frågan är - Hur ska jag komma igång? Det är inte 

så enkelt.”


