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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att (1) undersöka om det fanns någon skillnad i upplevd 

psykisk hälsa hos elitfotbollsspelare och en jämförelsepopulation bestående av 

gymnasieelever; (2) undersöka om upplevelsen av socialt stöd från föräldrar skiljde sig mellan 

grupperna samt (3) undersöka om det fanns något samband mellan variablerna psykisk hälsa, 

socialt stöd och positiv sinnesstämning bland elitspelarna. Totalt deltog 280 ungdomar (ålder 

16-20) där 122 var fotbollsspelare ifrån fyra olika fotbollsakademier och 158 ingick i en 

jämförelsepopulation. Instrumentet som använde var ett frågeformulär utvecklat av svenska 

folkhälsoinstitutet. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

upplevd psykisk hälsa där elitidrottarna upplevde psykisk hälsa än jämförelsepopulationen. 

Resultatet visade även att elitidrottarna upplever mer socialt stöd från föräldrar än 

jämförelsepopulationen. Ett ytterligare resultat var att det fanns ett samband mellan socialt 

stöd och positiv sinnesstämning. Rekommendationer som ges är att skapa ett nätverk mellan 

förening-föräldrar-skola i syfte att öka ungdomarnas välmående. Föreningar rekommenderas 

även att nå en förståelse för den enskilda individens behov av socialt stöd. 
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Abstract 

The objectives were to investigate: (1) If there were any differences in perceived 

psychological well-being among youth elite football players and a comparison population 

consisting of high school students; (2) If the experience of parental support differed between 

the groups and; (3) if there were any relationship between the variables psychological well-

being, social support and positive mood in the youth elite football population. In total, 280 

youths participated (age 16-20), 122 was football players from four academies and 158 was 

part of the comparison population. The instrument used was a questionnaire developed of the 

public health institute in Sweden. The result showed significant difference between the groups 

in psychological well-being in terms of the academy players experienced higher level of well-

being compared to the comparison population. The result also showed that the academy 

players perceived more social support compared to the comparison population. Another 

finding was the positive relation between social support and positive mood.  

Recommendations are given to create a network between school-teams- and parents in order 

to develop and optimize psychological well-being among adolescents. Teams are also 

recommended to gain knowledge for the individuals’ need of social support.   

 

 

 

Keywords: Parents, psychosocial environment, psychological well-being, social support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1   

 

Introduktion 

 

Fysisk aktivitet likväl som organiserad idrott har i ett flertal studier påvisats ha en positiv 

inverkan på den fysiska och upplevda psykiska hälsan (Steiner, McQuivey, Pavelski, Pitts & 

Kraemer, 2000; Adie, Duda, & Ntoumanis, 2010). Forskning menar bland annat att det är 

idrottarens upplevelse av miljön som påverkar deras psykiska hälsa, antingen positivt eller 

negativt (Gould, Flett & Lauer, 2011). För att öka chansen för en hög nivå om miljön har 

socialt stöd genomgående identifierats som en primär faktor som påverkar psykiskt 

välbefinnande. Forskning har funnit att en positiv uppfattning om socialt stöd från föräldrar 

ger ungdomarna en mer positiv upplevelse av miljön inom idrottskontexten och därmed 

förbättras ävenderas psykiska hälsa (Gould et al. 2011). Organiserad ungdomsidrott har även 

ansetts som viktigt för ungdomars livsutveckling, vilket ger förutsättningar att lära sig viktiga 

färdigheter såsom samarbete, disciplin, ledarskap och självbehärskning (Côté & Fraser-

Thomas, 2007).  

 

Socialt stöd från föräldrarna har visat sig ha en betydande roll för ungdomarnas upplevda 

hälsa (Alfermann, Lee & Wuerth, 2004). De ungdomar som uppfattar mer positiva 

interaktioner som stöd, uppmuntran och mindre press från föräldrar visar mer vilja för 

utmaningen, högre motivation samt har bättre upplevd hälsa (Scanlan & Lewthwaite, 1986). 

Då forskning menar att upplevelsen av miljön är en viktig faktor för ungdomarnas upplevda 

välmående har socialt stöd från föräldrar möjlighet att påverka miljön på ett positivt sätt, 

därav är betydelsen av positiva relationer stor för idrottarna (Gould et al. 2011). Smith (2003) 

belyser vikten av bland annat föräldrastöd, vilket uppmuntrar ungdomarna att bibehålla sin 

aktiva livsstil, även om det inte sker på elitnivå. Känslan av att tillhöra en grupp och kunna 

identifiera sig med densamma har dokumenterats ha positiv inverkan på ungdomarnas 

upplevda hälsa (Smith, 2003; Wann, 2006).  

 

Studier där jämförelsen mellan elitidrottare och amatörer har generellt sett visat samma 

resultat som menar att det finns en skillnad mellan professionella idrottare och amatöridrottare 

vad gäller psykisk hälsa, där elitidrottare dokumenterats ha bättre psykisk hälsa. Bättre 

självförtroende och förmågan att hantera stress är även det framträdande egenskaper hos 

elitidrottare (Samadzadeh, Abbasi & Shahbazzadegan, 2011). De har också visat sig ha en 

högre fysisk självuppfattning än icke elitidrottare vilket är starkt bidragande för individens 

beteende och en orsak till högre upplevd psykisk hälsa/välmående (Fox, 1997).  

 

Baserat på ovanstående resonemang är det därför av intresse att i föreliggande studie närmare 

studera om det finns någon skillnad i upplevd psykisk hälsa mellan elitidrottare och en 

jämförelsepopulation bestående av gymnasieelever, om uppfattningen om föräldrastöd skiljer 

sig mellan grupperna och om det finns ett samband mellan variablerna psykisk hälsa, socialt 

stöd och positiv sinnesstämning. 
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Begreppsdefinition 

 

    Hälsa. 

Lundqvist (2011) menar att hälsa är svårt att definiera men att det ofta används i termer av 

subjektivt, psykologiskt, mentalt och socialt och därför fanns det ett stort antal olika 

definitioner Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykiskt välbefinnande enligt 

följande: "Ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan hantera 

normala påfrestningar i livet, kan arbeta produktivt och har möjlighet att bidra till hans eller 

hennes omgivning" (Herman, Saxena, & Moodie, 2005, s. 2). 

 

    Stress. 

Det finns många olika definitioner av stress där författaren i detta fall valt att använda Lazarus 

och Folkmans (1984, s. 4 fritt översatt) definition som menar att ”stress är en pågående 

transaktion mellan krav och individens resurser där en obalans mellan dessa krav och resurser 

leder till negativa psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga svar”. 

     

    Socialt stöd. 

Det finns flera definitioner av socialt stöd i tidigare forskning, en lyder enligt följande: 

”Socialt stöd är ett utbyte av resurser, mellan minst två individer, upplevd av mottagaren att 

höja välmående” (Shumaker, & Brownell, 1984, s. 13 fritt översatt.). 

 

Teoretisk referensram 

I syfte att nå en förståelse för hur och vilka faktorer som påverkar unga idrottares välmående 

har flera olika modeller utvecklats. Följande teoretiska referensramar kommer presenteras, 

Cognitive appraisals model (Cassidy, 1994) och Athletic talent development environment 

(Henriksen, 2010). 

 

    Cognitive Appraisals model. 

Modellen illustrerar relationen mellan individens känslor och hälsa. Forskning har påvisat att 

kognitiva bedömningar är primära i termer av hur vida stress från omgivningen påverkar 

individens beteende och känslor (Lazarus & Folkman, 1984). Modellen beskriver förhållandet 

mellan en persons känslor och individens hälsa. Den kognitiva bedömningen identifieras som 

en väsentlig del till den psykologiska sårbarheten hos individen och är starkt bidragande till 

hur miljöfaktorer spelar in till ett beteende eller ett känslomässigt resultat, där bland annat 

socialt stöd kan fungera som en copingresurs som sedan kan påverka den kognitiva 

bedömningen. Cassidy (1994) föreslår vidare i denna modell att sju olika faktorer kan påverka 

en individs uppfattning av en potentiell stressfylld situation. Dessa är: attributions-stil, 

problem-lösande strategi, tävlingsmotivation, upplevd kontroll, hopplöshet, emotionell 

reaktion och upplevt socialt stöd. Dessa faktorer mer eller mindre influerar hur hälsoutfallen 

sedan blir. Faktiskt socialt stöd, miljö och tillgången till makt och kontroll i alla livets 

områden leder till att individer antingen uppfattar olika nivåer av kontroll, socialt stöd, 

motivation inför uppgiften, attributionsstil, problemlösande strategi, emotionell reaktion och 

en känsla av hopplöshet. Dessa sju olika faktorer påverkar hälsoutfallen olika beroende på hur 



 

  3   

 

varje individ ställer sig inför en stressfylld situation. En individ kan uppfatta en viss situation 

som väldigt stressfylld och upplever kanske därför mindre motivation inför uppgiften, mindre 

upplevd kontroll etc. medan en annan person inte alls uppfattar samma situation som lika 

stressfylld och upplever därför mer kontroll över situationen och är mer motiverad att anta 

utmaningen (Cassidy, 1994). Så hur hälsoutfallen sedan utfaller beror på hur dessa olika 

faktorer visar sig hos varje enskild individ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Cognitive appraisals model of stress process (Cassidy, 1994). 

 

    Athletic talent development environment (ATDE) Model. 

Athletic talent development environment model bygger på den ekologiska modellen 

(Bronfembrenner, 1977, 1979, 2005) och systemteorin (Patton & McMahon, 2006) och är ett 

ekologiskt och holistiskt sätt att beskriva idrottarnas miljö. Modellen beskriver roller, 

funktioner och relationer som olika faktorer i miljön som ingår i processen utav 

talangutvecklingen hos idrottarna, där idrottarna är i centrum. Idrottarna är omringade och 

struktureras av två komponenter (mikro-och makronivå) och två domäner (idrottare- och icke 

idrottare). Mikronivån är miljön som är närmast idrottare och kännetecknas av direkt 

kommunikation och interaktion. Denna nivå innefattar bl.a. klubbmiljö, tränare, ledare, 

lagkamrater, idrottspsykologer och andra experter. Förutom klubbmiljö omfattar mikronivå 

också skola och kamrater. Makronivån hänvisar till en bredare miljö och präglas av både 

idrotts- och icke idrottsspecifika komponenter i form av idrottsförbunden, utbildningssystem, 

referensgrupper och media. Denna nivå innefattar även olika kulturella sammanhang, till 

exempel särskild sportkultur, ungdomskultur, allmän idrottskultur och den nationella kulturen. 

Henriksen (2010) menar att vissa komponenter kan tillhöra en nivå och en domän, men att 

vissa komponenter även kan överskrida på andra nivåer och området, exempelvis tränaren. 

Tränaren hör till den atletiska domänen, men kan också ha ett starkt inflytande på den individ 

som inte idrottar. Baserat på modellen och relativt ny forskning (ex, Gould et al. 2011) visar 

att miljön är en viktig faktor som har stor inverkan på ungdomarnas upplevda hälsa. Miljön är 

dynamisk och måste regleras för att passa till en bredare kontexkt (Lilja, 2011). 
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Figur 2: Athletic talent development environment (ATDE) Model (Henriksen, 2010). 

 

Tidigare forskning 

Nedan kommer det att belysas tidigare forskning kring huvudsakligen tre områden, betydelsen 

av miljön, föräldrarnas inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa samt skillnader mellan 

elitidrottare och en jämförelsepopulation i upplevd psykisk hälsa. 

 

    Miljö. 

Intresset för att förstå hur det idrottsliga deltagandet påverkar ungdomarnas utveckling är stor. 

Studier har visat att det sker en positiv personlig utveckling hos ungdomar genom att delta i 

organiserade aktiviteter utanför skolan (Larsen, Hansen & Moneta, 2006). Däremot kan 

deltagandet i organiserad idrott också få negativa psykologiska och fysiologiska 

konsekvenser, speciellt för ungdomar som upplever press ifrån betydelsefulla människor runt 

omkring såsom bland annat tränare och föräldrar (Duda, 2001). En miljö där det finns 

möjlighet för självbestämmande, där individerna känner självkänsla och glädje för idrotten är 

av betydelse för hur ungdomarna sedan upplever sin psykiska hälsa (Adie, Duda & 

Ntoumanis, 2011). Forskning har även studerat ungdomarnas uppfattning om idrottsligt 

deltagande, klimat och psykosocial idrottsmiljö. Resultatet visade ett tydligt samband mellan 

psykosocial miljö och upplevd psykisk hälsa, där ungdomarna som upplever en trygg 

psykosocial miljö också upplever högre nivåer av psykisk hälsa (Gould et al. 2011; Gould & 

Carson, 2010). Samma studie rapporterade även att idrottsligt deltagande ger positiva 

konsekvenser, detta i form av lagsammanhållning, social kompetens, fysisk 

kompetensutveckling samt initiativförmåga, däremot kan en negativ uppfattning om miljön 

skapa stress hos ungdomarna (Gould et al. 2011). Tränare som inte skapar en positiv miljö 

med stöd och coachning kan istället leda till mindre motivation, ökad stressexponering samt 

negativ gruppdynamik (Gould & Carson, 2010). För att idrotten ska upplevas som positiv är 

det inte bara viktigt med en god relation mellan spelare och tränare, även relationen mellan 

spelarna är grundläggande för upplevelsen om en positiv idrottsmiljö där ett klimat som 

uppmuntrar insatsen för varje enskild individ är att föredra (MacDonald, Coté, Eys, & Deakin, 
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2011). Forskning har funnit att motivationsorienterad miljö har stor inverkan på den psykiska 

hälsan hos ungdomar, både känslomässigt och fysiskt vilket påverkar ungdomarnas idrottsliga 

engagemang (Duda, 2001). En miljö där fokus istället ligger på resultat ökar risken för höga 

nivåer av stress (Adie et al. 2010). Forskning visar att ungdomarnas psykiska hälsa påverkas 

negativt om fokus snarare ligger på en resultatorienterad miljö än ett uppgiftsorienterat klimat 

(Reinboth & Duda, 2006).  

 

    Skillnader i psykisk hälsa mellan elitidrottare och icke idrottare. 

Piko och Keresztes (2006) gjorde en studie vars syfte var att undersöka förhållandet mellan 

ungdomars fysiska aktivitet och deras psykosociala hälsa och välbefinnande. Innan resultatet 

analyserades delades deltagarna in i två grupper. En mindre aktiv grupp vars deltagare inte 

varit aktiva eller endast varit aktiva vid enstaka tillfällen de föregående tre månaderna. I den 

andra gruppen var deltagarna regelbundet aktiva minst en gång i veckan. Studien visade att 

den självupplevda hälsan ansågs vara bättre hos den grupp som var regelbundet fysiskt aktiva 

jämfört med gruppen som var mindre eller inte alls fysiskt aktiva (Piko & Keresztes, 2006). 

Detta resultat stödjer tidigare forskning (t.ex. Piko, 2000). En annan studie vars syfte var att 

studera eventuella skillnader rörande upplevd grad av social samhörighet, självkänsla och 

depression mellan idrottare och icke idrottare visade att idrottarna hade högre nivåer av 

självkänsla och social samhörighet samt lägre nivåer av depression än vad icke idrottare hade 

(Armstrong & Oomen-Early, 2009). Detta stödjer även Samadzadeh et al., (2011) som 

rapporterade att de som idrottar har högre självkänsla än de som inte idrottar. Samma studie 

fann också att professionella idrottare samt amatör idrottare har bättre psykisk hälsa än de 

som inte idrottar alls. Dessutom har professionella idrottsutövare bättre självförtroende och 

förmågan att kontrollera stress är framträdande egenskaper hos elitidrottare. Thorlindsson, 

Vilhjalmson och Valgeirsson (1990) menar att idrottsdeltagande förbättrar hälsan och fann i 

sin studie att ett idrottsdeltagande har en direkt positiv inverkan på individens upplevda hälsa, 

beteende, och sjukdomsstatus. Samma studie fann också att ungdomar som deltar i 

organiserad idrott upplever mindre ångest samt anser sig ha en bättre hälsa. Forskning har 

även visat att genom att delta i organiserad idrott utvecklar ungdomarna en identitet och 

genom identifikationen upplever ungdomarna en bättre psykisk hälsa (Wann & Pierce, 2005; 

Wann 2006). Att identifiera sig med ett lag och tillhöra en grupp resulterar i värdefulla sociala 

relationer och en känsla av tillhörighet och samhörighet med samhället som ger bättre upplevd 

psykisk hälsa (Wann & Pierce, 2005). 

 

    Föräldrarnas inverkan på unga idrottares välmående. 

Då upplevelsen av den idrottsliga miljön är av stor vikt för idrottarnas motivation så kan 

föräldrarnas involvering vara en faktor som har betydelse för den upplevelsen. I en studie av 

Smith och Ullrich-French (2006) där syftet var att studera om idrottarnas uppfattning om 

relationen med bland annat föräldrar kunde preducera motivation inom ungdomsidrotten, fann 

forskarna en gynnsam koppling mellan idrottarnas glädje utav fotbollen och en positiv 

relation mellan idrottare- föräldrar. Samma studie rapporterade också att en positiv relation 

mellan föräldrar- idrottare ger spelarna högre upplevd kompetens, självbestämmande, 

motivation samt lägre nivå av upplevd stress. Liknande resultat även Scanlan och Lewthwaite 
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(1986) som i sin studie rapporterade att de ungdomar som upplever sig ha mer positiva 

interaktioner som stöd, uppmuntran och mindre press från föräldrar också upplever idrotten 

som roligare, de visar mer vilja för utmaningen och är mer motiverade till idrottandet än andra 

barn. Socialt stöd har i tidigare forskning visat sig vara en variabel som skiljer sig åt mellan 

framgångsrika fotbollsspelare och amatörer, där framgångsrika fotbollsspelare upplever mer 

socialt stöd än amatörer samt att de har en mer positiv uppfattning av stödet än 

amatöridrottare (Van Yperen, 2009). 

 

Vidare har tidigare forskning även rapporterat att föräldrarna spelar en viktig roll för spelarnas 

idrottsliga deltagande, deras utveckling samt skapa en positiv självkänsla hos idrottarna (Coté 

& Frazer-Thomas, 2007). Samma studie fann även att föräldrarna hade stort inflytande på 

ungdomarnas självbild. Gould, Lauer, Rolo, Jannes och Pennisi (2006) fann att påträngande 

föräldrar och situationer där barnen uppfattar press från sina föräldrar har en negativ inverkan 

på ungdomarnas utveckling och dess självbild. En del föräldrar identifierar sig själva med sina 

barn och deras prestationer inom idrotten och därigenom kan ungdomarna känna sig pressade 

då viljan att göra föräldrarna nöjda gör att kraven uppfattas som för svåra (Smoll & 

Cumming, 2006). Det är därför av vikt för föräldrarna att hitta ett samspel och en fin balans 

däremellan för att barnen ska känna motivation till att anta utmaningen och även känna att 

resurserna han eller hon bestitter är tillräckliga (Alfermann et al. 2004). Forskning har 

rapporterat att socialt stöd från familjemedlemmar ger ungdomarna en mer positiv 

sinnesstämning i form av tillfredsställelse av livet, därav vikten av kvalité snarare än kvantité 

i stödet (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008). 

 

Tidigare forskning visar att föräldrarna är generellt mer delaktiga i sina barns idrott i början 

av den idrottsliga karriären, det är också rapporterad att idrottare som tenderar att bli mer 

framgångsrika i sin idrott får mer föräldrastöd i form av beröm och förståelse (Alfermann et 

al., 2004). Detta kan leda till bättre och mer positivt stöd där chanserna för idrottaren att nå en 

högre nivå, ökar. En longitudinell studie har även gjorts där resultatet visade att negativa 

psykologiska hälsosymptom är faktorer som kan leda till att ungdomarna väljer att sluta, detta 

framförallt hos ungdomar som uppfattar lågt socialt stöd från föräldrarna (Van Yperen, 1998; 

Raedeke, 1997). Detta tyder på betydelsen av föräldrainvolvering i utvecklingsarbetet av unga 

idrottare där deras roll kan vara avgörande i ungdomarnas fortsatta intresse för idrotten (Van 

Yperen, 1998). 

 

Det finns även empiriska belägg för att föräldrar har inflytande på kvalitén av relationen 

mellan tränare och spelare. Jowett och Timson-Katchis (2005) studie visade att idrottarnas 

föräldrar förbehåller möjligheter och emotionellt stöd, vilket influerar på kvalitén i relationen 

mellan tränare och spelare, socialt stöd från föräldrar kan därmed även utveckla relationen 

mellan tränare och spelare vilket kan vara av betydelse för ungdomarnas upplevda psykiska 

hälsa (Gould et al., 2011). Detta visar således på att parametern föräldrar är värd att beakta i 

flera syften, inte bara för att fungera som socialt stöd för att ge idrottarna en positiv bild utav 

miljön utan även för att öka kvalitén i relationen mellan tränare och spelare. Ytterligare 

forskning menar också att en bra relation mellan tränare och spelare ger spelarna större chans 

till högre upplevt välbefinnande (Jowett & Timson-Katchis, 2005).  
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Forskning har också visat att det finns skillnader mellan elitidrottare och icke elitidrottare när 

det gäller psykisk hälsa, där elitidrottare upplever bättre psykisk hälsa i form av bland annat 

självförtroende än icke elitidrottare (Samadzadeh et al., 2011). Upplevelsen av miljön har 

visat sig vara en starkt bidragande orsak för ungdomarnas psykiska hälsa (Gouldet al., 2011).  

Den psykosociala miljön inom idrottskontexten är en primär faktor för ungdomarna där 

forskning tyder på att bland annat föräldrar är något som har möjlighet att forma ungdomarnas 

upplevelser av miljön och därmed öka ungdomarnas psykiska hälsa (Gould et al., 2011). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att närmare studera om: 1) det finns någon skillnad mellan 

elitfotbollsspelare och en jämförelsepopulation, bestående av gymnasieelever, vad gäller 

upplevd psykisk hälsa; 2) upplevelsen av socialt stöd skiljer sig mellan grupperna samt 3) det 

finns något samband mellan variablerna psykisk hälsa, socialt stöd och positiv sinnesstämning 

hos gruppen elitfotbollspelare. 

 

Hypoteser 

Hypotes 1: Elitspelarna har bättre upplevd psykisk hälsa än jämförelsepopulationen 

Hypotes 2: Elitspelarna upplever mer socialt stöd än jämförelsepopulationen 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan variablerna psykisk hälsa, socialt stöd och positiv 

sinnesstämning hos gruppen elitfotbollsspelare 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog 280 ungdomar varav 122 har valts ut ifrån redan insamlad data ifrån fyra 

olika akademilag i Sverige och 158 deltagare ingick i en jämförelsepopulation bestående av 

gymnasieelever. Från gruppen gymnasieelever var 74 st tjejer och 84 st var killar. Ifrån 

akademilagen var deltagarna enbart killar (122). Deltagarna tränade mellan 0-18 timmar i 

veckan och åldersskillnaden låg mellan 16-20 (M = 17,07). Val av skolor och deltagare 

gjordes strategiskt och i samarbete med Svenska fotbollförbundet. 

 

Instrument 

Instrumentet i denna studie var en enkät ifrån FHI (Folkhälsoinstitutet) som har utvecklats för 

att undersöka ungdomars subjektiva välbefinnande. Formuläret är baserat på SDQ (Goodman, 

1997), PSP-skala som är ett svenskt frågeformulär som tagits fram för att mäta 

psykosomatiska problem bland barn (Hagquist, 2008) samt kidscreen (Ravens-Sieberer et al., 

2005) samt ett antal ytterligare frågor som mäter hälsa. Instrumentet innehåller 49 frågor som 

besvaras utifrån en skala 1-5 där ett representerar ”aldrig” eller ”inte alls” och där fem 

representerar ”alltid” eller ” jätte mycket”. De frågor som inte tillhör något av de tre 

validerade instrumenten har inordnats i kategorier genom en faktoranalys (Hagen, 2011; Lilja, 

2011).  Faktoranalysen medförde att frågorna reducerades till 12 olika kategorier där alfa 

värden varierade mellan 0,69 och 0,89. Utifrån syftet med den aktuella studien valdes 5 
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kategorier ut, ”mobbning” (a = 0,86), ”fritid” (a = 0,89), ”positiv sinnesstämning” (a = 0,85), 

”skola” (a = 0,87) och ”familjestöd” (a = 0,88). Dessutom har en enstaka variabel (fråga) 

använts i den aktuella studien vilket är nämnt med ”psykisk hälsa”. 

 

Procedur 

Aktuella skolor kontaktades och med de skolor som accepterade sin medverkan bestämdes tid 

och plats datainsamlingen. Kontaktpersonen på skolan informerades om studiens syfte samt 

hur datainsamlingen skulle gå till. Väl på plats fick deltagarna information om studien, dess 

syfte och vad enkäten innehåller, de fick även ett informationsblad (se bilaga 1) där de själva 

kunde läsa sig till information om studien. Vidare fick de sedan skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) vilket bekräftade att de tagit del av informationen. 

Respondenterna informerades även om att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande om så önskas då det hela var frivilligt. De uppmanades också om att ställa frågor 

under tiden de fyllde i enkäten för att undvika missförstånd. Författarna till studien var 

närvarande vid varje tillfälle där enkäterna delades ut, likväl som kontaktperson samt lärare. 

Enkäten fylldes i under lektionstid i klassrummet där tiden varierade mellan varje deltagare 

och det tog mellan 15-40 minuter för dem att fylla i enkäten. 

 

Etik 

Under första kontakten fick lärarna information om studiens syfte och tillvägagångssättet. 

Lärarna blev tillfrågade och accepterade deltagandet i studien. Enligt Loco parentis, som står 

för ”istället för en förälder”, kan en person eller en organisation ta över en del av det juridiska 

ansvaret som föräldrar annars står för. I detta fall innebär det att är lärarens godkännande samt 

elevernas underskrifter är tillräckligt och kontakt med föräldrar behövs därmed inte tas för de 

som är minderåriga. Lärare samt elever fick innan enkäten fylldes i, ett brev om etisk 

information och blev även verbalt informerade om etiska rättigheter, att deras deltagande var 

frivilligt, att resultaten behandlas konfidentiellt för att styrka att deras enskilda svar inte skulle 

visas. De fick även information studiens syfte samt att de när som helst kan välja att avsluta 

sitt deltagande. Deltagarna fick fylla i en samtyckesblankett för att godkänna sitt deltagande. 

Informationen är viktig ur etisk synpunkt då de elever som vill delta men vara anonyma måste 

garanteras att ingen personlig information framkommer (Mitchell & Jolley, 2007). Studien är 

godkänd av Lunds Universitets etiska råd (Hagen, 2011; Lilja, 2011). 

 

Data analys 

Genom att göra en envägs variansanalys mellan män och kvinnor jämförelsepopulationen 

kunde eventuella skillnader utmätas där resultatet visade att det inte fanns några skillnader 

mellan könen i undersökta variabler och därför har hela populationen använts i studien. Data 

analyserades med hjälp av SPSS (20,0). ”One way analysis of variance” (ANOVA) användes 

för att undersöka skillnader mellan akademispelarna och jämförelsepopulationen inom 

variablerna psykisk hälsa, familjestöd, skola, mobbning, fritid och positiv sinnestämning. För 

att analysera eventuella samband mellan variablerna psykisk hälsa, familjestöd och positiv 

sinnesstämning användes ett korrelationstest (Pearsons R). 
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Resultat 

 

Tabell 1: Skillnader mellan grupperna “elitfotbollsspelare” och ”jämförelsepopulation” vad 

gäller positiv sinnestämning, fritid, familjestöd samt hälsa. Tabellen nedan visar skillnader 

mellan medelvärdena och standardavvikelse, F-värde, frihetsgrader samt signifikansvärde. 

Tabellen redovisar även variablerna ”mobbning” och ”skola” där inga signifikanser hittades. 

 

                            Elitfotbollsspelare       Jämförelsepopulation 

       (16-19 år, N=122) (16-20 år, N=158) 

  

           M         Sd    M            Sd                 df         Sig. 

 

Psykisk hälsa         3,92 ,984 2,15           ,880               1         ,000        

 

Socialt stöd            4,61 ,553 4,33           ,605               1         ,000 

 

Positiv          4,11 ,715 3,88           ,662               1          ,006 

sinnestämning 

 

Fritid          3,36 ,974 3,68           ,905               1         ,005 

 

Mobbning          1,28 ,803 1,21           ,652               1          ,409 

 

Skola          3,73 ,874 3,77           ,701               1         ,695 

 

 

Tabellen ovan visar att det finns en signifikant skillnad mellan elitfotbollsspelare och 

jämförelsepopulationen rörande positiva känslor och fritid (p < 0,01), samt en signifikant 

skillnad rörande familjestöd och psykisk hälsa/välmående (p < 0,001). Resultatet från studien 

visade att elitfotbollsspelarna upplevde bättre psykisk hälsa/välmående, mer positiv 

sinnesstämning samt mer socialt stöd än vad jämförelsepopulationen gjorde. Studien visade 

även att jämförelsepopulationen hade mer fritid än vad elitfotbollsspelarna hade.  

 

Vidare visade Pearsons R korrelationstest ett positivt samband i gruppen elitfotbollsspelare 

mellan A) positiv sinnestämning (M = 4,11, S = 0,71) p < 0,001 och socialt stöd (M = 4,61, S 

= 0,55) p < 0,001. B) positiv sinnesstämning och psykisk hälsa (M = 3,92, S = 0,98) p < 0,001 

samt C) socialt stöd och psykisk hälsa p < 0,001. 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att närmare studera om 1) det fanns någon skillnad mellan 

elitfotbollsspelare och en jämförelsepopulation bestående av gymnasieelever vad gäller 

upplevd psykisk hälsa; 2) upplevelsen av socialt stöd skiljde sig mellan grupperna samt; 3) det 

fanns något samband mellan variablerna psykisk hälsa, socialt stöd och positiv 
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sinnesstämning hos gruppen elitfotbollspelare. Resultaten är diskuterade i förhållande till 

presenterad teoretisk referensram samt tidigare forskning.  

 

Skillnader i upplevd psykisk hälsa 

Psykisk hälsa bland ungdomar är ett aktuellt ämne där resultatet i föreliggande studie visar att 

upplevd psykisk hälsa skiljer sig mellan elitfotbollspelarna och jämförelsepopulationen. 

Tidigare forskning menar att ungdomar som är mer aktiva har en bättre självupplevd hälsa än 

de ungdomar som är mindre eller inte alls aktiva (Piko & Keresztes, 2006; Piko, 2000). Detta 

bekräftar även aktuell studie då elitspelarna ifrån akademilagen, som tränar mer frekvent, 

visade högre upplevd psykisk hälsa än jämförelsepopulationen, som överlag tränade mindre. 

Dock har forskning påvisat att det inte är idrotten i sig som är relaterat till psykisk hälsa, utan 

snarare den miljön som individerna befinner sig i (ex, Gould et al. 2011; Henriksen, 2010). En 

förklaring till resultatet i föreliggande studie kan vara att elitsatsande idrottare omringas av en 

bättre psykosocial miljö (ex, föräldrar, tränare) som har en mer positiv inverkan på idrottarnas 

välmående, där jämförelsepopulationen kanske inte upplever den psykosociala miljön lika 

positiv. Då tidigare forskning visat att det finns ett tydligt samband mellan en trygg 

psykosocial miljö och positiv upplevd psykisk hälsa (Gould et al. 2011; Gould & Carson, 

2010) bekräftar det resultatet i föreliggande studie där elitfotbollsspelarna hade högre nivå av 

upplevd psykisk hälsa än jämförelsepopulationen. Det kan möjligtvis bero på att elitspelarna 

också upplever mer socialt stöd än jämförelsepopulationen. 

 

Vidare menar tidigare forskning även att uppgiftsorienterad miljö har mer positiv inverkan på 

ungdomarnas psykiska hälsa och deras idrottsliga engagemang än resultatorienterad miljö 

(Duda, 2001). Därmed kan resultatet i studien, med utgångspunkt från tidigare forskning, 

innebära att elitspelarna upplever miljön mer motivationsorienterad än 

jämförelsepopulationen, det med tanke på att de upplever bättre psykisk hälsa än 

jämförelsepopulationen, men också med tanke på deras idrottsliga engagemang då träning 

inklusive match förekommer ca 7 dagar i veckan. Inom elitidrotten förekommer socialt stöd 

mer frekvent vilket kan vara en faktor som bidrar till att elitidrottarna upplever en mer 

motivationsorienterad miljö. Detta styrker även Van Yperen (1998) som menar att 

föräldrarnas involvering och stöd är starkt bidragande för ungdomarnas fortsatta intresse för 

idrotten.  

 

Tidigare forskning menar också på att elitidrottare bland annat har högre nivåer av social 

samhörighet och självkänsla (Armstrong & Oomen-Early, 2009) vilket kan vara en faktor som 

gör att elitspelarna i aktuell studie upplever bättre psykisk hälsa än jämförelsepopulationen. 

Detta stödjer även Samadzadeh et al., (2011) som menar att de som idrottar upplever högre 

nivå av psykisk hälsa än de som inte idrottar samt att elitidrottare har bättre självförtroende 

och bredare förmåga att hantera stress. Med utgångspunkt från cognitive appraisal model 

(Cassidy, 1994) menar Lazarus och Folkman, (1984) att stress från omgivningen påverkar 

individens beteende och känslor som i sin tur påverkar individens upplevda hälsa, där 

elitidrottare har en fördel då förmågan att hantera stress är en framträdande egenskap.  
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Att elitfotbollsspelarna upplever bättre psykisk hälsa kan möjligtvis bero på individernas 

känsla av identifikation till laget. Känslan av att ha en identifikation i ett lag har i tidigare 

forskning visat sig vara positivt relaterat till psykologiskt välmående hos idrottande barn och 

ungdomar (Wann, 2006). Forskning menar på att ungdomar som deltar i organiserad idrott 

utvecklar en identitet som gör att individen känner sig värdefull i sociala relationer och får en 

känsla av tillhörighet och samhörighet som gör att de upplever bättre psykisk hälsa (Wann & 

Pierce, 2005; Wann, 2006). Det är därför sannolikt att elitidrottare allmänt och i föreliggande 

studie i större utsträckning utvecklar en sådan identitet i jämförelse med en normativ 

jämförelsepopulation. Detta bland annat med tanke på antalet träningstimmar elitspelarna 

spenderar inom idrottskontexten och därför upplever de högre psykisk hälsa. 

 

Upplevt social stöd från föräldrar 

Tidigare forskning har visat att stöd från föräldrarna spelar en viktig roll för spelarnas 

idrottsliga deltagande (Coté & Frazer-Thomas, 2007). Forskning har även tidigare rapporterat 

att idrottare som tenderar att bli mer framgångsrika i sin idrott får mer föräldrastöd, detta 

bland annat i form av beröm och förståelse (Alfermann et al., 2004). Föräldrarnas stöd kan 

vara en anledning till att elitspelarna har haft möjlighet och vilja att satsa på och nå framgång 

i sin idrott jämfört med jämförelsepopulationen som inte upplever samma stöd från sina 

föräldrar. Detta stödjer även Van Yperen (1998) som menar att föräldrainvolveringen i 

utvecklingsarbetet av unga idrottare kan vara avgörande i ungdomarnas fortsatta intresse för 

idrotten. Resultatet i föreliggande studie visade att elitfotbollsspelarna upplever mer socialt 

stöd från sina föräldrar än vad jämförelsepopulationen gör. Författarna menar på att en 

anledning kan vara att föräldrars engagemang är större hos elitsatsande ungdomar då de 

identifierar sig själva med barnens elitsatsning och vision. Detta antagande kan relateras till 

Smoll och Cumming, (2006) som menade på att en del föräldrar identifierar sig själva med 

sina barn och deras prestationer.  

 

Som tidigare nämnts upplevde även elitspelarna högre psykisk hälsa än 

jämförelsepopulationen. En orsak till detta kan vara variabeln upplevt socialt stöd. Socialt 

stöd från bland annat föräldrar har i tidigare studier visat sig vara relaterat till högre 

självkänsla (Coté, Frazer-Thomas, 2007) samt psykologiskt välmående hos barn och 

ungdomar (ex, Lilja, 2011). Cassidy (1994) menar att den kognitiva bedömningen är starkt 

bidragande till hur miljöfaktorer spelar in till ett beteende, där socialt stöd kan fungera som en 

copingresurs som kan påverka den kognitiva bedömningen och därmed upplevelsen av 

miljön. Föräldrarna har därmed möjlighet att påverka hur ungdomarna upplever den 

idrottsliga miljön som i sin tur kan leda till bättre psykisk hälsa om upplevelsen är positiv 

(Gould et al. 2011). I sammanhanget är det även av vikt att nämna att det snarare är kvalitén 

än kvantiteten i det sociala stödet som kan påverka den upplevda psykiska hälsan. Vikten av 

att uppleva socialt stöd har i tidigare forskning visat sig vara en variabel och skillnad mellan 

framgångsrika och inte professionella fotbollsspelare (Van Yperen, 2009). Baserat på 

ovanstående är därför av vikt att skapa föräldrautbildningar i syfte att optimera såväl 

välmående som prestation hos barn och ungdomar.  
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Samband mellan positiv sinnesstämning, familjestöd och hälsa 

Socialt stöd har i tidigare forskning visat sig ligga till grund för psykiskt välbefinnande hos 

ungdomar där en positiv uppfattning om socialt stöd från föräldrarna ger ungdomarna en 

positiv upplevelse av den idrottsliga miljön som leder till högre upplevd psykisk hälsa (Gould 

et al. 2011). Även Alfermann, Lee och Wuerth (2004) rapporterar att föräldrarna har en 

betydande roll för ungdomarnas upplevda hälsa. Resultatet från föreliggande studie visar att 

det finns ett samband mellan positiv sinnesstämning, familjestöd och psykisk hälsa där 

elitspelarna upplever mer familjestöd, högre positiv sinnesstämning samt högre upplevd 

psykisk hälsa än jämförelsepopulationen. Tidigare forskning menar att socialt stöd från bland 

annat familjemedlemmar ger en positiv sinnesstämning bland annat i form tillfredställelse av 

livet (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008). Resultatet i föreliggande studie kan därmed, med 

utgångspunkt från tidigare forskning, möjligtvis innebära att föräldrarnas sätt att agera och 

stötta sina ungdomar påverkar deras sinnesstämning och deras hälsa där mer stöd och 

uppmuntran från föräldrar ger högre positiv sinnesstämning och högre upplevd psykisk hälsa 

hos ungdomarna. En tolkning kan vara att det föräldrastöd som elitidrottarna upplever kan 

leda till att elitidrottarna känner sig med uppmärksammade och sedda, vilket i sin tur kan leda 

till högre nivåer positiv sinnesstämning och ökad psykisk hälsa. Detta stöds av tidigare 

forskning där Jowett & Timson-Katchins (2005) menar att stöd och uppmuntran från föräldrar 

ger en ökad chans till mer positivt upplevt välbefinnande. Tidigare studier belyser även att 

elitidrottarna motiveras mer för utmaningen samt upplever idrotten som roligare tack vara 

starkt föräldrarstöd (Scanlan & Lwethwaite, 1986). Forskning visar även att ungdomar som 

uppfattar lågt socialt stöd från sina föräldrar istället har en negativ sinnesstämning som i sin 

tur påverkar deras psykiska hälsa på ett negativt sätt (Van Yperen, 1998; Raedeke, 1997). 

 

Socialt stöd har visat sig ligga till grund för psykiskt välbefinnande hos ungdomar, där en 

positiv uppfattning om socialt stöd från bland annat föräldrarna ger ungdomarna en mer 

positiv upplevelse av miljön (Gould et al. 2011). Även Alfermann et al., (2004) rapporterar att 

föräldrarna har en betydande roll för ungdomarnas upplevda hälsa. Resultatet från 

föreliggande studie påvisar att det finns ett samband mellan positiv sinnesstämning, upplevt 

familjestöd och psykisk hälsa samt att elitspelarna upplever familjestöd, psykisk hälsa och 

positiv sinnesstämning i högre grad jämfört med normalpopulationen. Det kan därmed tänkas 

vara så att föräldrarna sätt att agera och stötta sina barn ger spelarna positiv sinnesstämning 

och bättre upplevd psykisk hälsa. Detta eftersom föreliggande studie visar att elitspelarna 

upplever mer positiv sinnesstämning, högre psykisk hälsa samt ett större familjestöd än 

normalpopulationen.  

 

Metoddiskussion  

I studien användes enkäter som instrument. Enkäter används huvudsakligen när det är av 

intresse att få information kring det som undersöks från en större population med fler 

deltagare (Mitchell & Jolley, 2007). En nackdel med enkäten som användes var antalet frågor, 

som var väldigt många vilket kan ha resulterat i att det blev många sidor för deltagarna att 

fylla i och besvara. Detta kan ha lett till att deltagarna ansåg att det blev för mycket och därför 

snabbt fyllde i enkäten enbart för att bli färdig utan att egentligen läsa igenom frågorna. 

Författarna valde ändå att änvända sig av enkäten då många utav frågorna var av vikt i en 
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senare analys, studien var också en del av ett större projekt där enkäten tidigare använts för att 

analysera akademispelare och för att göra projektet och syftet med studien tillförlitligt 

användes samma enkät. 

 

Något som kan diskuteras när hälsa studeras är att det är ett svårdefinierat begrepp 

(Lundqvist, 2011).  Deltagarna kan ha haft olika uppfattning om vad hälsa är och har 

eventuellt olika betydelse och innebörd för varje individ. God hälsa för en person betyder 

nödvändigtvis inte god hälsa för en annan person, författarna valde därför att innan informera 

om begreppsdefinitionen i föreliggande studie så att alla elever hade möjlighet till samma 

utgångspunkt när de fyllde i enkäten. Vidare är hälsovariabeln i denna studie något som kan 

kritiseras, då denna variabel är baserad på enbart en fråga. I syfte att höja validiteten gällande 

studien är detta ett element som kan diskuteras och bör beaktas i framtida studier där 

spelarutveckling och hälsans relation undersöks. Detta höjer även sannolikheten och 

trovärdigheten gällande skillnaderna i hälsa som rapporterades i denna studie. Något annat 

som kan anmärkas är användandet av både tjejer och killar i jämförelsepopulationen, då det 

endast är killar i gruppen akademispelare. Problematiken som kan uppstå är eventuella 

skillnader mellan tjejer och killar i aktuella variabler där en skillnad skulle innebära att endast 

insamlad data ifrån det manliga könet skulle kunna användas. Detta löstes genom att först 

göra en analys mellan grupperna män och kvinnor i jämförelsepopulationen för att undersöka 

eventuella skillnader i de variabler som var aktuella. Ingen skillnad visade sig mellan tjejer 

och killar vilket innebar att alla informanter kunde användas i studien, där variabeln psykisk 

hälsa var den viktigaste. 

 

Framtida forskning 

Baserat på studiens resultat rekommenderas framtida forskning att ta miljöns betydelse för 

barn och ungdomars psykiska hälsa i beaktande. Liknande rekommendationer har även 

rapporterats i tidigare studier (ex., Henriksen, 2010; Lilja, 2011). Longitudinella studier är 

därför av intresse inom detta område. Detta möjliggör att följa interpersonella relationer över 

tid (ex, förälder-idrottande barn), för att identifiera olika psykosociala faktorers betydelse och 

funktion beroende av karriärfas och utveckling. En annan rekommendation är att studera 

föräldrars kunskap gällande betydelse av kvalitén i det sociala stödet. Sådana studier 

möjliggör att utveckla interventioner i syfte att optimera såväl spelarutveckling som psykisk 

hälsa hos elitidrottande barn och ungdomar. Framtida forskning bör förlägga resurserna på 

miljöns betydelse för ungdomarna baserat på ett hälsoperspektiv istället för att fokusera på 

talangidentifiering i unga åldrar. 

 

Implikationer 

Studiens resultat har implikationer för spelarnas psykosociala miljöer i termer av mikro och 

makro miljö. Föreningar rekommenderas till att nå en förståelse för den enskilda individens 

behov av socialt stöd. Detta kan uppnås genom regelbundna samtal och engagemang i såväl 

idrottaren som individen. Det är även av vikt att skapa en helhet för spelare genom att 

föräldrar-förening-skola arbetar tillsammans med likvärdig och regelbunden kommunikation. 

En annan rekommendation är att föreningar erbjuder föräldrar utbildning gällande föräldrar-
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involvering och socialt stöd, då det snarare är kvalitén än kvantitet i det sociala stödet som har 

betydelse för den enskilde individens psykiska hälsa.  

 

Konklusion 

Det kan konstateras att elitsatsande ungdomar har bättre upplevd psykisk hälsa i relation till 

en jämförelsepopulation. Anledningen till detta kan vara att elitsatsande ungdomar upplever 

bättre stöd från föräldrar, befinner sig i en tryggare miljö samt att ungdomarna skapar sig en 

identitet inom idrotten där de känner samhörighet med lagmedlemmar och därmed ökar den 

upplevda psykiska hälsan. Föreningslivet rekommenderas att beakta vikten av socialt stöd för 

att optimera välmående hos barn och ungdomar. Framtida forskning bör förlägga fokus på 

miljöns betydelse för ungdomarna baserat på ett hälsoperspektiv snarare än ha fokus på 

talangidentifiering. 
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Informationsbrev och förfrågan angående medverkan i en studie 

gällandepsykisk hälsa.  
 

Vi heter Elinore Flenner och Emelie Front och är två studenter som studerar psykologi 

inriktning idrott vid Halmstad Högskola. Föreliggande studie berör och jämför unga 

elitsatsande ungdomars uppfattning om psykisk hälsa med en jämförelsepopulation bestående 

av gymnasieelever. Studien görs i samarbete med Svenska fotbollförbundet och Centrum för 

Forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott på Högskolan i Halmstad. 

  

Syftet med studien är att om 1) det finns någon skillnad mellan en jämförelsepopulation och 

elitfotbollsspelare vad gäller upplevd psykisk hälsa, 2) upplevelsen av socialt stöd skiljer sig 

mellan grupperna samt 3) det finns något samband mellan variablerna socialt stöd, positiv 

sinnesstämning och psykisk hälsa. Detta kommer att göras med hjälp av enkäter. Deltagandet 

i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

orsak. All information som samlas in under undersökningen kommer behandlas konfidentiellt. 

Utomstående kan inte identifiera dina svar när studien redovisas.  
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