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Sammanfattning 

Syftet med studien var att på lagidrottare (1) undersöka samband mellan motivation och 

socialt stöd utifrån familj, tränare och kompisar, (2) undersöka skillnader i upplevt stöd från 

familj, tränare och kompisar samt (3) undersöka skillnader mellan kvinnor och män inom 

variablerna motivation och socialt stöd. I studien deltog 101 lagidrottare (män n =49, kvinnor 

n =52) från totalt fem olika idrotter, synkroniserad konståkning, fotboll, handboll, innebandy 

samt ishockey, i åldrarna 16-40 (M = 22,39; SD =3,66). Data samlades in via kvantitativ ansats, 

mätinstrument som användes var Multidimensional Scale of Perceived Social Support samt The 

Behavioural Regulation In exercise Questionnaire-2. Resultatet visade positiva samband 

mellan motivation och socialt stöd, där framförallt stöd från kompisar var positivt relaterat 

med inre motivation. En kombination av stöd utifrån familj, kompisar och tränare uppvisade  

ett positivt samband med inre motivation. Yttre kontroll påvisade ett positivt samband med 

tränare samt i ett negativt samband med kompisar. Vidare framkom att män uppvisade en 

högre nivå av inre motivation samt en lägre nivå av yttre- och introjicerad kontroll än kvinnor. 

Slutligen påvisade resultatet ingen skillnad mellan kvinnor och män i upplevt socialt stöd. 

Resultatet har analyserats och diskuterats i relation till tidigare forskning.  
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Abstract 

The purpose of the study was (1) to investigate the relationship between the variables of 

motivation and social support from family, coaches and friends, (2) to investigate differences 

in perceived support from family, coaches and peers, and (3) investigate the differences 

between men and women in the variables motivation and social support. A total of 101 

athletes (male n = 49, female n = 52) participated, from five different team sports, 

synchronized skating, soccer, handball, floorball and ice hockey, in the age between 16-40 (M 

= 22,39; SD =3,66). Data were collected through quantitative approach, with the 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support and The Behavioral Regulation In 

exercise Questionnaire-2 as measuring instruments. The results showed that support from 

friends was positively related to intrinsic motivation. The combination of support from 

family, friends and coaches were positively correlated with intrinsic motivation. External 

control demonstrated a positive relationship with coaches and a negatively relationship with 

friends. Furthermore, the results showed that men represented higher levels of intrinsic 

motivation and lower levels among both external and introjicerad control than women did. 

Finally, the result showed no difference between men and women in perceived social support. 

The results have been discussed in relation to previous research. 
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Introduktion 

För att nå maximal idrottslig utveckling och framgång krävs inte bara idrottsspecifika 

kvalitéer och fysiska resurser, minst lika viktigt för idrottare är att besitta psykologiska 

färdigheter (Williams, 2010). Inte minst för individer i idrottslag där flera olika viljor och 

personligheter skall integrera vilket kan resultera i både negativa som positiva utfall 

(Patterson, Carron, & Loughead, 2005). Motivation är en psykologisk faktor som för idrottare 

är värdefull, som i flera fall leder till bättre prestationer.  Motivation skapar fortsättningsvis ett 

glädjerikt och stimulerande idrottande, vilket i sin tur resulterar i ett långvarigt idrottande 

(Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003; Vallerand, 2004). Bristen på motivation kan resultera i 

avslutat idrottande medan en hög motivation ökar chansen till fortsatt idrottande (Vallerand, 

2004). Motivation har samtidigt påvisats på olika nivåer hos kvinnor och män, där män 

upplever högre motivation än vad kvinnor upplever (Meece, Glienke, & Burg, 2006). 

 

En faktor som påverkar utveckling från bristande motivation till hög motivation är sociala 

förhållanden (Vallerand et al., 2004). Socialt stöd har påvisat ge flertal positiva effekter på 

idrottares psykologiska färdigheter, bland dem motivation (Ullrich-French & Smith, 2009).  

Socialt stöd är även en avgörande faktor för fortsatt fysisk aktivitet för barn och ungdomar, 

vilket gör socialt stöd till en viktig del för idrottsföreningarna att ta hänsyn till (Bunke, 2011). 

Socialt stöd kan mottagas utifrån olika givargrupper vilket i idrottskontexter framförallt 

familj, tränare och kompisar är relevanta. Samtliga givargrupper är betydelsefulla i relation 

till motivation och kan isolerat påverka motivation i en positiv som negativ riktning (Vazou, 

Ntoumanis, & Duda, 2005). Dock ger kombination av stöd från familj, tränare och kompisar 

ett optimalt socialt stöd vilket ger störst förutsättningar till ökad motivation (Keegan, 

Harwood, Spray, & Lavalee. 2009; Ullrich-French & Smith, 2009). 

 

Då både socialt stöd och motivation är två betydande faktorer för fortsatt idrottande, ligger ett 

intresse i att studera huruvida de är relaterade till varandra (Bunke, 2011; Vallerand, 2004). 

Varför frågan är av intresse är framförallt på grund av att desto mer faktorer som påvisas 

inneha ett samband med motivation ju bättre förutsättningar skapas för att utveckla en miljö 

där motivation främjas (Kavussanu & Roberts, 1996). Samtidigt skulle en ökad kunskap om 

vilka givargrupper som upplevs minst respektive mest innebära en ökad förståelse om var ett 

förändringsarbete bör tillämpas (Keegan, et al., 2009). Fortsättningsvis skulle även kunskapen 

om eventuella könsskillnader i socialt stöd samt motivation bidra till att bättre kunna anpassa 

motivationsklimat efter gruppkonstellationer (Sirard, Pfeiffer & Pate, 2006).  
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Begreppsdefinition 

Föreliggande studie har för avsikt att definiera socialt stöd och motivation. 

Socialt stöd 

House, Umbersson och Landis (1988) menar att sociala relationer består av två skilda 

kategorier: sociala strukturer samt sociala processer. Socialt stöd är en del av kategorin 

sociala processer. Kategorin sociala strukturer refereras som de egenskaper sociala relationer 

innehar vilket innebär allt från kvantitet till ömsesidighet. Kategorin sociala processer ses 

däremot som en funktion och kvalité av sociala relationer vilket resulterar i känslomässiga 

utfall. Socialt stöd är den del av de sociala processerna som skapar och behåller de positiva 

känslomässiga kvalitéerna i sociala relationer. House et al., (1988) definierar således socialt 

stöd som den positiva del av de processer som resulterar ur sociala relationer.  

 

I en annan definition, förklaras socialt stöd som ett fenomen i tre olika dimensioner; 

emotionellt, informativt samt praktiskt stöd (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Emotionellt 

stöd stärker individers självkänsla i det att de upplever en bekräftelse och uppskattning från 

familjemedlemmar eller nära kompisrelationer. I en idrottskontext är det exempelvis 

lagkamrater. Informativt stöd ger däremot underlag till ökad förståelse och viktig information, 

vilket erhålls från kunniga och informerade personer. I en idrottskontext skulle det kunna vara 

tränare eller lagkaptener. Praktiskt stöd ger materiellt stöd från någon i omgivning, vilket i en 

idrottskontext kan vara den utrustning som idrotten kräver (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008).  

 

 Motivation  

Motivation definieras enligt Ryan och Deci (2000a) som en dragning mot ett specifikt mål. 

Individer med drivkraft mot ett speciellt syfte eller ändamål anses vara motiverad. Personer 

som däremot inte känner någon drivkraft inför ett specifikt mål och inte heller handlar för att 

nå målet anses vara omotiverade. Motivation är den process som initierar, styr och 

upprätthåller målinriktade beteenden, vilket leder till handling. Ryan och Deci (2000b) delar 

fortsatt in motivation i tre underkategorier; yttre motivation, inre motivation och amotivation. 

Yttre motivation hänvisar till drivkraft att agera eftersom det leder till ett specifikt utfall 

medan inre motivation leder till aktion eftersom det är i sig intressant eller roligt, amotivation 

är däremot ett känsloläge där personer varken upplever någon motivation eller attraktion mot 

handling. 
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Teoretisk referensram 

För att bättre förstå begreppen motivation och socialt stöd har teoretiska referensramar 

utvecklats. I föreliggande studie kommer Self determination theory (Ryan & Deci, 2000a) 

samt strukturer och processer av sociala relationer (House et al.,1988) att redovisas. 

 

 Strukturer och processer av sociala relationer 

House, Umbersson och Landis (1988) förklarar sociala relationer utifrån två skilda kategorier: 

sociala strukturer samt sociala processer (Se Figur 1).  Kategorin sociala strukturer refereras 

som de egenskaper sociala relationer innehar vilket innebär allt från kvantitet till 

ömsesidighet. Strukturerna är vidare uppdelade i två faktorer; social integration och socialt 

nätverk. Social integration innebär existens och kvantitet av sociala relationer, således antal 

sociala relationer individer innehar och hur frekventa de är. Socialt nätverk hänvisar till de 

strukturella egenskaper som karaktäriserar en social relation, vilket ofta refererar till 

ömsesidighet och hållbarhet (House et al., 1988).  

Kategorin sociala processer hänvisas däremot till funktion eller kvalité och särskiljs 

ytterligare i tre uppdelningar: socialt stöd, krav och konflikter samt social reglering eller 

kontroll. De olika underkategorierna sammanfattas som relationseffekter och innebär den 

delen av sociala relationer som ofta framkallar känslomässiga beteenden (House et al., 1988). 

Socialt stöd är en relationseffekt som skapar och behåller de positiva känslomässiga eller 

instrumentella kvalitéer i sociala relationer. Krav och konflikter, innebär däremot de negativa 

aspekterna i sociala relationer, vilket ofta visar sig i konflikter. Slutligen innebär social 

reglering eller kontroll i vilken utsträckning individer kan kontrollera eller reglera kvalitén i 

sociala relationer. Relationseffekten är ett resultat av hur de sociala strukturerna är 

uppbyggda, dock finns ingen återpåverkan och således finns en icke-ömsesidig påverkan 

mellan sociala strukturer och processer (se Figur 1) (House et al., 1988). 

House et al., (1988) hänvisar till att goda sociala relationer, eller bristen på det, villkorar 

individers upplevda fysiska och mentala hälsa, där framförallt de sociala strukturerna, social 

integration och socialt nätverk, påverkar hälsa och livsglädje. De sociala processerna däremot 

ger större påverkan på andra omständigheter så som psykologiska faktorer och 

beteendeprocesser, och bidrar till både följdverkande- och huvudeffekter inom dessa områden. 

(House et al., 1988). 
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Figur 1. Sociala strukturer och processer samt hur de påverkar varandra och psykologiska och 

fysiologiska faktorer. (Jones, 2012. fritt efter House, 1987; House et al., 1988). 

Föreliggande studie kommer framförallt fokusera på relationseffekten med ett synsätt där 

socialt stöd refereras som en process som bidrar och behåller de positiva känslomässiga eller 

instrumentella kvalitéerna i sociala relationer. (House, et al., 1988). 

Self determination theory 

Self determination theory (SDT) betonar att människan har ett grundläggande behov av 

självbestämmande, kompetens och samhörighet (se Figur 2). Behovet av självbestämmande 

innebär att individer vill uppleva att en handling är ett resultat utifrån ett fritt val. 

Kompetensbehovet handlar om att individer ständigt strävar efter att förbättra kompetensen 

inom olika områden för att på bästa sätt hantera omgivningen. Samhörighetsbehovet innebär 

slutligen att individer vill känna samhörighet till en eller flera personer i omgivningen, en 

ömsesidig känsla av förtroende, kärlek eller kompisskap (Ryan & Deci, 2000a). 

Teorin skiljer fortsättningsvis på inre och yttre motivation samt amotivation, där den yttre 

motivationen innebär motivation utifrån yttre omständigheter, där en handling leder till ett 

specifikt utfall. Den yttre motivationen är indelad i fyra underkategorier; yttre kontroll, 

introjicerad kontroll, identifierad kontroll och slutligen integrerad kontroll, som karaktäriserar 
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olika motivationsformer. Yttre kontroll är den del av yttre motivation som representerar minst 

autonoma former av motivation, beteenden utifrån yttre kontroll utförs för att tillgodose en 

extern efterfrågan eller få en extern belöning. Introjicerad kontroll innebär att yttre press är 

upphovet till motivationen, skuldkänslor bidrar till fortsatt beteende, motivation är i denna 

form inte självvald utan bildas utifrån omgivningens förväntningar. Identifierad kontroll är 

däremot en självvald form utav motivation, en handling utförs eftersom ett det känns viktigt 

och att individer känner en samhörighet med beteendet. Slutligen innebär integrerad kontroll 

att en handling stämmer överens med individens personlighet, vilket är den form utav yttre 

motivation som ligger närmast den inre motivationen (se Figur 2) (Ryan & Deci, 2000b). 

Inre motivation är emellertid den starkaste formen av motivation enligt SDT, och 

karaktäriseras av faktorer som kommer ifrån idrottaren själv, exempelvis en inre glädje till att 

få delta och utföra aktiviteten, att lära sig nya saker eller att behärska en färdighet. Inre 

motivation kan förklaras som en motivation som härstammar utifrån positiva 

sinnesupplevelser, vilket från början skapas utifrån den kontext idrottare befinner sig i (se 

Figur 2). En kontext som stimulerar fram utveckling och goda sociala förhållanden är således 

en god motivationsmiljö (Ryan & Deci, 2000b). 

Slutligen redovisas amotivation, som innebär en brist på motivation där ingen attraktion till 

aktiviteten finns. Uppdelningen av dessa motivationstyper är grundläggande i hur 

beteendemönster utvecklas, inte minst för idrottsliga beteenden (Ryan & Deci, 2000a). Enligt 

SDT påverkas motivation och självbestämmande parallellt, en avsaknad av motivation 

innebär en avsaknad av självbestämmande. Självbestämmandet ökar sedan parallellt med att 

yttre motivationen uppnås, för att slutligen toppas då en idrottare upplever inre motivation (se 

Figur 2) (Ryan & Deci, 1985). 
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Figur 2. Modell över de olika motivationsformerna i samband med självbestämmande i SDT 

(Jones, 2012. fritt efter Deci & Ryan, 2000a). 

 

Teorin innebär därav att de yttre omständigheterna påverkar individers självbestämmande i 

det att miljön runt omkring kan ge yttre motivation men också skapa tillfällen för utveckling 

av inre motivation, vilket optimerar personlig utveckling och motivation. Således bör de 

faktorer som skapar inre motivation och en känsla av självbestämmande fokuseras för att nå 

maximal utveckling av motivation. En miljö som främjar nya kunskaper, valmöjligheter och 

framförallt glädje genom god social kontext ger goda chanser till att stimulerar inre 

motivation (Ryan & Deci, 2000a). 

Tidigare forskning 

För att tydliggöra aktuell kunskapsläge inom socialt stöd och motivation har tidigare 

forskning granskats. Granskad forskning har delats upp i tre kategorier; socialt stöd och 

motivation, socialt stöd från familj, tränare och kompisar samt könsaspekten vs motivation 

och socialt stöd. 

 

Socialt stöd och motivation 

Socialt stöd är ett välstuderat psykologiskt fenomen, inte minst i relation till dess positiva 

påverkan på motivation till idrott (McDavid, Cox, & Amorose, 2012; Ullrich-French & 

Smith, 2009). Idrottare i lag innebär integration mellan flera olika viljor och personligheter 

vilket kan resultera i både negativa som positiva utfall (Patterson et al., 2005). Socialt stöd 
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som skapar en känsla av samhörighet har visat ge en positiv påverkan på motivation 

(Standage, et al., 2003). Standage et al., (2003) uppger att känslor av samhörighet troligen 

möjliggör samt främjar en känsla av personlig kontroll, vilket leder till att individer upplever 

stöd i hans eller hennes handlande. Fortsättningsvis påvisade Edmunds, Ntoumanis och Duda 

(2008)  att motivation är positivt korrelerat med socialt stöd då omgivande miljö var inom 

ramarna av SDT.  En hög känsla av socialt stöd i en SDT-miljö resulterade i både ökad känsla 

av motivation, samhörighet och ömsesidiga sociala relationer. Framförallt socialt stöd som 

främjade autonomin bland idrottare ingav en positiv inställning mot fysisk aktivitet 

(Edmunds, et al. 2008).   

 

Bunke (2011) påvisade att socialt stöd är en grundläggande orsak till varför ungdomar börjar 

och fortsätter med en idrott. Samtidigt antydde Bunke (2011) att fel form av socialt stöd kan 

påverka motivation i en negativ riktning. Det är inte de sociala relationer i sig som villkorar 

huruvida en motivation till fysisk aktivitet skapas, utan de egenskaperna en social relation är 

uppbyggd av. Negativa sociala influenser såsom kritik, klagomål och förlöjliganden kan likväl 

resultera i amotivation. För att socialt stöd skall generera motivation bör relationerna 

framförallt fokusera på att stimulera till en positiv intention mot fysisk aktivitet samt skapa 

förutsättningar för ökad autonomi (Bunke, 2011).  Ytterligare studieresultat påvisade att 

kvaliteten på feedback villkorade motivationens utfall. Positiv feedback och informativt stöd 

gav ökad kompetens och inre motivation medan negativ feedback gav brist på motivation 

(Koka & Hein, 2001).  

 

Även grunder till amotivation har studerats. Legault, Green-Demers & Pelletier (2006) fann 

att stöd som främjar autonomi, värdefull informativt stöd samt samhörighet till lärare, 

föräldrar och kamrater var negativt relaterat till amotivation. Bristen på dessa resulterade 

således i amotivation bland ungdomar. Vidare bevisade en annan studie att amotivation 

resulterade i negativa faktorer medan inre motivation resulterade i positiva faktorer som ökad 

koncentration, glädje, idrottsligt intresse och tillfredställelse (Vallerand, 2004). Dessutom 

påvisade samma studie att en utveckling från amotivation till inre motivation grundade sig i 

goda sociala förhållanden (Vallerand, 2004).  

 

Stöd från tränare, familj och kompisar 

Studier har påvisat att förebilder i form av tränare, idrottslärare, och föräldrar har en 

betydande inverkan på atleters attityder och beteende gentemot idrotten (McDavid, et al. 
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2012; Ullrich-French & Smith, 2009). Förebilder som visar engagemang och stöd kan påverka 

beteendemönster och attityder som främjar långsiktligt idrottande (McDavid et al, 2012). 

Framförallt engagemang och stöd från ledare eller föräldrar där ungdomars autonomi 

stimuleras ger en påverkan på inre motivation (Keegan et al., 2009).  

Ytterligare en studie påvisade att idrottare uppvisade både en ökad motivation samt presterade 

bättre då tränaren använde sig av ett beteende som främjade adepternas självbestämmande 

(Gillet, Vallerand, Amoura, & Baldes 2010). Dessutom konstaterade Edmund et al., (2008) 

genom studieresultat att tränares sociala beteenden som grundar sig i SDT ökar deltagande, 

glädje och kompetens. Tränare har stora möjligheter att utveckla idrottares motivation genom 

att skapa tillfällen som stimulerar självständighet, utveckling och glädje, vilket kan ske genom 

att ge idrottare valmöjligheter, alternativ och uppmuntran (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 

2004). Tränares sociala stöd återfanns framförallt som informativt stöd med idrottsspecifik 

information vilket främjade ungdomars kompetensutveckling positivt (Kimiciek & Horn, 

2012). 

Föräldrarnas sociala stöd däremot, ges mestadels i form av emotionellt support, där en god 

emotionell relation innehåller bland annat god kommunikation och uppmuntran, vilket 

positivt påverkade ungdomars attityd mot fysisk aktivitet (Kimiciek & Horn, 2012). 

Föräldrarnas beteende har även visats påverka ungdomars idrottsvanor, huruvida föräldrarna 

är fysiskt aktiva eller inte påverkar ungdomarnas inställning mot fysisk aktivitet på liknande 

sätt. Samma studie påvisade även att föräldrarna kan öka ungdomarnas inställning till fysisk 

aktivitet genom att tydligt visa att de tror på en kompetensutveckling (Bois & Sarrazin, 2009). 

Keegan et al., (2009) fann även att ett praktiskt stöd från föräldrarna var betydelsefullt för 

ungdomars idrottande. Ett praktiskt stöd genom att förse ungdomar med materiell 

idrottsspecifik utrustning, medlemsavgifter och transport till och från träningar är i flera fall 

avgörande för att ungdomar skall kunna delta i en idrott. Utöver det praktiska stödet framkom 

det fortsatt att både tränare och föräldrar påverkade ungdomars idrottande genom liknande 

beteenden (Keegan et al., 2009). Motstridande resultat påvisade dock att tränare och föräldrar 

inger olika former av socialt stöd och påverkar således ungdomarna på olika sätt (Kimiciek & 

Horn. 2012). 

Socialt stöd från lagkamrater har även påvisats spela en betydande roll för unga idrottares 

idrottsvanor (Keegan et al., 2009).  Socialt stöd från lagkamrater kan både involvera 

emotionellt som informativt stöd då lagkamrater både kan ha en roll som en god vän samtidigt 
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som denna kan ge upplysningar som är värdefulla (Jõesaar, Hein, & Hagge, 2011).  Jõesaar et 

al.,(2011) menade fortsättningsvis att unga idrottare har ett underliggande behov av goda 

relationer till lagkamrater för att uppnå en idrottslig glädje och inre motivation och genom det 

stanna i idrotten. Keegan et al., (2009) påvisade att lagkamrater influerade varandras 

motivation genom samarbetsbeteende, tävlingsinriktad miljö samt genom goda sociala 

relationer. 

En studie som gav liknande resultat påvisade att lagkamrater uppfyller en viktig roll för att 

ungdomar skall känna en glädje i att delta i idrott. Goda sociala relationer från lagkompisar 

bidrar till positiva upplevelser och minnesbilder av idrott (Smith, 2003). Smith (2003) menade 

fortsättningsvis att idrottskontexter är en lämplig miljö för utveckling av social kompetens 

genom kompisar, vilket fortsättningsvis ger en utveckling i idrottsspecifik kompetens. Genom 

goda sociala relationer upplevs idrotten som en rolig aktivitet av ungdomarna, en nära vän i 

laget var det främsta skälet till fortsatt idrottande (Gould & Petlichkoff, 1988; Ullrich-French 

& Smith, 2006). 

 

Nära sociala relationer i kombinationer av de olika givargrupperna har visat ge mest betydelse 

för idrottslig motivation (Ullrich-French & Smith, 2009). Kombinationen av socialt stöd från 

både förälder, tränare och kompisar var en viktig bestämningsfaktor för fortsatt idrottsligt 

deltagande (Keegan, et al., 2009; Ullrich-French & Smith, 2009). Liknande resultat har även 

visat sig bland skolungdomar. Ett gemensamt stöd från både föräldrar, lärare och 

skolkamrater var positivt relaterade med motivation och intresse i skolgången (Wentzel, 

1998). Flertalet studier är överens om att socialt stöd från samtliga givargrupper och i 

samtliga former är relaterat till motivation (Gillet et al., 2010; Keegan et al., 2009; McDavid 

et al., 2012;  Ullrich-French & Smith, 2009).  

Könsaspekten vs motivation och socialt stöd 

Upplevd motivation i relation till kön påvisade att pojkar upplever högre motivation till 

idrottsligt deltagande än flickor (Meece et al., 2006). Liknade resultat påvisade att pojkar 

bedömer sin förmåga och kompetens i att delta i idrott högre än vad flickor gör, vilket också 

leder till att fler pojkar känner en större dragning till idrott än vad flickor gör (Fredricks & 

Eccels, 2002).  Beroende på aktivitet varierar könsskillnader inom motivation. Idrott är en 

aktivitet där pojkar innehar en högre motivation än flickor redan innan påbörjad idrottskarriär. 

Anledningen till situationsspecifika könsskillnader inom motivation menade Fredricks och 

Eccels (2002) är ett resultat av könsstereotypa fördomar som framförallt skapats av föräldrar. 
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Fredricks och Eccels (2002) menade fortsättningsvis att förändrat beteende hos föräldrar kan 

jämna ut skillnader mellan flickor och pojkars motivationsnivå inför en startad idrottsaktivitet. 

Könsskillnaderna inom motivation kan resultera i att flickor och pojkar upplever olika nivåer 

av engagemang och deltagande (Meece, et al., 2006).  

 

Riksidrottsförbundet (2004) påvisade att färre flickor deltar i föreningsidrott samt att fler 

flickor avslutar sin idrottskarriär i tonåren än vad pojkar gör. Samma studie visade även att 

pojkar motiveras till idrott för att träffa vänner medan tjejer motiverades av kroppsliga 

aspekter; att idrotta för en vältränad kropp (Riksidrottsförbundet, 2004). I en studie med något 

motstridande resultat framkom det att pojkars deltagande i idrott grundade sig först och främst 

i tävlings- och konkurrensfaktorer, efter det social samhörighet och kroppsliga aspekter. För 

flickor var faktorerna strukturerade något annorlunda då social samhörighet listades först, 

därefter konkurrens och kroppsaspekten (Sirard, et al., 2006).  

 

Studier med avsikt att studera könsskillnader i socialt stöd har påvisat att kvinnor har större 

socialt nätverk än män (Kendler, Myers & Prescott, 2005). Samtidigt påvisade en annan 

studie att män i grupper av samma kön tenderar att visa mer uppskattning och påverkar 

varandra mer positivt än kvinnor i liknande gruppkonstellationer. Både yngre och äldre män 

tenderar att generera glädje och spänning utifrån de kompisgrupper de omges av i större 

utsträckning än kvinnor då grupperna består av samma kön (Martin & Fabes, 2001). 

Dessutom påvisade Martin och Fabes (2001) att individer som endast omges av samma kön 

upplever mer press att anpassa sig efter de könsstereotypiska förväntningar som finns, i 

jämförelse med de som omges av grupper bestående av båda könen.  

 

Vidare framkom det i en annan studie att kvinnor reagerar starkare på lågt socialt stöd än vad 

männen gör, vilket innebär att kvinnor drabbas starkare av de negativa effekterna som 

resulterar ur lågt socialt stöd (Kendler, et al., 2005). Negativa effekter av lågt socialt stöd 

involverar låg motivation (Ryan & Deci, 2000a). 

 

En ökad förståelse kring ovanstående samband och skillnader skulle ge en större insikt i hur 

familj, tränare och kompisar kan skapa möjligheter till att optimera utvecklingsmiljön och 

fostra talangfulla och välmående idrottare, samt främja ett långlivat idrottande härledd från 

hög motivation. Med tidigare forskning som grund finns det anledning att studera följande 

frågeställningar. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samband mellan variablerna socialt stöd och 

motivation hos lagidrottare. Ett ytterligare syfte är att studera skillnader mellan uppfattat stöd 

från familj, tränare och kompisar. Slutligen är syftet att studera skillnader mellan kvinnor och 

män angående motivation och socialt stöd. Följande frågeställningar studeras: 

 

Frågeställning 

Föreliggande studie innehåller följande frågeställningar; 

(1) Finns samband mellan variablerna socialt stöd och motivation hos idrottare? 

(2) Finns skillnader mellan uppfattat stöd från familj, tränare och kompisar hos idrottare? 

(3) Finns skillnader i upplevd motivation och socialt stöd mellan kvinnliga och manliga 

idrottare? 

Metod 

Försökspersoner 

I föreliggande studie deltog 101 lagidrottare i åldrarna 16- 40 år (M = 22,39; SD =3,66). Av 

dessa var 49 män (M = 23,45; SD = 3,98 år) och 52 kvinnor (M = 21,38; SD =3,04 år). 

Urvalet bestod av synkroniserade konståkare, fotbollsspelare, handbollsspelare, 

innebandyspelare samt hockeyspelare. Samtliga deltagare hade minst en tränare. Antal 

träningstillfällen i specifik idrott varierade mellan två till sex gånger per vecka, längden på 

träningstillfällena varierade mellan en till tre timmar. 

 

Instrument 

Föreliggande studie använde två frågeformulär som mätte socialt stöd och motivation. 

Frågeformuläret inleddes med kort information om studiens syfte och fyra grundfrågor 

rörande spelarnas ålder, kön, lag- eller individuell idrottare samt hur många år spelarna varit 

aktiva inom fotbollen. 

  

Multidimensional Scale of Perceived Social Support  

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) är ett frågeformulär som mäter 

socialt stöd i tre olika kategorier; från familj, kompisar samt signifikanta andra, genom 12 

påståenden (Se Bilaga 1). I föreliggande studie användes en modifierad modell av MSPSS där 

de frågor som behandlade signifikanta andra byttes ut mot frågor som istället berörde stöd 

från tränare. En fråga ur ursprungliga MSPSS kan exempelvis se ut som följande; Det finns en 

speciell person i mitt liv som bryr sig om mina känslor, medan samma fråga i föreliggande 
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studie formulerades istället som; Min/mina tränare bryr sig om mina känslor.  Varje kategori 

motsvarade fyra påståenden. Svarsalternativen bestod av en sjugradigskala där varje 

svarsalternativ motsvarade ett värde, ”stämmer inte alls”(1), ”stämmer mycket dåligt”(2), 

”stämmer mindre bra”(3), ”har ingen åsikt”(4), ”stämmer lite”(5), ”stämmer mycket bra”(6), 

samt slutligen ”stämmer precis”(7). Data resulterade i fyra olika dimensioner, stöd från familj, 

stöd från kompisar, stöd från tränare samt ett totalt värde från alla givargrupper (Zimet, 

Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Tidigare studier har givit alfavärde på 0,91 för totalvärdet 

och med subskalor 0,91, 0,83 och 0,86 (Wongpakaran, Wongpakaran & Ruktrakul, 2011). 

Alfavärdet i föreliggande studie är 0,84 för totalvärdet och med subskalor 0,77, 0,87 och 0,85. 

 

The Behavioural Regulation In exercise Questionnaire-2 

The Behavioural Regulation In Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) är ett frågeformulär som 

mäter motivation till fysisk aktivitet (Se Bilaga 1). Den ursprungliga BREQ (Mullan, 

Markland & Ingledew, 1997) utvecklades för att mäta motivation i olika dimensioner utifrån 

Ryans och Decis (1985) SDT. BREQ-2 är en vidareutveckling av ursprungsenkäten där även 

amotivation är mätbart. Enkäten består av 19 påståenden angående anledningar bakom beslut 

till att träna eller till att inte träna. En fråga kan exempelvis se ut som följande; Jag 

tränar/motionerar för att det är kul. Svarsalternativen bestod av en femgradig skala där varje 

svarsalternativ motsvarade ett värde där 0 stod för ”stämmer inte alls” och 4 stod för ”stämmer 

helt”. Data resulterade i sex olika kategorier, amotivation, yttre kontroll, introjicerad kontroll, 

identifierad kontroll, inre motivation och slutligen ett totalt värde för motivation. Tidigare 

studier har givit alfavärden 0,70 till 0,86 (Markland & Tobin, 2004). Alfavärden i 

föreliggande studie varierar mellan 0,69 till 0,82. 

 

Procedur 

Kontakt togs med de ansvariga tränarna och tid bestämdes för enkätinsamling. Enkäterna 

delades ut under utsatt tid och skedde i omklädningsrum eller klubblokal efter träningspass. 

Studiens syfte presenterades och försökspersonerna fick information om hur enkäten skulle 

besvaras, att deltagande var helt frivilligt samt att ett avbrutet test inte skulle medföra några 

som helst konsekvenser. Innan försökspersonerna började fylla i enkäterna fick de slutligen 

information om att resultaten behandlades konfidentiellt (Se Bilaga 1). Efter samtliga 

enkätinsamlingar räknades skalvärden ut för respektive deltagare för att slutligen överföra 

insamlad data till SPSS.  
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Analysmetod 

Samband mellan socialt stöd och motivation analyserades genom Pearsons korrelationstest. 

Skillnader mellan uppfattat stöd från familj, tränare och kompisar analyserades genom envägs 

beroende ANOVA. Skillnader mellan män och kvinnor inom variablerna socialt stöd och 

motivation analyserades genom envägs oberoende ANOVA. 

 

Resultat 

Tabell 1: Samband mellan olika dimensioner av motivation med socialt stöd utifrån olika 

givargrupper (N=101). 

 

 
Total 

motivation 

Inre 

motivation 

Identifierad     

kontroll 

Introjicerad 

kontroll 

Yttre 

kontroll 

Amotivation 

Totalt stöd        0,10 0,20* 0,01 0,04 0,04 -0,11 

Familj        0,08      0,11      -0,03      -0,07  0,02 -0,10 

Kompisar    0,21* 0,25* 0,64 0,03   -0,22* -0,07 

Tränare       -0,04      0,11      -0,04 0,11    0,23* -0,07 

 *p<.05; **p<.01  

 

Frågeställning 1 

Resultaten rörande första frågeställningen i föreliggande studie visar ett positivt samband mellan 

socialt stöd från kompisar och den totala motivationen bland idrottare. Den positiva 

korrelationen innebär att idrottare upplever en högre nivå av motivation ju mer stöd de 

upplever från kompisar. Dessutom påvisas ett positivt samband mellan inre motivation och stöd 

från både kompisar och det totala stödet. Korrelationen innebär att idrottare upplever en högre 

nivå av inre motivation ju mer stöd de upplever från kompisar samt ju mer stöd de upplever från 

det totala stödet. Resultaten visade även att yttre kontroll är negativt korrelerat med kompisar men 

positivt korrelerat med tränare. Korrelationerna innebär att ju högre upplevt stöd från kompisar 

desto lägre nivå av yttre kontroll, medan ju högre upplevt stöd från tränare desto högre nivå av 

yttre kontroll. I övrigt fanns det inga samband i föreliggande studie (Se Tabell 1). 

 

Frågeställning 2 

Resultaten rörande andra frågeställningen visar en signifikant skillnad mellan uppfattat stöd 

från de olika givargrupperna. F3,300= 44,9, p<0,05, partial eta
2
= 0,31 
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Efterföljande Post Hoc test (Bonferroni) visade att uppfattat stöd från tränare 

(M=4.88,S=1.05) var signifikant lägre än uppfattat stöd från familj (M=5.81,S=1.08) och 

kompisar (M=5.92, S=0.87). Inga övriga skillnader erhölls (se Figur 3). 

Figur 3: Skillnader mellan upplevt stöd från familj, kompisar och tränare samt det totala 

stödet bland idrottare (n=101). 

 

Frågeställning 3 

Resultaten rörande studiens tredje frågeställning visar signifikanta skillnader mellan kvinnor 

och män i upplevd motivation. Männen innehar en högre nivå av både total motivation samt 

inre motivation i jämförelse med kvinnorna. Männen innehar dessutom en lägre nivå av både 

introjicerad kontroll samt yttre kontroll i jämförelse med kvinnorna. Resultaten påvisar dock 

inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i upplevt socialt stöd (Se Tabell 2).  
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Tabell 2: Medelvärden, standardavvikelser samt F-värde inom motivation och socialt stöd hos 

Män och Kvinnor. 

 

Variabler Män N=49              Kvinnor  N=52     

             S                                     S   F 

      BREQ-2     

Total Motivation 13,28    3,84         11,0                   4,49 6,93* 

Inre motivation 3,45    0,57         3,21                   0,56 4,88* 

Identifierad kontroll 3,33    0,85         3,25                   0,58 0,28 

Inrojicerad kontroll 2,21    1,00         2,73                   0,87 7,79** 

Yttre kontroll 0,42    0,47         0,82                   0,85 8,03** 

Amotivation 0,22    0,44         0,23                   0,56 0,00 

    MSPSS     

Socialt stöd 5,48 0,88         5,60                  0,58                       0,58 

Df=1,99; *p<.05; **p<.01 

 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att på lagidrottare (1) undersöka samband mellan 

motivation och socialt stöd utifrån familj, tränare och kompisar, (2) undersöka skillnader i 

upplevt stöd från familj, tränare och kompisar samt (3) undersöka skillnader mellan kvinnor 

och män inom variablerna motivation och socialt stöd. För att besvara syftet användes tre 

frågeställningar; Finns det samband mellan variablerna socialt stöd och motivation hos 

idrottare? Finns skillnader mellan uppfattat stöd från familj, tränare och kompisar hos 

idrottare? Finns skillnader i upplevd motivation och socialt stöd mellan kvinnliga och manliga 

idrottare? 

 

Frågeställning 1 

Resultatet gällande studiens första frågeställning påvisade ett positivt samband mellan total 

motivation och stöd från kompisar, ett positivt samband mellan inre motivation och stöd från 

kompisar och det totala stödet från samtliga givargrupper. Resultatet visade även ett negativt 

samband mellan yttre kontroll och stöd från kompisar men ett positivt samband mellan yttre 

kontroll och stöd från tränare.  
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Föreliggande studieresultat ger stöd åt SDT som betonar att alla individer innehar ett behov av 

att känna samhörighet och till andra personer i omgivningen genom ömsesidiga relationer, 

och först då är motivationsnivån möjlig att påverka i positiv riktning (Deci & Ryan, 2000a). 

Dock fann aktuell studie inget samband mellan total motivation med familj och tränare, 

däremot påvisades ett positivt samband mellan inre motivation och det totala stödet, vilket 

inbegriper tränare och familj. Föreliggande studieresultat innebär således att samtliga 

givargrupper gemensamt inverkar positivt på inre motivation, vilket ger stöd åt ett flertal 

studier (Gillet et al., 2010; Keegan et al., 2009; McDavid et al., 2012; Ullrich-French & 

Smith, 2009). 

 

Framförallt att stöd ifrån vänner är något som Gould och Petlichkoff (1988) och Keegan et al., 

(2009) aktivt förespråkar som en viktig komponent för att öka upplevd motivation. 

Fortsättningsvis påvisade Smith (2003) att goda sociala relationer från lagkompisar bidrar till 

positiva upplevelser och minnesbilder av idrott (Smith, 2003). Även i aktuella teorier om 

socialt stöd och motivation finner vi komponenterna positiva känslor och positiva 

sinnesupplevelser som viktiga faktorer i utvecklingsprocesserna för både socialt stöd och 

motivation (Deci & Ryan, 2000a; House et al. 1988). House et al., (1988) förklarar socialt 

stöd som ett fenomen som enbart genererar positiva känslor samtidigt som Deci och Ryan 

(2000a) förklarar inre motivation som ett resultat utifrån positiva sinnesupplevelser. Liknande 

kopplingar går att härleda till aktuellt studieresultat, då det är rimligt att anta att stöd ifrån 

vänner ökade motivationen genom positiva sinnesupplevelser som genereras ur ömsesidiga 

kompisrelationer (Gould & Petlichkoff ,1988; Keegan et al., 2009; Smith, 2003).  

 

Fortsättningsvis är en positiv inverkan på motivation från ledare möjlig först då deras 

beteende främjar självbestämmande, kompetens samt glädje (Edmunds, et al. 2008; Gillet et 

al., 2010; Keegan et al., 2009; Reinboth et al., 2004, Standage., 2003). Med aktuellt 

studieresultat som bakgrund är det därav rimligt att diskutera huruvida föräldrar och tränare i 

föreliggande studie saknar ovanstående ledarkvaliteter.  

 

Diskussionen är för föreliggande studie relevant på fler punkter då resultaten även påvisade 

att tränare innehar ett positivt samband med yttre kontroll, vilket var negativt relaterat med 

kompisar. Studieresultaten innebär följaktligen att ett högt upplevt stöd från tränare ökade 

yttre kontroll, där idrottares beteenden är ett resultat utav tränarens uppmaningar, vilket enligt 

SDT minskar både motivation och autonomi (Deci & Ryan, 2000a). Ovanstående diskussion 
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stöds av Legault,et al., (2006) som påvisat att tränare kan ge en motsatt effekt på motivation 

då dess beteende inte främjar självbestämmande, kompetens och glädje (Legault,et al.,. 2006). 

 

I linje med den aktuella studien är det rimligt att anta att ett positivt samband mellan socialt 

stöd och motivation inom idrotten existerar (Edmunds, et al. 2008; Gillet et al., 2010; Keegan 

et al., 2009; McDavid et al., 2012; Ntoumanis & Duda, 2008; Ullrich-French & Smith, 2009; 

Vallerand, 2004). Dock är det högst möjligt att sambanden mellan de olika givargrupperna 

varierar i styrka, sannolikt beroende på vilket beteende de olika givargrupperna innehar 

(Edmunds, et al. 2008; Keegan et al., 2009; Vazou et al., 2005).  

 

Frågeställning 2 

Resultaten rörande frågeställning två påvisade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

uppfattat stöd från de olika givargrupperna. Stöd från tränare uppfattades signifikant lägre än 

från både familj och kompisar, där stöd från kompisar uppfattades på högst nivå. Aktuellt 

studieresultat går att anknyta till Ullrich-French och Smith (2006) vilka påvisade att en nära 

vän i laget var det främsta skälet till idrottsligt deltagande, vilket således bör innebära att 

kompisrelationer uppfattas på en högre nivå. Enligt samhörighetsbehovet i SDT har människor 

ett behov av att känna samhörighet till en eller flera personer i omgivningen, en ömsesidig 

känsla av förtroende, kärlek eller kompisskap (Deci & Ryan, 2000a). Samhörighetsbehovet 

förklarar ett emotionellt stöd där individer upplever bekräftelse och uppskattning genom 

kärleksfulla relationer (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Ett flertal studier har påvisat att 

stöd från kompisar och familj framförallt visar sig i ett emotionellt stöd, i en större grad än 

vad tränare gör (Jõesaar et al., 2011; Keegan et al., 2009). Det är därav rimligt att anta att stöd 

från kompisar samt familj uppmärksammas mer än tränare i det att stöd från familj men 

framförallt kompisar generar mer positiva effekter ur emotionella relationer (Jõesaar et al., 

2011).  

Stöd ifrån tränare inom idrottskulturen har däremot framförallt återfunnits som informativt 

stöd (Kimiciek & Horn, 2012). Då aktuellt studieresultat visade ett lågt uppfattat stöd från 

tränare bör diskussion tas upp om huruvida det är ett resultat av ett bristande informativt eller 

avsaknaden av emotionellt stöd. Olika form av socialt stöd har påvisats ge olika inverkan på 

idrottares inställning mot tränare. Positiv feedback gav ett ökat förtroende och upplevt stöd 

för tränare, medan negativ feedback gav minskat förtroende och upplevt stöd för tränare 

(Koka & Hein, 2001). Frågan om tränare brister i emotionellt eller informativt stöd kräver 
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vidare forskning (Rees & Hardy, 2004). Dock innebär fler positiva upplevelser ett ökat 

upplevt socialt stöd, vilket fortsatt innebär att fler positiva effekter inom båda emotionellt 

samt informativt stöd leder till en ökning utav upplevt socialt stöd (House et al.,1988).  

Fortsättningsvis förklaras de negativa aspekterna som resulterar ur sociala relationer som krav 

och konflikter, vilket således innebär att negativa socialt relationer inte karaktäriseras som en 

del utav socialt stöd (Houses et al., 1988). En tränare vars beteende endast genererar negativa 

känslomönster hos adepterna inbegriper därav endas krav och konflikter och inget socialt 

stöd. En sannolik förklaring till föreliggande studieresultat är således att relationerna mellan 

idrottare och tränare till större delen innehåller negativa känslomässiga aspekter och uppfattas 

således inte som socialt stöd (House et al, 1988).  

Högt upplevt socialt stöd ger positiva psykologiska- och beteendeprocesser medan högt 

upplevt krav och konflikter resulterar i negativa psykologiska- och beteendeprocesser. 

Parallellt till föreliggande studieresultat innebär det att familj och kompisar genererar mer 

positiva effekter än tränare då hög upplevt stöd innebär positiva utfall (House et al., 1988). 

Det går även i linje med tidigare diskussion i föregående frågeställning då aktuellt 

studieresultat påvisade att framförallt kompisar gav en positiv påverkan på motivation medan 

tränare gav en negativ påverkan.  

Vidare bör kontroll över sociala relationer rimligen ses som en möjlig aspekt till varför stöd 

ifrån framförallt kompisar men även familj uppfattas på en högre nivå än tränare. Sociala 

relationer med kompisar bör anses vara på en mer valbar nivå än tränare, en lagkamrat som 

inte inger glädje, lyssnar eller ger nödvändig hjälp anses sannolikt inte som en kompis 

(Keegan et al., 2009). Individer som karaktäriseras av okamratliga egenskaper räknas 

eventuell inte in i en kompiskrets och minskar då inte heller det upplevda kompisstödet. Alla 

lagkamrater i ett idrottslag räknas rimligen inte till en nära vän varav förmågan att kontrollera 

eller reglera kvalitén i kompisrelationer är hög. Kompisrelationer är därav mer dynamiska än 

familj- och tränarrelationer. Vare sig en tränare inger positiva eller negativa känslomässiga 

reaktioner hos adepterna är det en relation som är mer konstant (Keegan, et al., 2009). 

Diskussionen ligger i enlighet med House el al., (1988) som menar att social reglering eller 

kontroll är en del av de sociala processer som ger en huvudsaklig påverkan på både 

psykologiska faktorer som beteendeprocesser. En icke kontrollerbar relation resulterar i 

negativa känslomönster vilket karaktäriseras av lågt socialt stöd (House et al., 1988).  
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Dock bör socialt stöd från familj likt tränare anses som en mindre kontrollerbar relation 

(Keegan, et al., 2009) och därmed inge ett lågt uppfattat stöd (House et al., 1988). 

Föreliggande resultat påvisar dock en signifikant skillnad mellan familj och tränare där familj 

innehar ett högre uppfattat stöd. En konstant relation är emellertid inte negativt i den aspekten 

att den inte går att byta ut, kontrollen handlar framförallt om en kontroll över kvalitén på en 

relation (House et al., 1988). Då familj påvisats inge ett mer emotionellt stöd än tränare kan 

därav kvalitén kontrolleras via ömsesidiga känslomässiga beteenden (Kimiciek & Horn, 2012; 

Ntoumanis & Dudas, 2008). Tränares informativa stöd har däremot ett specifikt mål i att 

utveckla idrottslig kompetens (Ullrich-French & Smith, 2009). Det innebär att ömsesidiga 

informativa beteenden inte i samma mån är möjligt då relationer mellan idrottare och tränare 

inte innehar en ömsesidig uppgift (Jowett & Carmer, 2011). Samtidigt innebär relationen 

mellan idrottare och tränare möten under förbestämda tider, vilket minskar möjligheter i att 

förändra eller förbättra en relation (Keegan et al., 2009). Det är därav rimligt att anta att 

sociala relationer mellan tränare och idrottare ändock är mindre kontrollerbara än 

familjerelationer.  

Med ovanstående studier samt aktuellt studieresultat som grund är det rimligt att anta att 

upplevt stöd från tränare, familj och kompisar återfinns på olika nivåer beroende på kvalité, 

beteende och kontrolerbarhet (Gillet,et al., 2010; House et al., 1988; Keegan et al., 2009). En 

ökning av uppfattat stöd genereras utav positiva sinnesupplevelser (House et al., 1988). Vilket 

gör självbestämmande, kompetens och glädje återigen till en relevant diskussion då ett flertal 

studier har påvisat att tränare som innehar ett beteende som stimulerar ovanstående påverkar 

idrottares positiva sinnesupplevelser (Edmunds, et al.,2010; Gillet,et al., 2010; Reinboth, et 

al., 2004).  

Frågeställning 3 

Studiens resultat rörande frågeställning tre påvisade att männen uppvisade en högre nivå utav 

både total motivation samt inre motivation i jämförelse med kvinnorna, vilket stöds av 

tidigare forskning (Meece et al., 2006). Dessutom uppvisade männen en lägre nivå utav både 

introjicerad kontroll samt yttre kontroll i jämförelse med kvinnorna.  

 

Högre upplevd inre motivation i ett BREQ-2 test ger även högre värde i total motivation 

(Markland & Tobin, 2004). Därav diskuteras vidare de två variablerna som en gemensam 

faktor då de påverkar varandra i positiv riktning (Markland & Tobin, 2004). Ryan och Deci, 

(2000a) förklarar inre motivation som en faktor vilket villkoras av känslan av upplevd 
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kompetens, upplevd kompetensnivå påverkar följaktligen upplevd motivationsnivå. Fredricks 

och Eccels, (2002) påvisade att män bedömer sin förmåga och kompetens i att delta i idrott 

högre än kvinnor, vilket gör upplevd kompetensnivå en rimlig förklaring till varför män 

upplever en högre motivation än kvinnor.  

 

Fortsättningsvis påvisade Martin och Fabes (2001) att kompisgrupper av samma kön upplever 

mer press att anpassa sig efter de könsstereotypiska förväntningar som finns. Kvinnor har 

fortsättningsvis påvisats reagera starkare på yttre press än män (Tamres, Janicki, & Helgeson, 

2002). Det innebär således att kvinnor i grupp upplever högre intojicerad kontroll, en yttre 

press som upphov till handling, än män trots likvärdiga yttre förväntningar (Deci & Ryan, 

2000a; Tamres, et al., 2002). Liknande kopplingar går att finna med föreliggande 

studieresultat då kvinnor uppvisade en högre nivå av introjicerad kontroll än männen. Fler 

studier inom samma riktning har påvisat att fler kvinnor än män motiveras till idrott av den 

kroppsliga aspekten medan män motiveras till idrott genom att träffa vänner (Riksförbundet, 

2004). Parallellt med SDT samt aktuellt studieresultat innebär det att fler kvinnor upplever 

yttre- och introjicerad kontroll genom yttre press medan män upplever en inre motivation 

genom ömsesidiga kompisrelationer (Ryan & Deci, 2000b). Dock påvisade Sirard, et al., 

(2006) något motstridande resultat då fler kvinnors än mäns idrottsdeltagande grundade sig i 

social samhörighet medan män motiverades av konkurrensaspekten, varav framtida forskning 

rekommenderas inom aktuell diskussion.  

 

Föreliggande studieresultat påvisade dock inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och 

män i upplevt socialt stöd, vilket är något motsägelsefullt med föreliggande studieresultat 

inom frågeställning ett och två. Aktuellt studieresultat påvisade inre motivation och socialt 

stöd utifrån samtliga givargrupper i ett positivt samband, därav bör således männen uppvisa 

en högre nivå av socialt stöd då de påvisade en högre nivå av inre motivation. En möjlig 

förklaring till ovanstående ges av Martin och Fabes (2001) studie som påvisade att män är 

bättre på att generera glädje ur sociala relationer än vad kvinnor är. Glädje är en direkt 

indikator på inre motivation (Ryan & Deci, 2000b). Det innebär följaktligen att kvinnor och 

män kan uppleva samma mängd socialt stöd men trots det påverka motivation olika genom att 

männen på ett mer effektivt sätt drar nytta av de relationer de omges av (Martin & Fabes, 

2001). Vidare har studieresultat visat att kvinnor regerar starkare på lågt socialt stöd än 

män.(Kendler, et al., 2005). Varav kvinnor med lågt upplevt socialt stöd påverkas mer av de 
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effekter som följer av bristande socialt stöd än män. Lågt socialt stöd eller bristande 

samhörighetskänsla resulterar i låg motivation (Ryan & Deci, 2000a).  

 

Vidare har andra studier påvisat att kvinnor har ett större socialt nätverk än män (Kendler, et 

al.,2005). Därav bör, parallellt med Bunke (2011), snarare kvalité på sociala relationer än 

kvantitet diskuteras.  Bunke (2011) menade på att sociala relationer likväl kan ha ett negativt 

utfall som ett positivt beroende på relationens kvalité. Det går i linje med Houses et al.,(1988) 

synsätt som menar att de strukturer en relation är uppbyggd av villkorar huruvida relationer 

uppfattas som ett stöd eller inte. Det skulle innebära att en dubblering av en social krets inte 

nödvändigtvis skulle resultera i ett högre upplevt socialt stöd (House et al., 1988).  

 

Trots att studier visar på olika resultat är det rimligt att, i linje med föreliggande studie, anta 

att det existerar en skillnad mellan kvinnor och män i motivation, där män uppvisar högre 

total motivation än kvinnor (Fredricks & Eccels, 2002; Meece, et al., 2006). Rörande upplevt 

socialt stöd finns det anledning att anta att skillnader visar sig i hur bra kvinnor och män är på 

att generera glädje ur det stöd de upplever (Martin & Fabes, 2001), samt i hur kvinnor och 

män reagerar på lågt socialt stöd (Tamres, et al., 2002), snarare än skillnader i graden upplevt 

stöd. 

 

Metoddiskussion 

Den aktuella studiens metodval gav en stor fördel i det att redan framtagna 

datainsamlingsmetoder med känd och acceptabel validitet användes (Palmeira, Teixeira, 

Silva, & Markland, 2007). Kritik kan dock riktas mot att en kategori skrevs om i BREQ-2, 

varav validiteten för tränarkategorin inte tidigare testats. Kritik mot studiens reliabilitet riktas 

främst på bristande motivation bland försökspersonerna i att fylla i enkäterna, det med 

anledningen att formulären fylldes i under stress i ett omklädningsrum efter träningspass. För 

att ytterligare stärka reliabilitet hade en lugn miljö utan tidspress varit att föredra. Emellertid 

var enkäten relativt kort med endast fyra bakgrundsfrågor samt 31 kategorifrågor (se Bilaga 

1), vilket rimligen inte påverkade försökspersonernas energi. Vidare gällande studiens urval 

tillämpades bekvämlighetsurval, vilket endast gav idrottare som var lättillgängliga chansen att 

delta. 

 

Fortsättningsvis kan en möjlig felkälla till föreliggande studieresultat vara studiens bristande 

deltagande. I studier som studerat motivation och socialt stöd har deltagarantal varit evident 
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större (Jõesaar et al., 2011; Legualt et al., 2006), till skillnad mot föreliggande studie med 101 

försökspersoner. Dessutom är den totala idrottspopulationen i Sverige mycket omfattande 

(Riksidrottsförbundet, 2004), varav det krävs ett stort urval för att spegla den totala 

populationen och genom det stärka studiens generaliserbarhet. För en ökad power samt 

generaliserbarhet rekommenderas ett större antal deltagare samt en större variation inom 

ålder, spelnivå och idrott (Hassmèn & Hassmén, 2008). 

 

Implikationer 

Med studiens resultat och forskning som utgångspunkt kan följande rekommendationer ges 

för optimal utveckling av goda sociala relationer samt motivation. 

 

Tränare rekommenderas att skapa motivationsklimat som främjar självbestämmande, 

kompetens och glädje för att främja ett högre upplevt socialt stöd samt en inre motivation hos 

idrottare, vilket ökar chansen till ett långvarigt idrottande (Edmunds, et al. 2010; Gillet et al., 

2010; Reinboth, et al., 2004). Följs inte ovanstående rekommendationer är det högst troligt att 

en minskad motivation skapas bland idrottare (Legualt et al., 2006). Utbildning 

rekommenderas för tränare inom både sociala- och motivationsklimat för att optimera 

utvecklingsmiljön och fostra talangfulla och välmående idrottare. 

 

Föreningar, tränare, föräldrar och spelare bör hjälpas åt för att skapa en miljö vilket inte 

fokuserar på yttre press för att eliminera höga nivåer av introjicerad kontroll hos både kvinnor 

och män, vilket sannolikt också skulle leda till en ökning av inre motivation. Avslutningsvis 

är det viktigt för samtliga parter att förstå vikten utav goda sociala relationer, att vara en god 

vän, tränare eller förälder ger flera positiva effekter (Gillet et al., 2010; Keegan et al., 2009; 

McDavid et al., 2012;  Ullrich-French & Smith, 2009). 

 

Framtida studier 

I framtida forskning vore det intressant att närmare studera hur motivation och stöd utifrån 

olika givargrupper bäst kan kombineras för att ytterligare öka förståelsen kring hur tränare, 

familj och kompisar kan skapa ett positivt motivationsklimat (Gillet et al., 2010; Keegan et 

al., 2009).  

Fortsättningsvis vore det intressant att närmare studera olika tränarbeteende i relation med 

motivation (Jõesaar et al., 2011). Huruvida bristande ledarförmågor är ett resultat av brister i 
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emotionellt eller informativt stöd är även ett intressant forskningsområde (Rees & Hardy, 

2004). I framtida studier inom ovan rekommenderas en testgrupp med ett tränarbeteende inom 

ramarna av SDT samt en kontrollgrupp utan vidare riktlinjer.  

 

Intresse ligger även i att närmare studera huruvida män och kvinnor utbyter socialt stöd på 

skilda sätt, då ämnet är relativt outforskat (Liebler & Sandefur, 2001). Huruvida män och 

kvinnors idrottsdeltagande grundar sig i olika motivationsfaktorer eller inte är fortsättningsvis 

ett område av intresse då tidigare forskning påvisade motstridande resultat.    

 

Konklusion           

Sammanfattningsvis kan det utifrån föreliggande studie konstateras att socialt stöd och 

motivation påverkar varandra i ett positivt samband (Edmunds, et al. 2008; Gillet et al., 2010; 

Keegan et al., 2009; McDavid et al., 2012; Ntoumanis & Duda, 2008; Ullrich-French & 

Smith, 2009; Vallerand, 2004), det är dock fullt troligt att andra faktorer som kön och 

ledarbeteende är delaktiga i hur sambanden resulterar (Vazou et al., 2005; McDavid et al, 

2012). För att på bästa sätt höja motivation bör tränare och föräldrar skapa situationer som för 

idrottare innebär kompetensutveckling, ökad autonomi samt glädje (Edmunds, et al., 2008; 

Gillet, et al., 2010; Reinboth, et al.,2004). Kompisar ökar motivationen framförallt genom 

ömsesidiga emotionella relationer som skapar glädje och inre motivation (Jõesaar, et al.,2011; 

Smith, 2003; Ullrich-French & Smith, 2006). Fortsättningsvis kan det utifrån föreliggande 

studie konstateras att stöd ifrån tränare uppfattas på lägre nivå än stöd från kompisar och 

familj. Ett ökat upplevt stöd skulle generera positiva känsloupplevelser som bidrar till positiva 

psykologisk effekter (House et al., 1988). Dessutom kan det konstateras att män har en högre 

nivå upplevd motivation än kvinnor (Meece, et al., 2006), vilket rimligen är ett resultat utav 

skillnader i upplevd kompetens genom stereotypiska förväntningar på kvinnliga och manliga 

idrottare (Fredrick & Eccels, 2006). Kvinnor och män motiveras samtidigt av olika aspekter 

(Riksidrottsförbundet, 2004), vilket sannolikt fortsatt ger en inverkan på könsskillnader inom 

motivation. Avslutningsvis kan det konstateras att upplevt socialt stöd inte skiljer sig mellan 

kvinnor och män, utan snarare förmågan att generera glädje ur det stöd som upplevs (Martin 

& Fabes, 2001
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Bilaga 1 

 

Samband mellan socialt stöd och idrottslig motivation 

Hej! 

Jag heter Emelie Jones och studerar på Högskolan i Halmstad. Jag skall skriva en uppsats som 

handlar om socialt stöd och motivation. Syftet med uppsatsen är att studera om det finns 

någon skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare inom socialt stöd och motivation, 

ett ytterligare syfte är att studera om det finns ett samband mellan socialt stöd och motivation.  

Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om hur du 

upplever ditt sociala stöd samt hur motiverad du känner dig. Numret i övre högra hörnet är en 

kod som underlättar för oss att sammanställa de svar som har inkommit. 

Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att ingen kommer 

att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Svara därför så ärligt, 

uppriktigt och så spontant som möjligt! 

Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 

En rapport kommer att sammanställas där ni får ta del av resultatet om så önskas. 

Är det något du inte förstår eller vill fråga om något får du gärna kontakta oss  

 

Emelie Jones, 0707396829, emejon10@student.hh.se  

Handledare: Hansi Hinic, hansi.hinic@hh.se 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: ______år.  

Kön: Man            Kvinna  

Vilken idrott utövar du:____________________ 

Hur länge har du varit aktiv inom din idrott:______________ 

 
Var vänlig besvara frågorna nedan som handlar om socialt stöd, genom att markera det alternativ 

som stämmer bäst in på dig vid respektive påstående. Välj den siffra mellan 1-7 som passar bäst in 

på dig.  

 

1 = Stämmer inte alls 

2 = Stämmer mycket dåligt 

3 = Stämmer dåligt 

4 = Har ingen åsikt 

5 = Stämmer bra 

6 = Stämmer mycket bra 

7 = Stämmer precis 

 



 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Min/mina tränare försöker verkligen 

att hjälpa mig 

       

2. Jag kan prata om mina problem med 

min/mina tränare 

       

3. Min familj försöker verkligen att 

hjälpa mig.  

       

4. Jag får den känslomässiga hjälpen 

och stödet som jag behöver från min 

familj.  

       

5. Min/mina tränare bryr sig om mina 

känslor  

       

6. Mina vänner försöker verkligen att 

hjälpa mig. 

       

7. Jag kan räkna med mina vänner om 

något går fel. 

       

8. Jag kan prata om mina problem med 

min familj. 

       

9. Jag har vänner som jag kan dela min 

glädje och sorg med.  

       

10. Min/mina tränare ger mig den 

information som jag behöver för att 

kunna utvecklas 

       

11. Min familj är villig att hjälpa mig att 

ta beslut.  

       

12. Jag kan prata om mina problem med 

mina vänner. 

       

 

 

Kvarstående påståenden behandlar motivation, vi är intresserade av hur motiverad Du är till att 

idrotta, samt vilka anledningar ligger bakom ditt beslut att träna eller att inte träna. 

  

Var vänlig markera hur väl du håller med om påståendena och ringa in den siffra som bäst 

stämmer överens på dig vid respektive fråga.  

 
                      Stämmer inte        Stämmer             Stämmer 

          alls                 ibland                    helt 
 

1 Jag tränar/motionerar för att andra       0        1         2          3         4 

säger att jag borde 

 

2 Jag får dåligt samvete när jag inte       0         1        2          3         4 

tränar/motionerar 

 

3 Jag värdesätter fördelarna med        0         1        2          3         4 

motionen/träningen 

 



 
 

4 Jag tränar/motionerar för att det är kul        0         1        2          3         4 

 

5 Jag ser ingen anledning till varför       0         1        2          3         4 

jag måste träna/motionera 

 

 

6 Jag tränar/motionerar         0         1        2          3         4 

för att vänner/familj/partner säger att 

jag borde 

 

7 Jag skäms när jag missar ett         0         1         2         3         4 

tränings/motionspass 

 

8 Det är viktigt för mig att träna/motionera           0          1         2         3         4 

regelbundet 

 

9 Jag ser inga skäl till varför jag skulle       0          1         2         3         4 

bry mig om att träna/motionera 

 

10 Jag njuter av mina träningspass       0          1         2         3         4 

 

11 Jag tränar/motionerar för att andra       0          1         2         3         4 

skulle bli missnöjda om jag inte gör det 

 

12 Jag ser inte poängen med att träna/         0          1         2          3        4 

motionera 

 

13 Jag känner mig misslyckad när        0          1         2          3        4 

jag inte tränat/motionerat på länge 

 

14 Jag tycker det är viktigt att anstränga sig       0          1         2          3        4 

för att träna/motionera regelbundet 

 

15 Jag tycker att träning/motion är en       0          1         2          3        4 

skön aktivitet 

 

16 Jag känner press från vänner/familj       0          1         2          3        4 

att träna/motionera 

 

17 Jag blir rastlös om jag inte tränar/ 

motionerar regelbundet        0          1          2         3         4 

 

18 Jag känner glädje och tillfredställelse      0          1          2         3         4 



 
 

av att träna/motionera 

 

19 Jag tycker motion/träning är bortkastad      0          1          2         3         4 

tid           
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