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GODE SOCIALE RELATIONER I TEENAGEÅRENE  
HAR POSITIV BETYDNING SENERE I LIVET 

Hvis teenagere oplever, at deres venner, fædre og 
skolelærere lytter, hjælper og bakker dem op, har det 
positiv betydning for deres mentale sundhed i starten 
af voksenlivet, viser ny forskning.

Baggrund
Tidligere studier har påvist sammenhænge mellem 
oplevet social støtte og mental sundhed. 

Størstedelen af de eksisterende studier har fokuseret 
på betydningen af manglende social støtte for negati-
ve aspekter af mental sundhed såsom psykiske lidelser 
som depression og angst.

Dette studie har undersøgt sammenhængen mellem 
oplevet social støtte fra venner, forældre og skolelæ-

rere i 14-15 års alderen og forskellige positive aspekter 
af mental sundhed i 20-21-årsalderen. 

De positive mål for mental sundhed i undersøgelsen 
indfanger de unge voksnes generelle tilfredshed med 
livet, deres følelse af meningsfuldhed samt håb.

Konklusion og anbefalinger
Undersøgelsen viser, at oplevet social støtte fra både 
venner, skolelærere og fædre i teenageårene kan have 
en positiv betydning for mental sundhed senere i 
starten af voksenlivet. 

Undersøgelsen supplerer dermed den eksisterende 
viden om, hvilken betydning oplevet social støtte fra 
forskellige personer kan have for forskellige positive 
aspekter af mental sundhed. 
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Undersøgelsen bidrager også med vigtig viden om, at 
oplevet social støtte i ungdomsårene også kan have en 
betydning senere i livet. 

Studiet fremhæver vigtigheden af at have fokus på 
gode og støttende sociale relationer hos unge blandt 
deres venner, i skolen og i familien.

Metode
Vi brugte spørgeskemasvar fra mere end 2500 
14-15-årige unge til at måle oplevet social støtte. 
Senere anvendte vi spørgeskemasvar om deltager-
nes mentale sundhed, da de unge var blevet 20-21 
år. 

Der blev også indhentet oplysninger fra registre, 
bl.a. om forældrenes uddannelsesniveau og ind-
komst. 

Resultater
Resultaterne fra de statistiske analyser viste, at jo 
højere oplevet social støtte hos de unge fra deres 
venner som 14-15-årige, jo bedre mental sundhed 
i 20-21-årsalderen i form af både højere generel 
livstilfredshed samt en højere følelse af menings-
fuldhed og håb i deres liv. 

På samme vis havde social støtte fra de unges fædre 
også en positiv betydning, men kun for den gene-
relle livstilfredshed samt mening, mens social støtte 
fra skolelærere havde en positiv betydning for de 
20-21-åriges følelse af meningsfuldhed. 

Undersøgelsen tager højde for andre faktorer, der 
kan forklare sammenhængen mellem oplevet social 
støtte og de forskellige mål for mental sundhed 
såsom de unges personlighedstræk. 


