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Abstract  

Background and objectives: Elite sport is a growing field of research, however in 

previous research a limited number of studies has investigated performance at the 

highest level. Aim: The purpose of this systematic review was to critically search and 

report the literature investigating environmental factors, which were related to opti-

mization and performance in elite sport. Further this paper sought to investigate the 

relationship between performance and mental health in this field. Methods and mate-

rials: This review design followed PRISMA guidelines. A comprehensive and critical 

search was developed and extensive screening was performed. This systematic re-

view used a mixed methods approach regarding the inclusion of quantitative and 

qualitative studies. This resulted in the inclusion of 7 quantitative studies and 14 

qualitative studies. Results: This review found a number of different themes, which 

provide guidance to elite sport organisations by highlighting factors, which are im-

portant in order for athletes to stay on the top of their game and win consecutive 

medals. However the quality of studies were limited and differentiated, and future 

research is needed to clarify how performance is sustained among the best. Conclu-

sion: A number of different factors which facilitated performance were identified. 

This included factors related to mental health. With these factors in mind a synthesis 

of five themes were constructed.   
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Indledning 

Mange børn går fra de er helt små og drømmer om at blive eksempelvis professionel-

le fodboldspillere eller astronauter. Så kan det være at de samme børn melder sig ind 

i en fodboldklub og finder forbilleder i fjernsynet, som de hænger plakat op af på 

værelset, og imitere i skolegården. Dog er det de færreste børn, som selv bliver kendt 

og beundret for deres fantastiske præstationer i sportsverdenen. Hertil udspringer en 

nysgerrighed på, hvad det er der gør, at nogen bliver de bedste og mange andre ikke 

gør. Er det udelukkende talentet som er katalysator for nogle mennesker kan vinde 

den ene VM medalje efter den anden? Eller findes andre faktorer som faciliterer præ-

stationer på højeste niveau? Med henblik på at belyse dette område finder nærværen-

de speciale det særligt interessant, hvordan en organisation kan medvirke til at atleter 

opnår det højeste niveau i en given kontekst, og kontinuerligt kan præstere på dette 

niveau. Hertil opstår en videre undren om, hvorvidt der findes særlige karakteristika 

for organisationer, som er i stand til kontinuerligt at opbygger og håndtere atleter 

som præsterer på det absoluttet topniveau. I forbindelse med organisationsopbygning 

omtales ofte en konstant evaluering af optimering, hvor der er fokus på at effektivise-

re forskellige processer. Særligt inden for sport fremstår det tydeligt hvilke klubber, 

der efter en sæson står tilbage som vindere, og hvilke klubber som står tilbage som 

tabere. Hertil opstår en nysgerrighed på, hvilke faktorer som kan facilitere præstatio-

ner. Med en stor passion for sport har forfatterne bag dette speciale set traditions-

klubber været usårlige i en lang række år, samt gå i forfald. Dette har skabt en nys-

gerrighed for, hvilke underliggende faktorer, som kunne være afgørende i disse 

sportsklubber. Er det et spørgsmål om at være lidt heldig indimellem, eller bruge 

flest penge? Eller findes der en bagvedliggende struktur, som kan skabe et kontinuer-

ligt gode resultat på et solidt fundament? I nyere tid er der lavet en del dokumentar-

serier omhandlende elite atleter og hvorledes deres hverdag hænger sammen, ligesom 

der fremhæves nyheder fra mange steder i verden vedrørende elitesportsorganisatio-

ner. Eksempelvis udgav DR dokumentaren “Svømmestjerner - Under overfladen” 

som handler om mere end 100 danske atleter, som har været konkurrencedygtige og 

vundet medaljer ved EM, VM og OL. Dokumentaren sætter fokus på et ekstremt 

hårdt miljø, hvor følgevirkninger har været depression, spiseforstyrrelser og i værste 

tilfælde indlæggelser på psykiatrisk afdeling (Svømmestjerner - Under overfladen, 
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2019). Der sås videre trænere implementere kritisable metoder og sanktioner helt ned 

i ungdomsidrætten. Dette vakte en nysgerrighed hos indeværende speciales forfatter 

omhandlende, hvorvidt mental sundhed egentlig spiller en rolle for præstationer i 

elitesport. Grundet et særligt fokus på præstationerne, findes det relevant at rette op-

mærksomheden mod elite aspektet af sportsorganisationer, mens talentudvikling og 

yngre atleter kunne være spændende at undersøge og sammenligne med nærværende 

studie i fremtiden. Med baggrund i ovenstående vurderes det relevant at udarbejde et 

systematisk review, for at undersøge hvilke miljømæssige faktorer som fremhæves i 

litteraturen. Yderligere vil der undersøges om forskningen på området er tilstrække-

lig, til at der kan udarbejdes anbefalinger vedrørende de vigtigste elementer i forbin-

delse med toppræstationer i elitesport. 

 

Problemformulering 

Dette speciale er udarbejdet med baggrund i en undren om hvorledes elitesportsudø-

vere bliver i stand til kontinuert at præstere på højeste niveau. Vi ønsker at undersø-

ge, hvilke miljømæssige aspekter, herunder mental sundhed, der spiller en rolle i 

skabelsen og vedligeholdelsen af ekstraordinære færdigheder. Dette vil gøres med 

afsæt nedenstående forskningsspørgsmål: 

 

“Hvilke miljømæssige aspekter kan bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for 

kontinuerlige toppræstationer hos atleter i et Elitesportsmiljø? I hvilken grad spiller 

mental sundhed hos atleter en rolle for et funktionelt elitemiljø?” 

 

Afgrænsning  

Nærværende speciale vil gennem udarbejdelse af et systematisk review søge at af-

dække, hvilke organisatoriske virkemidler man som sportsklub kan anvende for, at 

sikre at medlemmerne præsterer optimalt. Yderligere søges at belyse hvordan organi-

sationer herigennem kan skabe rammerne for de bedst mulige præstationer. Hertil 

ønsker vi, at afdække, hvorvidt mental sundhed i et elitesportsmiljø, er associeret til 

atleternes samlede præstationer. Yderligere forstås, at vi ønsker at undersøge, hvad 
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der faciliterer en kontinuerligt stærk organisation, i henhold til de sportslige præstati-

oner, og ikke, hvad der er fordrende for den individuelle atlet. Hertil kan uddybes at 

velvære og trivsel ikke nødvendigvis er krav til skabelsen af sportslige præstationer. I 

nærværende review afgrænses den inkluderede population til at omhandle professio-

nelle sportsudøvere, eller udøvere der er de bedste indenfor deres sportsgren. Vi for-

står et funktionelt elite miljø, som organisationer, hvor atleter bliver stand til konti-

nuerligt at levere gode sportslige præstationer over tid. Nærværende speciale anven-

der en bred definition af mental sundhed, som inkluderer faktorer som stress, angst, 

præstationspres, velvære og lignende. Vi lægger hermed op af sundhedsstyrelsens 

definition af begrebet som lyder:  

 

“Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan ud-

folde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fæl-

lesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er altså ikke kun fraværet 

af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner” 

(Sundhedsstyrelsen, 2020) 
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Baggrunds & teoriafsnit  

Nærværende speciale anvender en systematisk review tilgang til belysningen af in-

deværende problemfelt. Specialet er udarbejdet på baggrund af PRISMA guidelines 

(PRISMA, 2020).  Specialet vil opstille en teoriramme, hvorfra psykologiske aspek-

ter og tidligere teori kan bidrage til besvarelsen af nærværende forskningsspørgsmål. 

Yderligere søger dette speciale at beskrive tidligere forskning vedrørende miljømæs-

sige aspekter, som har betydning for hvorvidt atleter kan præstere på topniveau. Her-

under vil nærværende speciale beskrive, tidligere forskningsfund, som relaterer sig 

til, hvad der er vigtigt for at et team fungere optimalt. Derefter vil specialet sætte 

fokus på tidligere forskning på området mental sundhed og relationen til toppræstati-

oner.  

 

Teoriramme  

En teoriramme findes at kunne bidrage til en dybere forståelse af et komplekst forsk-

ningsfelt. Overordnede teorier vil danne baggrunden for den videre forståelse af atle-

ter og begreber. Nærværende speciale har inkluderet følgende teorier, deliberate 

practice, motivationsteori, psykologiske tryghed og Bronfenbrenners teori om den 

udviklingsøkologiske model. Disse er udvalgt med henblik på skabe en forståelses-

ramme, som kan belyse forskningsspørgsmålet, og hvorfra der kan diskuteres en for-

ståelse af fænomenerne i forskningsfeltet senere i opgaven. 

 

Deliberate practice  

Den første teori  indeværende speciale vil redegøre for i relation til præstation er de-

liberate practice, som er beskrevet af Ericsson, Krampe og Tesch-Römer (1993). 

Teorien er udviklet med henblik på at fremhæve effektiv og ineffektiv træning. 

Ericsson et al. (1993) beskriver deliberate practice som en måde at fokusere sin træ-

ning. Denne fokusering sker gennem en reflekteret akkumuleret mængde af forskel-

lige målrettede træninger, og erstatter forståelsen af at atleter skal træne et væld af 

forskellige færdigheder. Yderligere uddybes deliberate practice som et engagement i 
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strukturerede aktiviteter, opsat med det formål at forbedre performance indenfor et 

specifikt domæne. Deliberate practice er bl.a. udviklet med baggrund i en undersø-

gelse, der viste at de bedste violinister havde taget del i mere end 10000 timers foku-

seret træning, mens de mindre dygtige havde taget del i gennemsnitligt 7800 timers 

fokuseret træning. Yderligere havde de mindst dygtige violinister som blev undersøgt 

blot havde taget del i 4600 timers deliberate practice (Macnamara, Hambrick & Os-

wald, 2014). Ericsson et al. (1993) argumenterer for at det ville tage ca. 10 år med 

deliberate practice at opnå ekspert præstationsniveau (Holt & Dunn, 2004). Yderlige-

re er teorien centreret om at identificere de områder, med henblik på at fokusere sin 

træning af kompetencer dette område (Ericsson, et al. 1993; Macnamara et al., 2014; 

Holt & Dunn, 2004). På baggrund af nærværende forskningsspørgsmål ønskes at 

undersøge, hvorvidt deliberate practice bliver fremhævet i den inkluderede forskning. 

Macnamara et al. (2014), rapporterede i en metaanalyse, at der ikke findes evidens 

for, at deliberate practice kan redegøre for de store individuelle fordele mellem ek-

sperter og novicer. Analysen beskriver dog at deliberate practice generelt har en posi-

tiv korrelation med præstationer. Her rapporteres at 26 % af variansen af præstation i 

forbindelse med spil (se games) kan forklares gennem deliberate practice, mens det 

for musik kan forklare 21 %, for sport 18 %, for uddannelse 4 % og for professioner 

mindre end 1 %. På baggrund af denne analyse ses at en fortsat stor del af variansen i 

præstationer, ikke kan forklares med deliberate practice. Dog findes deliberate prac-

tice fortsat interessant i relation til nærværende speciale, da store turneringer ofte 

tabes eller vindes på baggrund af marginale forskelle mellem atleter. Herfor kan de-

liberate practice, givet at teorien blot forklare en lille del af variansen være relevant. 

 

Motivation 

Motivation er et begreb som ofte bliver nævnt i sammenhæng med sport. Nærværen-

de speciale finder ved gennemgang  af tidligere litteratur, at motivationsbegrebet 

oftest bliver anvendt uden at blive tydeligt defineret. Herfor finder indeværende spe-

ciale det relevant at redegøre for hvordan motivation kan forstås. 

Pelletier, Tuson, Fortier, Vallerand & Briére (1995) inddeler motivation i kategorier-

ne indre og ydre motivation (se internal & external motivation). Indre motivation 

bliver beskrevet, som en lyst hos individet og fungere som en selv-motivator til fort-
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sat engagement i en given aktivitet. Et eksempel herpå kunne være en kunstner, som 

maler fordi han mærker et drive, og ikke fordi han ved, at han senere vil kunne tjene 

penge på det. Et andet eksempel kunne være en forfatter som finder tilfredshed og 

glæde i det at skrive en bog i sig selv, og ikke fordi et forlag har bedt forfatteren om 

det. Her ses en glæde eller et ønske om at blive klogere eller bedre. Pelletier et al. 

(1995) fremhæver yderligere, at en indre motivation ikke i samme grad er påvirket af 

negativ feedback og modgang. Ekstern motivation beskrives som udefrakommende 

faktorer, der påvirker individets lyst til at fortsætte sin aktivitet. Dette kan være ly-

sten til at vinde en stor præmie eller gøre sin træner eller sine forældre stolte. I den 

eksterne motivation fremhæves at  negativ feedback kan medføre kontroltab og fal-

mende interesse for aktiviteten. Dette med baggrund i at det er accepten og rosen fra 

omkringværende, der skaber motivationen. Motivationsteori kan også ses i forlæn-

gelse af Banduras begreb locus of control (Ewen, 2014, p. 353; Bandura, 1995). Be-

grebet locus of control opdeles i intern og ekstern locus of control. Hertil beskrives at 

individer præget af intern locus of control, tror på at de selv er i kontrol over forskel-

lige situationer, og at hvis de arbejder hårdt vil de opnå gode resultater. Er individer-

ne præget af ekstern locus of control føler de, at det er eksterne personer eller ydre 

omstændigheder, som bestemmer udfaldet af deres handlinger. Heri kan forstås at 

succes i større grad er præget af held frem for dygtighed. I nærværende speciale øn-

skes en vurdering af, hvorvidt studier omtaler en intern og ekstern motivation. Hvis 

studierne blot omtaler motivation uden videre definition, finder vi det relevant at 

diskutere hvorvidt en intern og ekstern motivation eller locus of control ville kunne 

influere atleter ud fra et teoretisk standpunkt.  

 

Psykologisk tryghed 

Som baggrund for nærværende speciale undersøges tendenser som strækker sig ud 

over elitemiljøer i sportsverdenen. Vi finder det hertil relevant at inddrage Amy Ed-

mundsons begreb psykologisk tryghed (se Psychological safety). Psykologisk try-

ghed bliver af Edmundson defineret som “a shared belief held by members of a team 

that the team is safe for interpersonal risk-taking… Psychological safety is ‘a sense 

of confidence that the team will not embarrass, reject or punish someone for speak-

ing up” (Dunhigg 2016; Edmundson, 1999). Psykologisk tryghed beskrives som en 
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betingelse for et miljø, hvor teamet er kendetegnet ved interpersonel tillid og respekt. 

Miljøet skaber herved trygge rammer for at alle vil tilkendegive sin mening uden 

frygt for negativ feedback. Dette begreb findes relevant fordi, psykologisk tryghed er 

påvist at have en betydning i en lang række forskellige organisationsstrukturer med 

højt præsterende teams. Edmundson (2020) fremhæver bl.a., hvordan psykologisk 

tryghed kan være afgørende i kirurgiske og andre sundhedsfaglige teams, hvor åben-

hed og tryghed i beslutningstagning kan være et spørgsmål om liv og død for patien-

terne. Ligeledes fremhæves psykologisk tryghed i forbindelse med virksomheden 

Google som et nøglekoncept for udvikling af virksomheden. Et studie fra Google 

kaldet ”project aristotle”  blev iværksat for at kortlægge de væsentligste faktorer i 

relation til at skabe en organisation, der skulle være i stand til at levere toppræstatio-

ner og være innovative (Dunhigg, 2016; Edmundson, 2020; Understand team effecti-

veness fra Re:Work) Hertil beskrives at: ”psykologisk tryghed var langt den vigtigste 

af de fem afgørende faktorer vi fandt. Det er fundamentet for de andre fire”  (Ed-

mundson, 2020, p. 31). Der argumenteres hermed for at psykologisk tryghed er et 

bærende element i skabelsen af en velfungerende virksomhed. 

 

Underbegreber for psykologisk tryghed er Interpersonel frygt og interpersonel risici. 

Hertil opstiller Edmundson (2020) et eksempel med en sygeplejerske, som skal give 

medicin ordineret af en læge. Sygeplejersken får mistanke om, at der med hensyn til 

den pågældende patient kunne der være særlige omstændigheder sundhedspersonalet 

burde tage højde for. Hvis sygeplejersken i dette tilfælde ikke er en del af et psyko-

logisk trygt team er der risiko for at hun ikke udtrykker sin bekymring over for læ-

gen. Dette kan skyldes hun frygter at blive udskammet, eller fordi hun antager, at 

lægen grundet sin højere rang er bedre egnet til at håndtere situationen. Der ligger 

altså heri en følelse hos sygeplejersken om, at der er en risiko forbundet med at itale-

sætte sine tanker. Dette er et eksempel på, at tavshed og frygten for negative reaktio-

ner kan være skadelige og kompromittere et arbejdsmiljø. I forbindelse med sund-

hedsfagligt personale fremhæver Edmundson (2020) desuden, at de teams som rap-

portere flest fejl samtidig er de teams, som har den laveste patient dødelighedsrate og 

den mest positive feedback fra patienterne. Hypotesen kunne ellers være at de teams, 

der laver færrest fejl klare sig bedst. Her er dog fremsat data for den modsatte effekt. 

Baggrunden for dette er, at de teams, hvor der blev talt åbent om fejl uden frygt for 
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fyring eller autoritetstab, var de teams som var i stand til at udvikle sig og forebygge 

lignende fejl igen (Edmundson, 2020). 

 

En pointe vi yderligere finder relevant at indrage fra Edmundsons teori er at person-

lighedstræk ikke er et bærende element omkring psykologisk tryghed. Edmundson 

fremhæver, hvorledes et psykologisk trygt arbejdsmiljø fungerer uafhængigt af gra-

den af fx. introversion og ekstroversion hos de enkelte teammedlemmer (Edmund-

son, 2020, pp, 46-50)  

Edmundson (2020) opstiller herudover en model som beskriver forholdet mellem 

præstationsstandarder og psykologisk tryghed. Modellen viser hvorledes høj tryghed 

i samspil med lave præstationsforventninger kan lede til man ikke forlader sin kom-

fortzone. Grupperingen lav tryghed og højt præstationsniveau bliver beskrevet som 

frygtzonen. I denne gruppering ser man utrygge arbejdsmiljøer, med faldende ten-

dens til at rapportere fejl og øget tendens til dårlig kommunikation, hvilket leder til 

dårligere præstationer. Ligeledes ses en øget tendens til udbrændthed og en øget lyst 

til at give op på sit arbejde. Den sidste gruppering er der, hvor man ser høj tryghed 

og høje præstationsforventninger. Denne kombination skaber ifølge Edmundson 

(2020) rammerne for god vækst og læring. Edmundson (2020) beskriver dette som en 

afgørende forudsætning for at skabe et velfungerende elitemiljø. I forlængelse heraf 

findes teorien relevant i forhold til nærværende forskningsspørgsmål, da her tilbydes 

et forklaringsgrundlag for, hvorfor atleter ikke nødvendigvis præstere optimalt i en 

organisation. 

 

Vi ønsker i nærværende speciale at undersøge, hvorvidt disse tendenser ligeledes 

rapporteres i sportsorganisationer. Der er i nyere tid set eksempler på sportsmiljøer, 

der har været præget af frygt og ført til mental sygdom hos atleterne fx. indenfor 

svømmeverdenen (Ritzau, 2020; Svømmestjerner - Under overfladen, 2019). Der ses 

desuden en tendens til tidlig udbrændthed. Atleterne i hårde miljøerer har dog fortsat 

formået at præsteret på et meget højt niveau og levere EM, VM og OL medaljer. In-

deværende speciale ønsker på baggrund af denne gennemgang, at undersøge i hvil-

ken grad det vurderes at have en sportslig fremmende effekt at skabe psykologisk 

tryghed.  
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Udviklingsøkologisk model 

Et andet perspektiv som vi finder relevant at inddrage omhandler Bronfenbrenners 

udviklingsøkologiske model (Bronfenbrenner, 1994; Berk, 2013). Det beskrives bl.a. 

hvorledes menneskelig udvikling finder sted gennem processer som progressivt bli-

ver mere komplekse i forbindelse med interaktionen mellem det aktive biologiske 

menneske og personer, objekter og symboler i det nære miljø. Mennesker udvikler 

sig altså i forhold til det miljø og den sociale kontekst de er en del af. Yderligere be-

skrives hertil hvorledes Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model består af fem 

sociale systemer, som påvirkes indbyrdes af hinanden. Det første system er mikrosy-

stemet. Dette ses som mønstre af aktiviteter, sociale roller og interpersonelle relation 

oplevet i det nærmeste miljø. Dette være sig settings som familie, skole og arbejds-

plads. I nærværende speciale kunne dette også være holdkammerater og de nærmeste 

trænere. Yderligere beskrives mesosystemet. Dette forstås som der hvor relationerne 

mellem mikro systemerne krydses, fx forholdet mellem skole og forældre. Eller for-

holdet mellem familien og forskellige led i organisationen. Det tredje system eksosy-

stemet, består af processer og sammenfald mellem flere settings, som påvirker men-

nesket indirekte, fx hvorledes relationen mellem hjemmet og forældrenes arbejds-

plads påvirker et barn. Et eksempel herpå kunne være, hvorvidt en spiller får spilletid 

eller bliver solgt fra sin respektive klub. Ledelsesskift i organisationen kan ligeledes 

ses som en faktor der påvirker eksosystem, da atleten er påvirket af ledelsen, men 

ikke er i kontrol eller har medbestemmelse i beslutninger vedrørende udskiftning på 

direktionsgangen. Yderligere beskrives makrosystemet, som består af mønstrene i de 

andre systemer, og kan tænkes som en social grundtegning for en kultur eller subkul-

tur. Det omhandler ligeledes lovgivning, politiske strukturer og klasseskel. Det femte 

system i modellen er kronarsystemet, som omhandler forandring og konsistens over 

tid for individet, og det miljø personen befinder sig i. Et eksempel herpå kunne være 

at en skade kan opfattes forskellig om atleten er i starten, midten eller slutningen af 

sin karriere og påvirker måden genoptræning tilgås på.  

For at opsummere fremhæver Bronfenbrenner en økologisk model som består af fem 

subsystemer. Disse subsystemer støtter og guider herigennem menneskets udvikling. 

Hvis en ændring i ét system opstår, påvirker det de andre systemer. Bronfenbrenners 

model viser at menneskets udvikling sker gennem gradvise processer, som består af 

gensidige komplekse interaktioner mellem individet selv og de sociale systemer.  
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I ovenstående afsnit er redegjort for en teoretisk forståelse, som nærværende review 

vil forsøge, at inkludere til en psykologisk forståelse af de temaer nærværende speci-

ale måtte identificere. Disse teoretiske forståelser vil blive anvendt til at diskutere 

fund i specialet jævnfør diskussionsafsnittet - Fundenes relation til teori og tidligere 

forskning.  

 

 

Tidligere forskning på området 

 

Præstationsfremmende miljøer  

Følgende afsnit vil forsøge at afdække tidligere forskning i elitemiljøer, og de fakto-

rer der relaterer sig til præstationer på højeste niveau. Litteraturen er fremsøgt gen-

nem undersøgelse af forskningsfeltet via Aalborg universitetsbibliotek og identifice-

ring af  systematiske reviews og relevante artikler på området.  

Fletcher & Wagstaff, 2009 fremhæver, at der tidligere har været fokus på individuel-

le færdigheder, som primært er fokuseret på individet selv, og ikke ses i relation til 

andre eller er generaliserbart. Denne individualiserede tænkning rettes der dog en 

kritik mod. Et narrativt review af Fletcher & Wagstaff (2009) argumentere for at 

miljø og kulturelle faktorer, herunder gruppedynamikker og organisationelle fakto-

rer, er et overset emne i undersøgelsen af succes i elitesport. Fletcher & Wagstaff 

(2009) uddyber ikke nærmere, hvad der ligger i begrebet miljø, men beskriver grup-

pedynamikker, som de indbyrdes forhold der ses på tværs af medlemmer i en klub 

eller organisation. Her henvises til at atleter agerer i et komplekst system af sociale 

og organisationelle kontekster, som påvirker både præstationerne (se performance) 

og atleterne. Hermed fremhæves at atleterne ikke kan leve i en lukket boble, hvor 

menneskelige forhold og negative inputs vil være ekskluderet. Fletcher & Wagstaff 

(2009) rapporterer at sammenholdning af evidens indikerer at miljøet i en given or-

ganisation, har potentialet til at påvirke både individers præstation og velvære, i en 

signifikant grad. Der henvises yderligere til at håndteringen af organisations relatere-

de problemer spiller en rolle i henhold til succes på den olympiske scene. Problem-
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stillingerne omhandlede fx planlægnings vanskeligheder og manglende sammenhold. 

Positive resultater var derudover influeret af bl.a. brug af støtte, positiv træner relati-

on og højkvalitets coaching. Herudover var stærk samhørighed (se strong cohesion) 

en faktor for atleterne. Samhørighed skal forstås som en følelse af sammenhold, ind-

byrdes forståelse og en fælles målsætning som gælder alle i organisationen. Yderli-

gere dækker samhørigheds begrebet over en følelse af, at man internt har hinandens 

ryg og bakker hinanden op på holdet. Trænere rapporterede at planer for håndtering 

af distraktioner, sammenhold, fan støtte samt fair og effektiv hold udtagelse havde 

indflydelse på præstationerne (Fletcher & Wagstaff, 2009). Hertil ses altså både atle-

ter og trænere, som fremhæver fokuspunkter som kan have betydning for de sportsli-

ge præstationer, som organisationen kan være i stand til at påvirke. 

Derudover rapporterede Fletcher og Wagstaff (2009), at klarhed omkring rollerne i 

teamet er essentielt. Dette inkludere både trænere, analytikere og lægestabens roller, 

særligt når disse roller til tider overlapper, i de efterhånden multidisciplinære teams, 

som er en del af elitesporten. Hermed findes det vigtigt at alle teammedlemmer 

kommunikerer, for på den måde at skabe en god gruppedynamik og optimere funkti-

onsevnen. Yderligere beskrives vigtigheden af en fleksibel lederstil, der kræver in-

terpersonelle kompetencer som fx empati, tillid og evnen til at lytte til andre. Yderli-

gere skal medlemmerne af organisationen have en delt vision, samt evnen til positivt 

at håndtere eventuelle uoverensstemmelser også selvom parterne er under pres (Flet-

cher & Wagstaff, 2009). Derudover beskriver Fletcher & Wagstaff (2009), hvordan 

organisationelle faktorer som forberedelse og planlægning kan have indflydelse på 

præstationen. Herudover beskrives at træningsfaciliteter, forståelse af egen rolle og 

kost kan have indflydelse på præstationen. Mooney, Charlton, Soltanzadeh & Drew 

(2017) beskriver yderligere at man bør forstå og evaluere præstationerne af atleter i 

sammenhæng med faktorer som holdkammerater, modstandere, taktik, sundhed og 

træningsbelastning. Fletcher & Wagstaff (2009) fremhæver yderligere anbefalinger 

til fremtidig forskning. Her fremhæves en kritik af studiedesigns, som kan være præ-

get af bias grundet en eksplorerende kvalitativ tilgang. Videre foreslås at det potenti-

elt kunne gavne sportslige organisationer at undersøge andre virksomheder i er-

hvervslivet som er særligt effektive, for at observere deres gruppedynamikker. Yder-

ligere fremhæver Fletcher & Wagstaff (2009) at tidligere forskning primært er udvik-

let på baggrund af ikke europæiske undersøgelser. Hertil vurderes at for at skabe 

større konsensus bør europæiske samples  undersøges.  
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En metaanalyse af Brown og Fletcher (2016) undersøger effekterne af psykologiske, 

psykosociale og sociale interventioner i relation til sportslige præstationer. Her rap-

porteres det på baggrund af 35 randomiserede kontrollerede studier, at psykologiske 

og psykosociale interventioner havde en moderat præstations effekt, Hedges’ g = 

0.57  95 % CI  0.22–0.92, samt at den positive effekt varede op til en måned efter 

endt intervention. Først efter follow-up var der dog tale om en statistisk signifikant 

effekt. Vi finder der hertil svært at adskille sociale og psykosociale forhold, da artik-

len anvender lignende eksempler til at beskrive de to begreber, og vi finder derfor en 

bedre begrebsafklaring nødvendig. Reviewet fandt ingen studier der undersøgte soci-

ale interventioner i relation til sportslig præsteren. Brown og Fletcher (2016) rappor-

terede desuden, at de fundne data var udarbejdet på et individniveau og ikke genera-

liserbare. Artiklen uddyber at det skyldes, at der ikke kunne forefindes grupperede 

(se cluster) randomiserede forsøg på team eller organisationsniveau, grundet util-

strækkelig statistisk information. Psykosociale interventioner, som studiet fandt mest 

effektivt, var interventioner der inkluderede sociale faktorer, og hvormed man forsø-

ger at forandre tanke og adfærd, mens de psykologiske teknikker, som studiet fandt 

mindre effektive inkludere fx målsætning og visualisering, som ikke nødvendigvis 

anvendes sammen med andre. Det rapporteres at psykosociale interventioner var 

stærkest når leveret af træneren og leveret til mandlige atleter. Dette kan bl.a. skyldes 

at den stærkeste relation ofte ses mellem træner og atlet, mens forskellen mellem 

kønnene ifølge Brown & Fletcher (2016) kunne skyldes at hovedparten af subjekter-

ne var mænd, og at eksisterende interventioner er udviklet og testet på mænd. Brown 

& Fletcher (2016), fremhæver yderligere at de inkluderede studier har et højt niveau 

af manglende præcision i resultaterne i henhold til brede konfidensintervaller, hvor-

for der rapporteres stor spredning af effektmål, samt en substantiel heterogenitet mel-

lem de inkluderede studier.  

 

Hakanen, Häkkinen & Soudunsaari (2015) har undersøgt tillid i opbygningen af højt 

præsterende teams. Her var ikke udelukkende fokus på sportsteams, men som der 

argumenteres for i studiet, kan der drages paralleller mellem elitesportshold og andre 

former for topteams. Dette stemmer også overens med tilgangen i psykologisk tryg-

hed jævnfør teoriafsnittet. På baggrund af en gennemgang af 50 artikler fremhæves 

klar vision, tillid og kommunikation som betydningsfulde. Det påpeges dog at nogle 
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studier finder, at det ikke er tillid, men information og god kommunikation, der ad-

skiller lavt og højt funktionelle teams, mens andre studier påviser at tillid har en indi-

rekte effekt på kommunikationen, og at tillid og åbenhed kan refererer til graden af 

emotionel sikkerhed i relationer. 

I relation til ovenstående beskriver Carron, Colman, Wheeler & Stevens (2002) 

hvordan sportsteams og arbejdsteams differentiere sig. Det beskrives at der i sports-

teams er en stærkere sammenhæng mellem gruppesamhørighed og præstation end 

der ses i arbejdsteams. Yderligere rapporteres at sportsteams har stor grad af dedika-

tion (se commitment), grundet tydelige målsætninger som at opnå en given position i 

mesterskabet.  Hvilket “business teams” til sammenligning har i mindre grad, hvilket 

ifølge Mach et al. (2010) leder til dårligere resultater. Dog beskriver Hakanen et al 

(2015) at principperne vedrørende toppræstationer i sport kan overføres til en forret-

ningsmæssig kontekst, ift. målsætning og maksimering af præstationer i virksomhe-

den samt skabelsen af sammenhold. Johnston, Wattie, Schorer & Baker (2018) frem-

hæver at talenter, ofte vurderes ud fra variable som højde, vægt, spurtevne, styrke og 

modenhed. Yderligere fremhæves, at der ikke findes konsistente forhold mellem dis-

se variable og større evner. Dette er interessant fordi, der i disse variable ikke indgår 

vurderinger af fx mentale faktorer. Johnston et al. (2018) henviser yderligere til, at 

det er dokumenteret, at sport indeholder forskellige dimensioner herunder optimerin-

gen af både mentale og fysiske faktorer. Hertil fremhæves vigtigheden af at atleter 

vurderes ud fra begge dimensioner frem for blot den fysiske komponent. Fokuseres 

udelukkende på fysiske faktorer overses andre faktorer, som ligeledes er vigtige i 

henhold til præstationer, herunder bl.a. psykosociale faktorer som håndteringsevner 

(se coping), resiliens, selvtillid mv. (Johnston et al., 2018).  

 

I ovenstående afsnit belyses en række faktorer som fremhæver vigtigheden af at un-

dersøge miljøet omkring atleter. Hertil fremhæves træner relation, psykosociale fær-

digheder og tillid i organisationen som nøglepunkter. Yderligere fremhæver flere 

studier at fælles målsætninger på et hold oftere har tendens til at skabe resultater end 

individuelle målsætninger. Der italesættes yderligere, at sportsorganisationer kan 

adskille sig fra andre topteams ved at have en tydeligere målsætning fx. i form af 

trofæer. Dog rapporteres ligeledes at de bedst præsterende topteams ligesom sports-

organisationer, er i stand til at indfører kollektive målsætninger, skabe fællesskab og 

opnå gensidig tillid. Der opstilles altså en række faktorer, som er mulige for en orga-
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nisation at påvirke. Herudover fremhæves at et fokus på mentale og ikke kun fysisk 

komponenter i unge atleter, er en essentiel udvikling i fremtidig talentidentifikation.   

Her er fremhævet tidligere forskning omhandlende præstationsfremmende miljøer, 

med særligt fokus på opbygning og strukturering i teams. Følgende afsnit vil sætte 

fokus på tidligere forskning omhandlende mental sundheds betydning for at kunne 

præstere på topniveau. 

 

Mental sundhed hos eliteatleter  

Nærværende speciale vil i følgende afsnit forsøge at redegøre for tidligere forskning i 

forbindelse med mental sundhed og elitesport. Hertil vil definitioner af mental sund-

hed og mental sundheds betydning i relation til præstation bliver gennemgået.  

Definition af mental sundhed 

“Mental health is defined as a state of well-being in which every individual 

realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, 

can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to 

her or his community.” (WHO, 2021)  
 

Det ses at WHO beskriver mental sundhed ud fra et perspektiv, som inddrager nor-

malitetsbegrebet og velvære. Et systematisk review af Breslin, Shannon, Haughey, 

Donnelly & Leavey (2017) har med baggrund i denne definition undersøgt effekten 

af forskellige interventioner. Disse havde til hensigt at forbedre viden omkring men-

tal sundhed hos trænerer og alteter. Yderligere skulle interventionerne have til hen-

sigt, at bidrage til en kultur, hvor trænere, atleter og andre i organisationerne i større 

grad søger hjælp, hvis de oplever vanskeligheder i relation til mental sundhed. Her-

udover beskæftiger Åkesdotter, Kenttä, Eloranta og Franck (2019) sig med begrebet 

mentale helbredsproblemer. I dette begreb inkluderede forfatterne både deciderede 

psykiatriske forstyrrelser og symptomer på psykisk mistrivsel givet, at dette påvirker 

livskvaliteten i mindst to uger. Yderligere opfordrer Henriksen, Schinke & Moesch 

(2019) til at mental sundhed inddeles i forskellige kategoriseringer. Her beskrives, 

hvordan en tidligere forståelse af mental sundhed i sport har været præget af målin-

ger på patologiske symptomer såsom angst og depression. Henriksen et al. (2019) 

argumenterer for anvendelsen af en mere holistisk tilgang, hvilket stemmer overens 
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med WHO’s definition. Henriksen et al. (2019) argumentere for at pres i sport skal 

adskilles fra hverdagsemotioner. Videre argumenteres for at en organisation bør 

rumme både pres og emotioner i hverdagssammenhæng og i konkurrencesammen-

hæng. I relation til ovenstående redegøres der i Schinke, Stambulova, Si & Moore 

(2017), for at fraværet af mental sundhed ikke betyder tilstedeværelsen af mental 

sygdom og vice versa. Der beskrives i stedet et kontinuum med individer, hvis psy-

kologiske tilstand ikke forhindre dem i dagligdagen i den ene ende, mens den anden 

ende består af individer med en række problematikker i relation til kognition, emoti-

oner eller adfærd. Henriksen et al. (2019) fremhæver i forlængelse af dette, at man i 

henhold til begrebet mental sundhed bør opstille tydeligere definitioner til fremtidig 

forskning. Disse definitioner bør opdele begrebet, særligt når det relatere sig til elite-

sport: (1) Som mere end blot fraværet af mental sygdom (2) Som mere kontekstbeto-

net, forstået på den måde at psykisk pres sker i særlige situationer (3) Som afkoblet 

fra præstation, forstået ved at stress ikke udelukkende skal være aktuel i en konkur-

rence, men også skal være presserende i hverdagslivet (4) På en måde der anerkender 

det fulde billede af et menneskets emotionsregister. (Henriksen et al., 2019) 

Prævalens  

Åkesdotter et al. (2019) beskriver hvordan elite atleter umiddelbart har samme præ-

valens som baggrundsbefolkningen, når det kommer til mentale helbredsproblemer, 

hvilket bakkes op af Breslin et al. (2017). Åkesdotter et al. (2019) henviser bl.a. til 

tal fra frankrig der viser at 17 % af atleter har oplevet en psykiatrisk forstyrrelse in-

denfor de seneste seks måneder, hvilket stemmer overens med prævalensen for bag-

grundsbefolkningen i de danske data (Psykiatrifonden, 2021; Wittchen & Jacobi, 

2005). Åkesdotter et al. (2019) fremhæver videre data fra Australien som påviser at 

46.6 % af eliteatleter har oplevet symptomer på mistrivsel i løbet af de sidste uger, 

hvilket stemmer overens med estimeringen hos baggrundsbefolkningen. I forlængel-

se heraf rapporterer Schinke et al. (2017), at bl.a. depression kan være underestimeret 

hos eliteatleter, med henvisning til et studie, der fandt at 60 % af canadiske elite-

svømmere kunne klassificeres med svært depressive episoder inden konkurrence, 

mens 34 % mødte samme kriterier efter konkurrencen var afsluttet. 
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Åkesdotter et al. (2019) rapporterer desuden, at atleter muligvis ikke søger hjælp 

grundet stigma om at udøvere, der ikke kan håndtere pres er svage, hvilket kan bety-

de underrapportering og mørketal i forbindelse med atleter og mental sundhed. De 

rapporterede yderligere at særligt mandlige atleter med maskuline idealer er modvil-

lige i forhold til at søge hjælp. Herudover rapporterede Schinke et al. (2017) samt 

Breslin et al. (2017), at sportskulturen generelt har hyldet mental sejhed og udvist 

misbilligelse mod det at vise svaghed. Det uddybes at atleter på trods af muligheden 

og den rigtige information ikke altid vælger at søge hjælp, fordi fordelene ikke kan 

opveje ulemperne. Disse ulemper kan være tab af spilletid og risikoen for at blive 

opfattet som svag eller med manglende dedikation. Dette kan betyde at atleterne ikke 

søger hjælp før deres subkliniske mentale udfordringer bliver diagnostiske problem-

stillinger (Schinke et al., 2017). Yderligere beskriver Schinke et al. (2017), at atleter 

oplever risikofaktorer, som baggrundsbefolkningen ikke gør. Dette inkluderer stor 

træningsbelastning, hårde konkurrencer og en stressfuld livsstil.  

Forebyggende faktorer 

Breslin et al. (2017) rapporterer hvorledes det at oplære trænere i mental bevidsthed 

og generel bevidsthed om mental sundhed, kan forbedre det emotionelle miljø og 

forstærke interaktioner og relationer mellem atlet og træner. Hvilket kan ske ved, at 

træneren italesætter mentale problematikker mere åbent. Dette kan yderligere relate-

res til Fletcher & Wagstaff (2009), som skriver at et positivt atlet/træner forhold bi-

drager til bedre præstationer, hvormed der kan argumenteres for, at et fokus på men-

tal sundhed fra organisationens side kan hjælpe atleten til at præstere optimalt. Be-

tydningen af af-stigmatisering og samtale omkring den mentale sundhed med trænere 

såvel som atleter bakkes op af Schinke et al. (2017), som desuden beskriver hvordan 

sportspsykologiske interventioner, som mindfulness kan styrke mentalt helbred. 

Lundqvist (2011) har i et review undersøgt velvære (se wellbeing). Her rapporteres at 

eliteatleter med lange og succesfulde karrierer, er karakteriseret af attributter som 

højt selvværd, positiv opfattelse af egne evner, samt en håbefuldt og positivt indstil-

ling til fremtiden. Herudover rapporteres veludviklede evner til at håndtere store og 

små livsudfordringer, og højt niveau af mentalt og emotionelt helbred. Yderligere 

fremhæver Henriksen et al. (2019) at i moderne sport er det afgørende fra organisato-

risk side at inddrage, mental sundhed og konstruere en procedure som sætter fokus 
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herpå. Fagpersonale i organisationen, der arbejder specifikt med mental sundhed kan 

være afgørende for individuelt velvære, men også for de sportslige resultater. Desu-

den italesættes, hvorledes manglende mental sundhed over lang tid kan skade vel-

fungerende miljøer (Henriksen et al., 2019). Yderligere rapporteres at særligt højt 

pres i elitemiljøer vil forekomme, og hertil kræver det specifik træning af atleter, 

såvel som anden stab at håndtere presset. Organisationen bør dermed acceptere pres 

og anvende det konstruktivt (Henriksen et al., 2019). Der argumenteres herudover for 

at selvom deltagelse i sport, særligt gennem den fysiske aktivitet, har sundhedsmæs-

sige fordele, er elitesportsudøvere udfordret af andre risikofaktorer for dårlig mental 

sundhed end baggrundsbefolkningen (Breslin et al., 2017). Dette være sig fx tid væk 

fra familien, negative emotionelle konsekvenser af skader, og øget risiko for stof og 

alkoholmisbrug. Forebyggende faktorer hertil kan dog være en nær relation til sund-

hedspersonale i klubben eller anden form for social støtte (Breslin et al. 2017).  

Why talent needs trauma 

Collins & Macnamara (2012) behandler data omhandlende udvikling af talenter. De 

rapporterer, hvorledes talentudvikling har brug for et traumeaspekt for, at atleterne 

kan udvikle sig på eliteniveau. Traume skal ikke forstås i en patologisk kontekst, 

men kan sidestilles med uvante kritiske situationer, som sætter pres på atleten. Dette 

fremhæves desuden af Henriksen et al. (2019) som beskriver, at i hverdagen er det 

vigtigt at have fokus på generel emotionshåndtering, men at der i elitemiljøer vil op-

stå situationer med højt pres, som atleten skal kunne håndtere. Yderligere rapporterer 

Collins & MacNamara (2012) at traumatiske sportslige oplevelser kan fungerer som 

en katalysator for atleternes udvikling mod eliteniveau. Disse oplevelser argumente-

res som værende en forudsætning for udvikling af selvkontrol og selvregulering. 

Herigennem opbygges en tolerance for modstand. Yderligere fremhæves at graden af 

traumehåndtering er individuel. Det er vigtigt at individet ikke møder modstand der 

overskrider dennes tolerance, så traumet udvikler sig til en tillært hjælpeløshed (se 

learned helplessness). I forlængelse af ovenstående er det relevant at fremhæve resi-

liensbegrebet, som er kendetegnet ved personlige faktorer, der er forebyggende for 

negativ påvirkning af stressorer. Cotterill (2017) henviser bl.a. til et interviewstudie 

om vindere af de olympiske lege, der rapportere at resiliens er en nøglefaktor til at 

opnå store målsætninger. Yderligere fremhæves, hvordan der i nyere tid er sat fokus 
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på opbygning af resiliens i sportsklubber, hvor atleterne lærer at håndtere negative 

situationer. Her sættes fokus på beslutningstagning, sociale evner, udelukkelsen af 

negative påvirkninger og personlig ansvarstagning (Cotterill, 2017). Hermed frem-

hæver både Collins & Macnamara, (2012) og Cotterill (2017) vigtigheden af, at en 

organisation oplærer atleterne i at håndtere negativ feedback i pressede situationer, 

med henblik på at atleterne opnår deres fulde potentiale. 

Yderligere overvejelser - Kost og søvn 

Litteraturen på området fremhæver videre at kost og søvn kan have en betydning for 

atleters præstationer. Thomas, Erdman & Burke (2017) og Rodriguez, DiMarco, & 

Langley (2009) argumenterer for, at kost har særlig betydning for præstationer, samt 

giver en mere effektiv restitution. Der fremhæves videre et fokus på individualisere-

de koststrategier afhængig af kropskomposition, træningsintensitet samt atleternes 

nuværende målsætninger. 

Søvn bliver omtalt af Halson (2014) og Venter (2012), som finder at dårlig søvn bli-

ver associeret til dårlige præstationer. Der forekommer nedsat fart, udholdenhed, 

nedsat opmærksomhed og hukommelse, samt øget risiko for skader og sygdom hos 

atleter med dårlige søvnmønstre. Yderligere fremhæver Halson (2014) data for en 

øget hyppighed af angstlignende symptomer op til konkurrencer, for atleter med dår-

lig søvn. 

 

Ovenstående afsnit om mental sundhed har identificeret fokuspunkter, som bør over-

vejes i forbindelse med nærværende review. Mental sundhed er defineret forskelligt, 

hvori der i nogle definitioner identificeres en tendens til at sætte fokus på mistrivsel 

og mental sygdom. Dog vælger nærværende review at definere begrebet mental 

sundhed, med inspiration fra Sundhedsstyrelsen og WHO, der omhandler dagligdags 

velvære såvel som udfordringer. Hermed ses en bred forståelse af mental sundhed. 

Som redegjort fremhæves i forskningen en sammenlignelig prævalens mellem bag-

grundsbefolkningen og eliteatleter i relation til mentale sundheds vanskeligheder. 

Dog fremhæves en risiko for mørketal hos atleter grundet stigma og tabuisering. 

Endvidere rapporteres en række faktorer, som kan være forebyggende for mental 

sundhed. Her fremhæves fx en positiv relation mellem atlet og træner, samt tillid på 

tværs af organisationen. Det rapporteres desuden at fagpersonale, specifikt ansat til at 
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varetage den mentale sundhed i en organisation, kan være gavnlig for både trivsel og 

den sportslige præstation. Et andet perspektiv på området fremhæver at atleter, under 

de rigtige forhold, bør udsættes for traumer for at udvikle sig. Her argumenteres for 

at der opbygges tolerance og resiliens for fremtidig modgang, såfremt individet er i 

stand til at håndtere det givne traume. Yderligere fremhæves at kost og søvn hos atle-

ter kan have betydning for de sportslige præstationer. Slutteligt kan fremhæves at 

forskningsfeltet tidligere har været præget af enkeltstudier og en manglende begreb 

konsensus på tværs af studier (Gallagher, Needleman, Ashley, Sanchez & Lumsden, 

2017). Vi ønsker i nærværende review at undersøge om der er sket en udvikling i 

forskningsfeltet. 

Opsummering 

I ovenstående gennemgang af afgørende faktorer for et elitemiljø og mental sundhed, 

er der fremhævet fokuspunkter til nærværende speciale. Hertil findes grundlag for at 

fremhæve betydningen af begreber som tillid, psykosociale færdigheder og samhø-

righed i relation til toppræstationer. Herudover er redegjort for hvorledes træner-atlet 

relation og tydelige målsætninger bør være fokuspunkter for organisationen. Yderli-

gere er beskrevet hvorledes litteraturen argumenterer for at modgang ikke alene er 

uundgåeligt, men samtidig er en forudsætning for udviklingen af ekstraordinære 

kompetencer. Tidligere forskning foreslår yderligere at sportsorganisationer søger 

inspiration i erhvervslivet og implementere dynamikker herfra i en sportslig kontekst. 

Hertil finder vi et begreb som psykologisk tryghed relevant, da det er udviklet på 

baggrund af en større erhvervskontekst. Der findes i de fleste inkluderede studier en 

generel konsensus om begrænsede eller hæmmede datamængder. Feltet er desuden 

præget af selvrapportering og interviewstudier. Den kvantitative forskning der er 

fremhævet, har begrænsede signifikante værdier, og opfordre herfor til videre forsk-

ning med tydeligere begrebsdefinitioner. Disse tendenser fremstår både i den gene-

relle forskning og forskning med fokus på mental sundhed. Herudover er der i oven-

stående redegjort for mentale sundheds vanskeligheder hos eliteatleter, samt at disse 

muligvis er underrapporteret, grundet stigma omkring svaghed og de ulemper der 

følger med at indrømme og søge hjælp til psykiske problemstillinger. Yderligere er 

deliberate practice fremhævet som baggrund for nærværende systematiske review, 

grundet overordnet konsensus om dette kan have betydning, men med det i mente at 
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nyere forskning er begyndt at fremhæve andre faktorer, som værende essentielle. 

Videre er motivationsbegrebet og den udviklingsøkologiske model inddraget for at 

skabe en bedre forståelse af atleter som sociale væsner samt en forståelse af, hvordan 

motivation kan opfattes fra forskellige perspektiver 
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Metode 

Nærværende speciale har valgt at udarbejde et systematisk review, med henblik på at 

generere et overblik over evidensen i henhold til miljømæssige virkemidler for præ-

stationer i elitesport. Et systematisk review blev valgt metodisk, således at der kan 

sammenholdes forskellige måder, at undersøge begrebet præstation i henhold til spe-

cifikke og opsatte kriterier og systematisering af feltet.  

Vi har udarbejdet dette speciale i overensstemmelse med PRISMA guidelines, og 

hertil udarbejdet en række in- og eksklusionskriterier. Videre følger en gennemgang 

af in- og eksklusionskriterierne. Efterfølgende vil søgeteknikker til at identificere 

studier blive gennemgået, og herpå følger en beskrivelse af udtrækning af data samt 

en kvalitetsvurdering af de inkluderede studier. 

PRISMA-guidelines er et evidensbaseret værktøj til udarbejdelsen af systematiske 

reviews og metaanalyser. Værktøjet bliver anvendt for at sikre kvalitet og en kontrol-

leret gennemgang af indhold og afrapportering af data i reviews (PRISMA, 2020)  

In- og eksklusionskriterier  

I indeværende review er inklusions og eksklusionskriterierne udarbejdet som følger:  

1) Studierne skal inkludere eliteudøvere eller anden stab i eliteorganisationen, på 

enten professionelt niveau eller i toppen af landets elite. Heri ligger et fokus vedrø-

rende de bedste udøvere indenfor en given organisation og at organisationen skal 

være konkurrencedygtig på nationalt eller internationalt niveau. Grundet stor spred-

ning og ulighed omhandlende det økonomiske fundament i forskellige sportsgrene er 

det at være finansielt understøttet af sin sport ikke et kriterium i sig selv. 

2) Studierne skal yderligere italesætte sportslige præstationer i forhold til mental 

sundhed eller optimering af elitemiljøet.  

3) Studierne skal være generaliserbare. Med dette forstås at fx. armbevægelser i ro-

ning ikke kan inkluderes, da dette er sportsspecifikt og ikke generaliserbart på tværs 

af organisationer og sportsgrene. 

4) Studierne skal indsamle egen empiri til deres undersøgelser, med henblik på at 

forhindre at data går tabt, eller ikke rapporteres. 

5) Der ekskluderes yderligere, hvis sproget er andet end engelsk. 



 

22 

6)  Studier ekskluderes, hvis studiet er et systematisk review, litteratur review, PhD 

afhandling eller bogkapitel.  

7) Derudover er det, med henblik på at bevare en eksplorativ tilgang og på baggrund 

af et begrænset forskningsfelt, besluttet ikke at ekskludere for studiedesigns med 

undtagelse af singlecasestudier.  

 8) Studier der undersøger doping bliver ekskluderet grundet manglende overførbar-

hed, og fordi at anvendelsen af doping betragtes som lovbrud i mange lande. 

9) Studier som udelukkende undersøger søvn og kost udelukkes, da disse kan være 

influerede af specifikke sportsgrene. Eksempelvis er vægt i sportsgrene som boks-

ning mere afgørende under konkurrence end i fodbold. 

10) Para-atleter ekskluderes grundet potentialet for sideløbende problematikker, som 

er specifikke for de enkelte handicap. 

Informationskilder, søgestrategier og studieselekti-

on 

Uafhængigt udførte to personer (LF & SS) identistiske søgninger på tre forskellige 

databaser. Disse være sig PubMed, PsychInfo og SportDiscus. Den 6 april 2021 blev 

søgning udført og afsluttet. Nøgleord i indeværende søgning var “sports”, AND elite 

AND mental health, anxiety, stress* AND organization AND performance.  

Disse nøgleord blev søgt i mulige MESH termer og som fritekst ord.  

Her følger et eksempel på en søgning udformet i PubMed: ((((("Sports"[Mesh]) OR 

(Sport* OR Athlet*)) AND (elite OR talent* OR expert*)) AND ("Mental health" 

OR Stress* OR "well being" OR Welfare OR anxiety OR safety OR psychosocial 

OR support OR "mental skills" OR resourcefulness OR burnout OR pressure OR 

"mental fatigue")) AND (group* OR organization OR team* OR environment)) 

AND (Perform* OR accomplishment OR achievement OR Succe*). De øvrige søg-

ninger kan ses i bilag 1. Finjustering af søgestrengene blev udarbejdet i samarbejde 

med en uddannet bibliotekar fra Aalborg universitetsbibliotek. Ovenstående søgning 

i PubMed resulterede i 3051 hits. Disse blev sammen med hits fra de øvrige to data-

baser indhentet og inkluderet til videre screening. Søgeresultaterne blev eksporteret 

til programmet Mendeley, til fjernelse af duplikater. Efterfølgende blev de resterende 

artikler importeret til programmet Rayyan, til screening og yderligere identificering 

af duplikater. Med henblik på at imødekomme interrater reliability, blev screeningen 
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struktureret således, at de første 100 artikler blev screenet i titel og abstrakt af begge 

forskere. Efterfølgende blev eventuelle uenigheder diskuteret, og der blev opnået 

fælles konsensus vedrørende inklusion (Wirtz, 2020 p. 2396). Herefter blev de tilba-

geværende studier fordelt ligeligt mellem undersøgere til videre screening. Såfremt 

der opstod tvivl vedrørende eksklusion af et studier blev dette diskuteret, og i fælles-

skab blev der opnået en afgørelse vedrørende in/ekskludering. Videre screenede beg-

ge undersøgere de tilbageværende artikler i fuldtekst, og enighed vedrørende de in-

kludere artikler blev opnået.  

Udtrækning af data  

Nærværende speciale har gennemgået de inkluderede studier systematisk og udtruk-

ket data på forskellige variable. Dataene er kvalitative såvel som kvantitative studier. 

Disse er opstillet i tabeller, med baggrund i PRISMA guidelines. 

 

For de kvantitative data opstilles to tabeller.  

Den ene tabel indeholder forfattere og årstal, studiedesign, population, sportsgrene, 

formål med studiet, intervention og om studierne rapporterede kontrol og followup. 

Den anden tabel for de kvantitative studier indeholdt forfatter og årstal, outcome for 

hvad studiet ønskede at undersøge, måleenheder, dropout, resultater, og eventuelle 

follow-up data. Dette gøres for både interventionsgruppen og eventuelle kontrol-

grupper. Yderligere fremhæves p værdier og effektmål. I tabel 1 er en oversigt over 

typen af effektstørrelser samt disses mål opsat 

 

 

 

 

Ligeledes opstilles tabeller for de kvalitative studier. 

Den ene tabel rapporterer forfattere og udgivelsesår, studiedesign, populationen i 

studierne, hvilke sportsgrene de inkluderede, studiernes formål og tematikker.  
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Den anden tabel for kvalitative studier fungerer som en summerende tabel for evi-

dens. Her inkluderes forfatte og årstal, outcomemål, målenheder og analyseværktø-

jer, temaer og resultater.  

Herved fremsættes altså en gennemgang af karakteristika for de inkluderede studier 

og en samling af værktøjer og resultater. 

 

Kvalitetsvurdering af inkluderede artikler  

Risk of bias 

Det vurderes på baggrund af PRISMA guidelines at være relevant at udfører risk of 

bias for de kvalitative studier. Nærværende speciale udformer herfor i forlængelse af 

de kvalitative studier en vurdering af den metodiske kvalitet. Dette bliver gjort ved 

hjælp af The Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist for Qualitative Re-

search (Briggs, 2017). Denne checkliste har til formål, at vurdere den metodiske 

kvalitet af kvalitative studier, med henblik på at beskrive i hvor høj grad studier har 

adresseret potentielle biases. Studierne vurderes med dette redskab i 10 forskellige 

kriterier relateret til bias. Værktøjet bliver beskrevet som validt til kvalitativ for-

skning (Lockwood, Munn & Porritt, 2015). Risk of bias blev udarbejdet uafhængigt 

af de to forfattere (LF og SS), som efterfølgende sammenlignede risk of bias og op-

nåede konsensus. Der blev i nærværende studie undersøgt forskellige værktøjer til 

risk of bias vurderinger af kvantitative data. Dog blev det vurderet, at risk of bias 

værktøjerne ikke var sammenlignelige for de inkluderede kvantitative studier, grun-

det forskellige studiedesigns, samt at de fleste studier anvendte deskriptiv statistik, 

som ikke anvendte en decideret interventionsgruppe, kontrolgruppe eller followup. 

Derfor vurderes det på baggrund heraf at et værktøj ikke er relevant at anvende, og at 

de kvantitative studiers studiedesigns bør forbedres for at undgå bias i fremtiden. 

Mixed Methods tilgang 

Indeværende Systematiske review søger at identificere, evaluerer og opsummere 

fund vedrørende miljømæssige faktorer som facilitere præstation. Nærværende spe-

ciale tager udgangspunkt i PRISMA guidelines, men anvender samtidig en tilgang 

som kan beskrives som et mixed methods systematisk review. Dette indebærer at 
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specialet inkluderer evidens fra flere forskellige typer forskning, med det mål at 

maksimere outputtet grundet forskningsfeltet begrænsede indhold. Herudover kan de 

forskellige tilgange muligvis bidrage med forskellig viden til bredt set at belyse pro-

blemstillingen. Yderligere inkluderer nærværende studie både kvantitativ forskning 

og kvalitativ forskning som en del af det samlede datasæt. Disse to videnskabelige 

tilgange, vil holdes adskilt i afrapporteringen af resultater. Dog ønsker indeværende 

speciale, herefter at forene resultaterne, gennem overvejelsen af en række temaer 

hvori begge tilgange kan ses relevante. Vi har hertil fundet PRISMA guidelines som 

er tilpasset mixed methods design (Hong, 2016). Hertil skal fremhæves at mixed 

method systematiske reviews er en forholdsvis ny tilgang i forskningen. Derfor fin-

der vi det yderligere relevant at påvise styrker og svagheder for henholdsvis kvalita-

tive og kvantitative studier, med henblik på at klarlægge forskellene, omend vi på 

baggrund af tematikkerne udarbejder en syntese af resultaterne.  

 

 

Styrker og svagheder ved kvalitativ og kvantitativ forskning 

En styrke ved kvantitativ forskning er at det kan identificerer kausale sammenhænge 

og data som kan danne belæg for generaliseringer og anbefalinger.  

Kvalitativ forskning kan derimod bidrage med en mere dybdegående forståelse af 

fænomener og belyse emner mere nuanceret (Brinkman & Tanggaard, 2020). Til at 

kvalitetssikre kvalitativ forskning fremhæves særligt en transparent fremgangsmeto-

de og uafhængige kodninger (Brinkman & Tanggaard, 2020), hvilket nærværende 

review ønsker at undersøge gennem risk of bias analyse for at fremhæve eventuelle 

huller i gennemgangen af studiernes data. Yderligere undersøges, om, hvorvidt flere 

forskere uafhængigt har behandlet data i diverse analyser samt om en kritisk tilgang 

bliver anvendt jævnfør Thagaards anbefalinger. Thagaard (2004) beskriver blandt 

andet “kritiske venner” som er en upartisk ekstra forsker som gennemgår datasættet. 

Dette kan også ses i forlængelse af trianguleringsbegrebet, hvor kvalitet sikres ved at 

forskellige forskere koder de samme data og sammenligner sine kodninger (Gelo, 

Braakmann & Benetka, 2008). Som tidligere nævnt kan gode kvantitative studier 

anvendes til at identificere kausalitet. Dog vil nærværende studie forsøge at bibehol-

de en kritisk tilgang til data, ved at være opmærksomme på om studierne undersøger 
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de tilsigtede outcomes. Yderligere rettes opmærksom på, hvorvidt effektstørrelser og 

p-værdier er rapporteret, og hvorvidt der anvendes kontrolgrupper og follow-up 

(Singh, 2007). Data fra kvantitative studier kan yderligere fremstå og behandles de-

skriptivt. I den forbindelse vil der identificeres tendenser, som kan guide videre 

forskning.  

Yderligere metodiske overvejelser 

I forbindelse med udvælgelsen af metodisk tilgang overvejede nærværende speciale 

om en metaanalyse kunne være relevant som opfølgning til det systematiske review. 

Dette afsnit vil redegøre for bevæggrundene for at en sådan analyse ikke bliver im-

plementeret i nærværende speciale. En meta-analyse er et statistisk værktøj, som an-

vendes til at generalisere resultater fra flere forskellige undersøgelser. Meta-analysen 

kan betragtes som en kvantitativ syntese overfor det systematiske review som i større 

grad er en kvalitativ syntese (Salge, Byon & Baker, 2015). Salge et al. (2015) frem-

hæver at metaanalyser er underrepræsenteret i sportsstudier. Som en begrænsning på 

forskningsområdet fremhæver Salge et al. (2015) at studiedesigns og metodiske til-

gange ikke tilpasses systematiske kriterier. Man kan rette en kritik mod metaanalyser 

på baggrund af at når studier sammenlignes uden at anvende et sammenligneligt stu-

diedesign eller værktøj til målinger, mister meta-analysen sin kvalitet. Eksempelvis 

beskrives metaanalyser kun som relevante, hvis der bliver bliver anvendt regressi-

onsanalyser med præcis den samme uafhængige variable. Hvis forskellige variable 

undersøges eller studierne har forskellige formål bliver en metasyntese ikke anvende-

lig (Salge, Byon & Baker 2015). Med baggrund i nærværende speciales baggrundsaf-

snit ses forskningsfeltet præget af en stor spredning af fokus. På baggrund af oven-

stående, vurderes det ikke relevant at anvende et metaanalytisk studiedesign. Dog 

findes en systematisk review tilgang stadig anvendelig, da den som redegjort på en 

anden måde kan belyse et forskningsfelt kvalitativt.  
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Resultatafsnit  

Nærværende speciale vil i følgende afsnit rapportere de relevante resultater  fra de 

inkluderede studier. Denne afrapportering følger ligeledes PRISMA guidelines. Her-

for begynder afsnittet med at gennemgå udvælgelse af de inkluderede studier. Dette 

opstilles ligeledes i et flowdiagram - se figur 1. Efterfølgende vil de inkluderede stu-

dier blive gennemgået. Hertil vil først de kvantitative karakteristika blive rapporteret, 

efterfulgt af de tilhørende outcome-værdier. Herefter bliver kvalitative karakteristika 

og dernæst de kvalitative outcome-værdier rapporteret. Afslutningsvis vil en kvali-

tetsvurdering blive præsenteret på baggrund af de kvalitative studier.  

Udvælgelse af studier  

Forløbet for udvælgelsen af studierne er afbilledet i figur 1. Søgningen identificerede 

5777 artikler. Vi identificerede gennem dataindsamling 1024 duplikater. Derefter 

blev 4753 artikler screenet i titel og abstract. Vi ekskluderede 4342 artikler, som ikke 

mødte indeværende studiets inklusionskriterier. Efterfølgende indhentede vi fuldtekst 

versionerne af de resterende studier. Vi kunne ikke skaffe 12 studier inden deadline 

d. 23-04-2021. Herfor udførtes fuldtekstlæsning af de resterende 399 artikler. Heraf 

blev 102 artikler ekskluderet, da populationen ikke mødte elite kriteriet for udøve-

re/stab i en elitesportsorganisation, mens 89 artikler blev ekskluderet grundet mang-

lende mål for optimering eller præstation, som er outcomemål i nærværende review. 

Herudover blev 75 ekskluderet for at være for specifikke på én sportsgren og for ikke 

at kunne generaliseres, mens 55 artikler blev ekskluderet grundet utilstrækkeligt em-

pirisk materiale. Yderligere blev 6 artikler som omhandlede søvn eller kost eksklude-

ret. På baggrund af sprog blev 13 artikler ekskluderet, mens 28 artikler blev eksklu-

deret for værende review, bøger eller PhD. Herudover blev 6 artikler ekskluderet, da 

disse blev identificeret som singlecasestudier. Yderligere ekskluderede vi 4 studier, 

fordi de undersøgte para-atleter. Vi inkluderede efterfølgende 21 artikler i indevæ-

rende systematiske review.  
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PRISMA Flowdiagram 

 

Figur 1, (PRISMA, 2020)  
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Studie karakteristika for kvantitative studier  

Studie karakteristika og relevante demografiske variable, som er udtrukket på bagg-

rund af de inkluderede kvantitative studier, kan ses i tabel 2. Syv kvantitative studier 

er inkluderet i dette speciale, hvori der undersøges miljømæssige faktorer eller værk-

tøjer, der kan have effekt på præstationen hos eliteatleter. Tre af de inkluderede stu-

dier anvendte et kohorte design, mens fire anvendte tværsnitsstudie design. Vi opstil-

ler individuelle karakteristika for de enkelte studier i tabel 2. Følgende afsnit vil tage 

udgangspunkt i antallet af studier, som kan grupperes under overordnede temaer som 

eksempelvis køn.  

Formål og måleredskaber 

De inkluderede studier fremgår med forskellige formål. Abdullah et al. (2016) øn-

skede at undersøge forholdet mellem psykologiske faktorer og præstation, hvor Arri-

bas-Galarraga, Cecchini, Luis-De-Cos, Saies & Luis-De Cos (2020) ønskede at un-

dersøge emotioner og emotionskontrols påvirkning af præstation. Pérez-Encinas, 

Fernández-Campos, Rodas & Barrios (2016) ønskede at undersøge kognitive forstyr-

relser og “self-talk”s betydning af præstation, mens Rijken et al. (2016) undersøger 

mentaltrænings betydning for forskellige præstationsfremmende outcomemål. Wil-

son & Smith (2007) undersøger angstnivauers betydning for præstation og Kjørmo & 

Halvari (2002) opstiller to modeller, hvortil de undersøger selvtillid og gruppesam-

hørighed og hvordan det kan påvirke præstation. Ruiz-Tendero & Martín (2012) un-

dersøger trænere og atleters opfattelse af de vigtigste positive og negative faktorer 

for at kunne præstere på topniveau.  

De inkluderede studier anvender i deres gennemgang af forskningsspørgsmål 14 for-

skellige måleredskaber til indsamling af empiri som oplistet i tabel 2. Studierne om-

taler endvidere positiv validitet og reliabilitet for de inkluderede måleredskaber.  

Sportsgrene 

De syv studier undersøgte forskellige sportsgrene, hvoraf tre undersøgte holdsport, to 

studier undersøgte individuelle sportsgrene, og Rijken et al. (2016) udover fodbold 

også indkluderede atletik, mens Kjørmo & Halvari (2002) undersøgte 16 forskellige 

olympiske sportsgrene. Pérez-Encinas et al. (2016) undersøgte både  A-landshold og 
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U21-landshold i hockey. Med baggrund i indeværende in- og eksklusioner kategori-

seres landsholdet som elite, mens U21-landsholdet inkluderes som en gruppe, der 

kan informere om eventuelle forskelle på elite og subelite. Af de syv studier rappor-

terede kun et studie follow-up.  

Køn og alder 

To af de inkluderede kvantitative studier undersøgte udelukkende mænd, mens to 

studier undersøgte en population af kvinder. Rijken et al,. (2016) inkluderede både 

kvinder og mænd, dog var blot 2 af 21 deltagere kvinder. Yderligere et studie inklu-

derede både mænd og kvinder, mens Ruiz-Tendero & Martín (2012) inkluderede 14 

trænere, samt 19 kvindelige atleter og 29 mandlige atleter. Deltagernes alder kan ses 

i tabel 2 og spænder fra 16 til 38 år. 

Nationaliteter 

Fire studier anvendte deltagere fra flere forskellige lande, mens Pérez-Encinas et al. 

(2016) og Ruiz-Tendero & Martín (2012) undersøgte deltagere fra spanien og 

Kjørmo & Halvari (2002) inkluderede norske atleter. 

 

Tabel 2  (M = mean, NA = Not announced) 
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Summering af evidens for kvantitative studier  

Følgende afsnit beskriver de kvantitative fund i relation til nærværende speciale. I 

den forbindelse rapporteres effektstørrelser. Resultaterne for de inkluderede kvantita-

tive studier kan ses i en oversigt i tabel 4. Grundet forskellige foki i de syv inklude-

rede kvantitative studier, findes der i følgende afsnit ikke grundlag for at lave grup-

peringer. Derfor vil studiernes fund blive gennemgået enkeltvis. 

 

Abdullah et al. (2016) ønsker i sit studie at undersøge syv forskellige psykologiske 

faktorer som kan have indvirkning på præstation. Korrelationerne mellem de indbyr-

des variable i forhold til præstation er alle signifikante p < 0.05. Der rapporteres en 

positiv sammenhæng mellem præstation og motivation, med en råscore for præstati-

on fra 14 til 30, hvilket indikerer at atleter der er mere motiverede vil præstere bedre. 

Der rapporteres yderligere en positiv sammenhæng mellem præstation og selvtillid 

med en forbedring fra 17 til 22. Videre rapporteres en negativ sammenhæng mellem 

præstation og angst kontrol med scores fra 29 til 4, som indikere at hvis man ikke er i 

kontrol over sit angstnivaeu vil det medføre dårligere præstation. Mellem præstation 

og mental forberedelse rapporteres ligeledes en negativ sammenhæng med score fra 

27 til 3, hvilket indikere at mental forberedelse er et vigtigt aspekt inden en konkur-

rence. Holdånd øger præstationen fra 12 til 30. Koncentration påvirker negativt, hvor 

en ukoncentreret præstation kan gå fra 27 til 7. Slutteligt rapporteres kognition at 

kunne have en positiv effekt hvor præstationen scoren forbedres fra 12 til 23. Yderli-

gere værdier kan ses i tabel 3.  

Arribas-Galarraga, et al. (2020) undersøger forskellige emotionelle tendenser mellem 

to grupper. Ekspertgruppe 1 kategoriseres som subeliten, hvortil inklusionskriteret er 

at have opnået 1-3 medaljer ved verdensmesterskaber. Ekspertgruppe 2 kategoriseres 

som elite hvor kriteriet er opnåelse af flere end 3 medaljer. Hertil opstilles tre temaer, 

hvor den første er empati. Hertil score ekspertgruppe 1 M = 3.41 SD 0.67, hvor ek-

spertgruppe 2 score 3.92 SD 0.62, hvilket er en moderat til stor effekt cohens d = 

0.77 p. <.05.  Det andet tema målte emotionskontrol og regulering hvortil ekspert-

gruppe 1 score M = 3.34 SD 0.84 og ekspertgruppe score 2 M = 4.04 SD 0.37 hvilket 

er stor effekt cohens d = 0.93 p. <.001. Det sidste tema var emotionsgenkendelse, 

hvor ekspertgruppe 1 score 3.96 SD 0.60 og ekspertgruppe 2 score M = 4.36 SD 0.45 

med en moderat effekt cohens d = 0.70 p. <.05. Yderligere undersøgte studiet træ-
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ningserfaring, hvor ekspertgruppe 1 viste en signifikant kortere erfaring end ekspert-

gruppe 2. Ekspertgruppe 1, M = 3.64 SD 1.11, ekspertgruppe 2 M = 4.65 SD 0.70 p 

<0.001 

 

Pérez-Encinas et al. (2016) rapporterede i deres studie effektmål for henholdsvis for-

styrrende tanker (se interfering thoughts) og self talk. Værdierne rapporteres for hen-

holdsvis subelitegruppen bestående af U21-landsholdsspillere og elitegruppen bestå-

ende af A-landsholdsspillere. Værdierne kan ses i tabel 3. Hertil finder studiet at A-

landsholdsspillere  har færre bekymringer og forstyrrende tanker under konkurrence 

og oftere anvender self talk til at motivere sig selv end U21-landsholdsspillere.  

 

Rijken, et al.(2016) undersøger mental træning i forhold til en række forskellige vari-

able. Studiet behandler to grupper atleter. Gruppe A bestod af fodboldspillerne som 

fik fire sessioner af mental træning kombineret med daglige åndedrætsøvelser for at 

måle på hjerterytme. Gruppe B bestod af atletikudøvere som fik samme fire sessioner 

af mental træning i løbet af undersøgelsen, samt en neurofeedback opgave. Out-

comeværdier er oplistet i tabel 3. Her rapporteres at en mental træningsintervention 

påvirker de inkluderede variable (a) Fysisk forbedring (b) coping (c)  emotionel på-

virkning og (d) koncentration. Hertil fremhæver studiet en procentvis forbedring fra 

før til efter interventionen på 55% for fysisk forbedring, 45% for coping, 55% for 

emotionel påvirkning og 64% forbedring for koncentration. Yderligere finder studiet, 

at der ses en stressreduktion på 64% efter interventionen. Dog rapporteres emotionel 

påvirkning og koncentration som de eneste signifikante variable.  

 

Wilson & Smith (2007) undersøger angst og præstationsevne samt frekvens af nega-

tive tanker. Hertil finder studiet en øget frekvens af præstationsbekymringer hos atle-

ter med højere angstniveauer end hos atleter med lavere tendens til at føle angst ω2 

=0.51 p = 0.09. Yderligere rapporteres en stigning i begge grupper i kritiske kampe, 

forstået som kampe af stor betydning, ω2 0.40 p = 0.21. Der ses særligt en signifikant 

forskel i højt angstniveau gruppen mellem lav kritikalitet og høj kritikalitet ω2 1.65 p 

< 0.005. også sammenlignet med den lave angst gruppering i høj kritikalitetsgruppen 

ω2 1.83 p < 0.001. Dog finder artiklen ingen signifikante forskelle mellem præstati-

onsoutcome af de to grupperinger F(1.14) = 1.47 ω2 0.17 p = 0.25. Yderligere rap-
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porteres ingen signifikant forskel målt på præstationer afhængig af om kampen blev 

vurderet vigtig eller ej F(1,14) = 0.07 ω2 0.04 p = 0.88. 

 

Kjørmo & Halvari (2002) opstiller to modeller for medierende faktorer for præstati-

on. Den ene model undersøger gennem regressionsanalyse forholdet mellem selvtil-

lid og kompetitiv angst målt op imod konkurrenceevne. Den anden model undersøger 

gruppesamhørighed og gruppens fælles målsætningsevne, og hvordan dette kan på-

virke præstationer. Herfra rapporterede Kjørmo & Halvari (2002), at selvtillid kan 

anvendes som en modulator for konkurrence angst og at angst er negativt korreleret 

med præstation. Gruppesamhørighed har desuden en positiv korrelation til klar mål-

sætning, hvilket korrelerer positivt med præstationer. Herfra konkluderes således at 

selvtillid og konkurrencepræget angst har betydning for sportslige præstationer. 

Værdier kan ses i tabel 3. 

  

Ruiz-Tendero & Martín (2012) sammenligner trænere og atleters udtalelser i relation 

til en række forudbestemte faktorer. Der rapporteres enighed om fire af de vigtigste 

positive faktorer i relation til præstation. Disse være sig, dedikation og engagement, 

vedholdenhed i træning, viljestyrke, træneren og familiestøtte. mens der findes enig-

hed om tre af de fem vigtigste negative faktorer,hvor atleterne dog generelt vurdere 

de negative faktorer at have mindre betydning end trænerne gør. De tre fælles nega-

tive faktorer er skader, kompetitiv angst og manglende selvtillid. Værdier hertil kan 

ses i tabel 3, sammen med en sammenligningssanalyse af trænere og atleters indbyr-

des rapporteringer.   

Yderligere opstiller studiet en sammenligningsanalyse for at holde trænernes og atle-

ternes svar op imod hinanden som vist i tabel 3. Ruiz-Tendero & Martín (2012) op-

stiller en analyse af hvordan atleters og træneres opfattelse af positive og negative 

faktorer differentiere sig. 
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Tabel 3 ( PSIS-R-5 = Psychological Skills Inventory for Sport,  QPEISC = Questionnaire of perceived emotion-

al intelligence in sport/competition contexts, TOQS = Thought Occurrence Questionnaire for Sport, ST-Q = Self-

talk questionnaire, RESTQ-sport = Recovery-Stress Questionnaire for Athletes, SIM-60 = Sports improvement 

measurement 60, NRS = Numerec rating scale.  

Opsummering af kvantitative studier. 

I ovenstående gennemgang af de inkluderede kvantitative studier fremhæves resulta-

ter for flere forskellige temaer. Denne forskellighed betyder at sammenligneligheden 

er begrænset. Yderligere fremstår flere af de kvantitative studiers data som deskripti-



 

35 

ve. Dog finder nærværende review overordnede temaer, som behandler forskellige 

tilgange til at opnå bedre mental sundhed og håndtere pressede situationer under 

konkurrencer. Hertil kan fx. self talk fremhæves som et værktøj til at nedsætte angst-

niveau. Yderligere rapporteres forskellige faktorer som kan påvirke, hvordan atleter i 

organisationer føler sig forstået og retfærdigt behandlet, hvilket kan have en indvirk-

ning på præstationer.  

Studie karakteristika for kvalitative studier  

Studie karakteristika og de relevante demografiske variable udtrukket på baggrund af 

de inkluderede kvalitative studier kan ses i tabel 4. Der er i alt inkluderet 14 kvalita-

tive studier i dette review. Karakteristika og resultater for disse studier vil blive gen-

nemgået i følgende afsnit. Yderligere findes det relevant i dette afsnit at redegøre for, 

hvilke værktøjer de inkluderede studier har anvendt, for at sikre kvaliteten.   

Studiedesigns 

På tværs af de kvalitative studier anvendes varierende typer af studie design. Tre 

studier anvendte et fænomenologisk studiedesign, otte adopterede et grounded theory 

design, to studier anvendte et case studie design. Gould, Dieffenbach & Moffatt 

(2002) anvendte mixed method med tværsnitsdata, og udbyggede med et fænomeno-

logisk eksplorativt design i forbindelse med de kvalitative data, hvilket inddrages i 

indeværende speciale .  

De inkluderede studier anvendte forskellige tilgange til studiedesign. Fire studier 

anvendte i form af deres studiedesign en induktiv databehandling og en efterfølgende 

deduktiv analyse (Molan, Arnold, Kelly, Toomey & Matthews, 2021; Fletcher & 

Sarkar, 2012; Thelwell, Wagstaff, Rayner, Chapman og Barker, 2017; Olusoga, 

Maynard, Hays & Butt, 2012; Smrdu, 2015). Syv studier benyttede en induktiv til-

gang. Et studie anvendte en deduktiv tilgang, og et studie definerede ikke om der 

blev arbejdet induktivt eller deduktivt. 

Alle 14 studier anvendte som primær forskningstilgang et semistruktureret interview. 

Denne tilgang muliggør en struktureret undersøgelse, hvor forskeren videre kan ar-

bejde eksplorativt med interessante fund i løbet af interviewet. Junggren, Elbæk & 

Stambulova (2018) anvendte yderligere deltagerobservation for at underbygge studi-

ets analyse. Som beskrevet i metodeafsnittet er de inkluderede studier vurderet i rela-
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tion til hvorledes de sikre validitet og reliabilitet. Her beskrives at 13 af studierne 

anvendte enten kritiske venner, uafhængige forfattere eller triangulering for at sikre 

kvaliteten og validiteten i studierne. Wadey & Hanton (2008) spurgte deltagerne 

hvorvidt transskriptionen og kodningen var retvisende for at sikre validitet. Analy-

semetoden for de inkluderede studier var primært tematisk analyse, mens strategi i 

relation til ovenstående varierer på tværs af studier. Junggren et al. (2018) fandt en 

række temaer der reflekterede træner praksis og filosofi, med baggrund i de tre lag i 

Scheins model over organisationskultur. De tre lag var henholdsvis kulturelle arte-

fakter, relaterbare opfattelser (se espoused værdier) og basale antagelser (se basic 

assumptions) som yderligere beskrevet i tabel 5.  

Studiets formål 

De inkluderede kvantitative studier havde en række forskellige formål, som kan ses i 

tabel 4. 

Smrdu (2015) ønskede undersøge atleters opfattelse af optimal præstation, og hvilke 

momenter der gik forud for en god præstation. Arnold, Fletcher, & Hobson (2018) 

ønskede at undersøge uhensigtsmæssige mønstre blandt trænere og andre ledende 

figurer under konkurrence, mens studiet af Arnold, Fletcher, & Molyneux (2012) 

anvender information fra sportsdirektører til at finde anbefalinger for ledelse og træ-

nere samt give en vurdering af, hvorledes det er muligt at optimere den sportslige 

organisation generelt. Werner & Dickson (2018) fokuserede på vidensdeling i fod-

boldklubber, mens Wadey & Hanton (2008) undersøgte psykologiske færdigheder og 

angst. Thelwell et al. (2017), fokuserede på stressorer i forbindelse med træner prak-

sis. Herudover blev atleters oplevelse af den optimale præstation, samt elitetrænerens 

oplevelse af at yde deres bedste i et stressende olympisk miljø også undersøgt. Molan 

et al.(2021) undersøgte hvordan man fra et organisationssynspunkt håndtere og ad-

ministrere sportsprogrammer med henblik på at få det bedste output, mens Junggren 

et al. (2018) undersøgte en svømmeklub og hvad der gjorde at denne klub kunne 

præstere på højeste niveau. Olusoga et al. (2012) udarbejdede et studie med formålet, 

at kortlægge elitetræneres oplevelse af hvilke faktorer, der har betydning for evnen til 

at træne i et olympisk miljø. Brown & Arnold (2019) søger at give en forklaring af 

hvilke miljømæssige faktorer som promoverer trivsel i professionel sport, samt at 

give forslag til forbedring. Blijlevens, Elferink-Gemser, Wylleman, Bool & Visscher 
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(2018) fremhæver aspekter af psykologiske faktorer i udviklingen fra at være blandt 

de bedste junior atleter til at præstere på internationalt topniveau. Hertil inddeler stu-

diet atleterne i tre faser (a) opstartsfasen, hvor der bliver fokuseret på at maksimere 

potentialet hos de unge eliteatleter (b) udviklingsfasen, her udbygges videre et fokus 

på at kunne anvende miljøet omkring atleten og atletens evne til at håndtere mere 

pres (c) mestringsfasen, her ses yderligere fokus på at kunne præstere blandt de bed-

ste i verden og vinde medaljer. Nærværende speciale vil grundet nærværende forsk-

ningsspørgsmål anvende data omhandlende mestringsfasen. Connaughton, Wadey, 

Hanton & Jones (2008) undersøgte mental robusthed (se mental toughness). Studiet 

af Gould et al. (2002) ønskede endvidere at undersøge specifikke psykologiske ka-

rakteristika, mens Fletcher & Sarkar (2012) undersøger forholdet mellem psykologi-

ske resilierende faktorer og den sportslige præstation. 

Sportsgrene 

De kvalitative studier varierede desuden med hensyn til hvorvidt de undersøgte én 

eller flere sportsgrene. Fem studier undersøgte én sportsgren, mens ni studier under-

søgte flere sportsgrene. Yderligere information vedrørende sportsgrene kan ses i ta-

bel 4. Ti af de inkluderede studier indsamlede data fra atleter, mens Olusoga et al. 

(2012) og Junggren et al. (2018) indsamlede information fra trænere. Junggren et al. 

(2018) observerede herudover klubbens eliteatleter. Yderligere beskæftigede Arnold 

et al. (2012) og Molan et al. (2021) sig med deltagere i ledelsespositioner i en olym-

pisk sportsorganisation. 

Alder og køn 

Deltagerne i studiet Fletcher & Sarkar (2012) havde et bredt aldersspænd mellem 33 

og 70 år,  m = 47.50 SD 10.44. Blijlevens et al. (2018) anvender som det eneste stu-

die atleter ned til 10 år. Dog anvender nærværende speciale kun data fra de atleter 

der var over 16 år, grundet indeværende forskningsspørgsmål og studiets definition 

på eliteatleter. I de resterende studier var alderen på deltagerne 18-64 år. Aldersfor-

deling for de enkelte studier er yderligere specificeret i tabel 4. Kønsfordelingen 

fremstår således at tre studier undersøgte mandlige atleter, mens et studie undersøgte 

kvindelige atleter, og fire studier undersøgte et blandet sample af atleter, dog med en 

overvægt af mænd. Wadey & Hanton (2008) var det eneste studie med mandlige og 
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kvindelige atleter, hvori der var en overrepræsentation af kvinder, mens Gould et al. 

(2002) ikke rapportere antal deltagere af hvert køn. Kønsfordeling i de studier som 

ikke omtaler atleter kan ses i tabel 4. 

 

 

Tabel 4 (M = mean) 
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Summering af evidens for kvalitative studier  

I dette afsnit følger en rapportering af resultaterne, som er fundet på baggrund af de 

inkluderede kvalitative studier. Indeværende speciale har udvalgt de resultater og 

temaer, som har relevans i forhold til specialets forskningsspørgsmål. Yderligere vil 

indeværende speciale indgående rapportere resultater i dette afsnit. Til grund herfor 

står at studiernes kvalitative fokus på oplevelsen, omfatter en detaljegrad og dybde, 

som kræver en mere udført beskrivelse end resultaterne for de kvantitative studier. 

Oversigt over resultaterne for de inkluderede kvalitative studier kan ses i tabel 5. 

 

Arnold et al. (2018) undersøgte atleters opfattelse af ledere og træneres negative atti-

tuder i en eliteorganisation og identificerede fem overordnede domæner A) selvfoku-

seret. Hertil fortalte atleterne at ledere og trænere var fokuseret på egen karriere og 

havde særligt fokus på at promovere sig selv fremfor at udvikle atleterne. B) arro-

gante og selvoptagede. Her oplevede atleterne en distancering til trænerne, hvor der 

blev skabt en kultur af bedrevidende trænere og ledere som ikke var i stand til at 

samarbejde og ikke kunne tåle kritik fra atleterne. Det blev ligeledes beskrevet, at 

trænerne kunne fremstå charmerende og kompetente over for de atleter, der ikke stil-

lede spørgsmålstegn ved lederstilen. C) uautentisk. Dækker over en beskrivelse af 

ledere og trænere som vildleder og modarbejder de atleter, som ikke opfylder deres 

agenda. Dette eksemplificeres af Arnold et al. (2018), ved at en træner sørgede for 

atleten ikke kom med til verdensmesterskaberne fordi atleten var modvillig overfor at 

indgå i et dopingprogram. D) manipulerende. Hertil karakteriseres en kultur, hvor 

trænere giver misvisende informationer til atleter omkring træningskulturen. Yderli-

gere rapporteres at atleter med manipulative trænere eller ledere ofte overtager leder-

nes mørke sider og bliver manipulerende overfor andre atleter, og får et skadeligt 

konkurrencesyn, hvor det bliver vigtigt at gøre andre dårligere, mens man fremmer 

sig selv. E) besat af succes. Her sættes fokus på at trænere kun vil hjælpe atleter, som 

er favoritter til at vinde medaljer for på den måde at promovere sig selv. Her neglige-

res øvrige atleter i organisationen. Ud fra fem domæner finder Arnold et al. (2018) at 

afhængig af atleten kan ledertyper have både positive og negative påvirkninger, som 

er uddybet i tabel 5, og yderligere vil blive taget op i diskussionen. 
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Arnold et al. (2012) rapporterede to overordnede tematikker i deres undersøgelse af 

sportsdirektøres forståelse om optimering af eliteorganisationer. Det første tema rap-

porteres at være ledere og træneres rolle i organisationen. Hertil beskrives vigtighe-

den af forståelse for de forskellige roller i organisationen, samt evnen til tydeligt at 

definerer rollefordelinger blandt ansatte og samtidig integrere tværfaglig viden. Her-

til fremhæves fortrolighed med spillerne og en nysgerrighed for at lære fra andre. 

Dog skal dette ses i relation til, at trænere og ledere selv skal påtage sig det ansvar 

som medfølger den rolle de har i organisationen. Samarbejdet og opbygningen af 

organisationen uddybes yderligere som værende i konstant udvikling, hvortil løbende 

evalueringer og forbedringer skal være noget trænerne er i stand til at implementere 

gennem vidensdeling. Videre fremhæves at trænere og ledere skal have redskaberne 

til at kunne motivere atleterne. Den anden tematik omhandler organisationen som 

helhed, hvor særligt transparens og vidensdeling fremhæves i opbygningen af en 

organisation, som vil være i stand til at vinde medaljer ved de største sportsturnerin-

ger. 

 

Blijlevens et al.(2018) opdeler data i tre kategorier. I nærværende speciale vil data 

omhandlende topeliten blive rapporteret som primære data. Overordnet rapporteres 

en række karakteristika for hvad der kendetegner de bedste atleter som rapporteret i 

tabel 5. Der bliver i studiet fremhævet tre faktorer som adskiller talenter fra topatle-

ter. (A) Stress resistens. Med dette fremhæves evnen til at kunne kontrollere sine 

tanker under pres og evnen til at anvende teknikker der sænker stressnivauet. (B) 

Tilpasningsevne. At kunne levere “peak performance” under pres. Håndtere skader 

og setbacks, samt tilpasse sig uforudsete situationer. (C) Konkurrencementalitet. Heri 

beskrives et mål og en plan for at ville være den bedste, at have et dræberinstinkt i 

konkurrencer og kunne overfører de ting man har udviklet under træning til konkur-

rence situationer.  

  

Brown & Arnold (2019) identificerede to hovedtemaer, der relaterede sig til miljø-

mæssige faktorer, som kunne promovere trivsel hos atleter. Det første tema beskriver 

tilknytningen mellem holdkammerater, hvor en fælles forståelse af målsætninger og 

effektiv kommunikation blev fremhævet som relevante. Det andet tema beskriver 

forholdet mellem trænere/klub og atleterne, her blev fremhævet at der skulle være en 

familie-lignende kultur, som medfører et frygtfrit miljø for atleterne. Yderligere 
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fremhævede studiet, at en fælles målsætning for både atleter og trænere er essentielt. 

En oplistning af subtemaer kan ses i tabel 5. Videre foreslår Brown & Arnold (2019) 

forbedringer som kan indføres mellem spillere, stab og klub. Der foreslås bl.a. etab-

lering af en kollektiv klub identitet, skabelsen af et transparent miljø, samt investe-

ring i spillerne og deres familier. Dette vil yderligere blive omtalt i diskussionsafsnit-

tet vedrørende psykologisk tryghed, samt begrænsnings afsnittet, hvor det vil disku-

teres hvorvidt artiklernes begrebsafklaringer og temaerne findes fyldestgørende 

 

Connaughton et al. (2008) rapporterede vedrørende mental robusthed faktorer som er 

afgørende for, hvorvidt atleter kan konkurrere på topniveau.  

Studiet redegøre for tre faser, hvortil deltagerne skal beskrive tidlige år, midterste år 

og de sene år af karrieren. Tidlige og midterste år er opstillet i tabel 5, mens der her 

sættes fokus på de sene år, da disse beskrives som de mest kompetitive på højeste 

niveau. Mental robusthed i de sene år skal ses som en overbygning af de tidligere 

faser. De sene år er kendetegnet ved tilegnelsen af avancerede attributter. Disse er fx. 

en urørlig tro på egne evner, accept af angst og viden om hvordan uforudsete situati-

oner skal håndteres. Videre beskrives evner til at være i øjeblikket og bibeholde fuld 

koncentration i kompetitive situationer og udelukke distraktioner. Til disse egenska-

ber beskrives underliggende mekanismer som erfaring i konkurencer, visualiserings-

evner, samt tydelige målsætninger og social støtte, som evner der muliggør et posi-

tivt outcome. 

 

Fletcher & Sarkar (2012) rapporterede faktorer som har betydning for psykologisk 

resiliens. Resiliensbegrebet bliver i denne artikel defineret som:  a “dynamic process 

encompassing positive adaptation within the context of significant adversity”. Flet-

cher & Sarkar (2012) finder, at det som adskiller olympiske vindere, fra atleter på 

lavere niveau, blandt andet er evnen til at håndtere stressorer. Her fremhæves evnen 

til at bruge stressorer positivt og som motivation. Yderligere nævner deltagerne, at 

dengang de vandt var der et andet fokus fra medierne med mindre pres end nu til 

dags, hvilket de italesætter, som værende en faktor organisationen bør forholde sig til 

i den mere medieovervågende tidsalder. Herudover fremhæves det metakognitive 

niveau. Atleterne beskriver, dét at visualisere en konkurrence og se modstanderen 

vinde. Dette kan bruges til at sætte sig selv ud over situationen, fjerne frygten for 
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nederlaget og sætte fokus på, hvad atleten kan gøre for at vinde kampen og kontrolle-

re situationen. 

 

Gould et al. (2002) rapporterede tre hovedtemaer med relevans for nærværende spe-

ciale. Disse være sig (A) Præstationsfremmende evner og karakteristika. (B) Motiva-

tion. (C) Samlet håndtering af modstand og pres.  

(A) Præstationsfremmende evner og karakteristika rapporteres med subkategorier 

som fokus. Fokus blev nævnt som essentielt af 73% af deltagerne, og forstås som 

evnen til at automatisere handlingsprocesser, og bevare opmærksomhed på hvad der 

er muligt at kontrollere, samt det at undgå at blive distraheret. Yderligere fremhæver 

73% af deltagerne mental robusthed som en vigtig faktorer til præstation. Dette bli-

ver beskrevet som evnen til at være udholdende under pres, og resilient overfor eks-

terne faktorer. Herudover rapporterede 63% at konkurrencementalitet var essentiel, 

og uddyber dette til at omhandle dræberinstinkt i afgørende situationer. Videre rap-

porteres sport-selvtillid, sportsintelligens og at være nem at coache, som vigtige pa-

rametre for præstation. (B) Motivation bliver af 96,7% af deltagerne nævnt som vig-

tig for udvikling og præstation. Til motivation rapporteres to subtemaer. Det ene er 

dedikation til at opnå mål, og det andet er drive til at imødegå egne og andres for-

ventninger. (C) Samlet håndtering af modstand og pres omhandler evnen til at hånd-

tere eventuelle setbacks. Yderligere fremhæves evnen til at anvende den angst, som 

bliver beskrevet som uundgåelig, til noget positivt frem for at lade den hæmme præ-

stationen.  

 

Junggren et al. (2018) rapporterer gennem observation og interviews med trænere i 

en elite svømmeklub en række temaer. Studiet anvender en teoretisk model kaldet 

Scheins model til forståelse af organisationskultur til at analysere data. Modellen 

inddeler data i tre niveauer, hvortil Junggren et al. (2018) anvender studiets data og 

passer sine fund ind i modellen. Modellens tre overordnede grupperinger samt sub-

temaer er fremsat i tabel 5. Yderligere fremhæves fleksibilitet i organisationen. Jung-

gren et al. (2018) uddyber hertil at skiftende træningstider og forskellige trænings-

sammensætninger kan være gavnlige. Forskellige træningssammensætninger forstås 

således at atleterne har varierende træningsmakkere og trænere. Derudover fremhæ-

ves løbende feedback mellem atleter og trænere som værende vigtigt, fordi man an-

ser både trænere og atleter, som individer der skal udvikle sig og blive bedre. Yderli-
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gere uddybes at samarbejde mellem både atleter og trænere med forskellig ekspertise 

giver bedre sportslige præstationer end en konkurrencekultur gør. I forlængelse heraf 

fremhæves evnen til både at kunne lære fra omkringværende personer internt i orga-

nisationen og af personer udenfor organisation. Dog skal den enkelte atlet også opfat-

tes som unik, forstået på den måde at læring skal tilpasses til den enkelte. Yderligere 

fremhæves rollemodeller som en positiv faktor til præstation. 

 

Molan et al. (2021) fandt tre generelle dimensioner af præstations håndtering. Dette 

være sig et strategisk niveau, et operationelt niveau og et individuelt niveau. Studiet 

argumenterer for, at gennem en anvendelse og forståelse af disse kan sportslig præ-

station øges over tid. Under det strategiske niveau, rapporteres subtemaer at være 

udvikling af en klar vision, strategisk planlægning og niveauet af centralisering. Dog 

fremstår det uklart, præcis hvad begreber som centralisering, og det at have en klar 

vision dækker over. Det beskrives i artiklen ved at en forsøgsdeltager fortæller:  

 

 

“so what’s the vision for the programme, I think getting that right at the begin-

ning motivated a lot of the action within the organization…I didn’t know at the 

time how important the vision was to be honest, it’s great in hindsight… but by 

God it was the most important thing.” (Participant 10) (Molan, Arnold, Kelly, 

Toomey & Matthews (2021))  
 

På det operationelle niveau blev subtemaer som promovering af interdisciplinært 

teamwork, og anvendelsen af både formel feedback som fx aftalte møder og uformel 

feedback fremhævet. Dette forklares bl.a. således:  

 

 

Participants referred to the importance creating an aligned and collaborative ap-

proach that can offer a solution to address key issues for athletes, as this partici-

pant explained: “I think a multi-disciplinary approach is affected by key issues 

… on key projects you will come together with key expertise because that’s 

where their key focus is.” (Participant 10) (Molan, Arnold, Kelly, Toomey & 

Matthews (2021)) 
 

Det individuelle niveau bestod af subtemaer som vidensdeling, indlæring af overfør-

bare færdigheder og identificering af mulighederne for styrkelse af den sports speci-

fikke ekspertise. Her blev bl.a. fremhævet at:  
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 “If you are an individual Olympic sport, you can learn heaps from others. So, if 

you are in sailing, you can learn a huge amount from athletics. If you are in 

rowing, you can learn from cycling.” (Participant 2) (Molan, Arnold, Kelly, 

Toomey & Matthews (2021) 

 

Yderligere subtematikker til de forskellige domæner er beskrevet i tabel 5. Dette 

studie fremhæver at organisationen skal forholde sig til atleter og stab på forskellige 

niveauer. Det beskrives videre at den sportslige præstation er afhængig af, hvordan 

de enkelte niveauer bliver anvendt og hvordan disse kan kombineres under den sam-

lede organisationsstruktur. 

 

Olusoga et al. (2012) undersøgte faktorer, der influerer succesfuld olympisk præsta-

tion hos trænere. Studiet finder overordnet tre temaer, med tilhørende subtemaer som 

opstillet i tabel 5. Det findes hertil relevant at fremhæve trænernes evne til at opret-

holde overblik og evnen til at aflæse atleterne for at give den bedste feedback. Træ-

nerne rapporterede yderligere at selvtillid til egne evner var afgørende, for at træffe 

de bedste beslutninger og håndtere egne emotioner i ophedede situationer. Dette in-

debærer evnen til at mærke efter, håndtere stressorer og mental træthed konstruktivt 

og eventuelt tage pauser mellem konkurrence, for at skabe de bedste forudsætninger 

for at præstere. Yderligere fremhæves fælles målsætning, som skal fungere som ret-

tesnor både til forberedelsesfasen og under selve konkurrencen. 

 

Smrdu (2015) undersøger ved brug af interviews, hvordan atleterne oplever optimal 

præstation, og hvad atleterne mener er afgørende for at præstere optimalt over tid. 

Optimal præstation defineres som et effektivt flow og i særlige tilfælde oplevelser 

under konkurrence, hvor atleterne præstere på et niveau, der ikke var forventeligt. 

Smrdu (2015) beskriver oplevelsen hos atleten ud fra situationen lige inden præstati-

onen. Her identificerede studiet to mekanismer, der kan lede til optimal præstation i 

afgørende situationer. Den ene indbefatter hvordan atleten er i stand til at reagere på 

og tilpasse sig specifikke ændringer i den situation de står i. Den anden er tillid, hvil-

ket ses i forbindelse med at atletens intuition kan agere uafhængigt af angst niveau 

og pres i situationen. Yderligere fremhæves den vigtigste faktor at være, hvordan 

atleten formår at mediere opfattelsen af angst. Yderligere forstås at et positivt selvbil-

lede og stor selvtillid samt troen på egne evner kan være essentielle.  
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Thelwell et al. (2017) rapporterede tre centrale dimensioner: (A) Signaler af træner 

stressorer, (B) Effekten af træner stressorer på atleterne (C) Træner effektivitet. Det 

interessante for dette speciale er imidlertid, hvordan stress hos træneren påvirker 

atleterne. I den forbindelse rapporterede studiet fire hovedtemaer. Et af subtemaerne 

var uønskede tanker (se unwanted cognitions) som indebar reduceret selvtillid og 

selvværd samt motivation. Herudover var også træningen negativt påvirket gennem 

manglende træner interesse, mens ineffektiv kommunikation også blev rapporteret 

flere gange. En mindre gruppe af atleterne rapporterede en række positive effekter af 

en stresset træner, som øget empati og forstærket kompetitivt miljø. Et forstærket 

kompetitivt miljø skal forstås således, at holdånden indbyrdes i teamet blev forstær-

ket. Yderligere blev under temaet atlet præstation fundet, at en stresset træner præste-

rede dårligere og herfor præsterede også atleten dårligere.  

 

Wadey & Hanton (2008) beskriver fire kausale netværk, som kan nedsætte angstni-

veauet når atleter skal præstere. Disse fire omhandler målsætningsevner, visualise-

ringsevner af specifikke situationer, self-talk og afslapningsevne. Disse psykologiske 

færdigheder fremhæves som afgørende at mestre, for at kontrollere den angst som 

opstår i konkurrenceprægede situationer og herved undgå uhensigtsmæssige påvirk-

ninger af angst.  

 

Werner & Dickson (2018) rapporterer en række temaer, som relaterer sig til videns-

deling. I disse temaer fremstår vigtigheden af indbyrdes læring (se peer learning). 

Hertil redegøres for hvorledes vidensdeling indbefatter både sportslige og menneske-

lige erfaringer, samt hvorledes fire forskellige kanaler bidrager til indbyrdes læring. 

Disse være sig observering/imitering, video af andre spillere, kommunikation/spørge 

andre om råd og rotation i spillertruppen. Herudover omtales relevansen af rollemo-

deller. Werner & Dickson (2018) beskriver dog, at de interviewede atleter fremhæ-

vede at klubberne yder en begrænset indsats for at muliggøre vidensdeling. Videre 

rapporteres at manglen på vidensdeling kan skyldes intern konkurrence, hvori det 

ikke er acceptabelt at udvise svaghed og uvidenhed, og hvor kulturen opfordre til 

robusthed og fremhævelsen af udelukkende gode præstationer.  
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Ovenstående afsnit har forsøgt at fremhæve resultater, som bliver fundet relevante til 

at belyse nærværende forskningsspørgsmål. Yderligere diskussion af diverse be-

grebsforståelser, samt forskningsfeltet vil blive omtalt senere i specialet jævnfør 

diskussionsafsnittet. Der er nu gennemgået karakteristik og summering af resultater 

for de inkluderede kvalitative studier. Hertil er videre blevet udarbejdet en risk of 

bias analyse for, at fremhæve studiernes kvalitet og eventuelle mangler. 
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Tabel 5  
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Kvalitetsvurdering 

Nærværende speciale har udarbejdet en kvalitetsvurdering af de inkluderede studier. 

Til at vurdere bias i de kvalitative studier anvendes værktøjet The Joanna Briggs In-

stitute Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research. Dette værktøj adresserer 

ti kriterier, hvormed studiernes kvalitet vurderes. Resultaterne kan ses i oversigt i 

tabel 6. Yderligere er vurderingen inkluderet i bilag 2. 

 

Tabel 6.  Y= yes, U = unclear, N = No, NA= not applicable 

 

På baggrund af ovenstående resultater findes studierne generelt, at have kvalitetspro-

blemer i forbindelse med kriterierne 6-7-9 (kolonne 7-8-10). Kriterie 6 omhandler 

lokaliseringen af forskeren kulturelt og teoretisk. Her vurderes tro og værdier og 

hvorvidt disses potentielle inflydelse på studiet bliver addreseret. Kriterie 7 omhand-

ler forskerens indflydelse på forskningen og vice-versa. Her vurderes om fx forholdet 

mellem forskeren og deltagerne bliver adresseret, altså hvorvidt den potentielle ind-

flydelse forskeren har på studiet og forskningsprocessen indflydelse på forskeren og 

dennes fortolkninger bliver adresseret. Kriterie 9 er etisk godkendelse, og handler om 

hvorvidt der i studiet fremhæves et statement eller en proces omkring en etisk god-

kendelse af undersøgelsen. 

 

Opsummering af kvalitative studier 

Nærværende Speciale har gennem en systematisk afrapportering fremhævet karakte-

ristika og summering af evidens for de kvalitative studier. Videre er udarbejdet en 
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biasvurdering, som finder en overordnet god afrapportering og gennemsigtighed i 

studierne, med undtagelse af at flere studier ikke omtalte forskerens egen rolle, samt 

udarbejdede en etisk godkendelse.  

Der findes i forskningsfeltet, ligesom hos de kvantitative studier, en række begreber 

som umiddelbart ikke findes sammenlignelige. Imidlertid findes ved videre gennem-

arbejdning en række overordnede tendenser, som kunne være interessante til videre 

analyse. En sammenkobling med relevante data fra kvantitative studier vil herfor 

udarbejdes og rapporteres i sammenkoblingsafsnittet. De kvalitative studier giver en 

indsigt i niveauer af organisationer som ledelsesniveau, trænerniveau og atletniveau. 

Denne opdeling bidrager til forskningsfeltet, ved at belyse flere perspektiver af en 

organisation, og hvad der findes vigtigt på tværs af organisationen. Herudover bliver 

trænerens rolle beskrevet ud fra forskellige perspektiver, som bliver omtalt yderligere 

jævnfør sammenkobling og diskussionsafsnittet. Ligeledes identificeres en række 

faktorer, som kan påvirke mental sundhed samt atletens præstation. Eksempler herpå 

er evnen til at håndtere angst og pres, og accepten af at der vil opstå stort pres i elite-

sport. Yderligere omtales evnen til at behandle stressorer, samt hvorledes social støt-

te kan være en beskyttende faktor for atleten og herfor påvirke præstationer. 

Sammenkobling  

Med afsæt i ovenstående resultater vil der udarbejdes en samlet syntese for kvantita-

tive og kvalitative studier. Nedenstående afsnit vil forsøge at skabe overblik over de 

relevante resultater som afsæt diskussionsafsnittet. En syntese vil konstrueres med 

henblik på at samle begreber og faktorer. Dernæst vil en sammenkobling af køn, in-

dividuel og holdsport, forberedelse og udførelse, tidligere og aktive udøvere, træne-

rens rolle, ledelsens opfattelse af præstationsoptimering, og inter- og intrapersonelle 

faktorer samt mental sundhed blive gennemgået. 

 

Sammenkobling - Syntese af resultater 

På baggrund af gennemgangen af resultater finder vi, en række forskellige begreber, 

som anvendes uden videre uddybelse. Med henblik på at skabe overblik og gruppere 

disse har vi konstrueret fem overordnede temaer til syntese. Dog adskiller det femte 
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tema, præstationsmål sig fra de resterende. Dette overordnede tema adskiller sig ved 

ikke at sammenkoble begreber, men derimod sammenholde forståelsen fra de inklu-

derede studier af begrebet præstation. Her opstilles en syntese af de forskellige må-

der, hvorpå studierne har målt præstation, for at give en forståelse af at præstation 

forstås forskelligt på tværs af studierne. Syntesen består af:  

* Beskyttende faktorer  

* Organisationskulturen 

* Motivation 

* Stress og angsthåndtering 

* Præstationsmål.  

Disse overordnede temaer vil blive gennemgået i følgende afsnit.  

Uddybning af syntese: Beskyttende faktorer 

Beskyttende faktorer i nærværende opgave omhandler de faktorer, som kan forebyg-

ge præstation nedsættende påvirkninger. Dette omhandler fx håndteringen af negativ 

feedback og evnen til at opretholde et godt mentalt helbred, hvilket kan ses i forlæn-

gelse af resiliensbegrebet. Resiliens kan betragtes som en beskyttende faktor i indivi-

det mod stress og pres udefra. Fordi resiliensbegrebet defineres forskelligt i indevæ-

rende litteratur er her dog ikke tale om en direkte oversættelse. Eksempelvis fremhæ-

ver Fletcher & Sakar (2012) at resiliens er et komplekst begreb som indkapsler stres-

sorer, kognitive påvirkninger og meta kognitioner, samt psykologiske faktorer som 

positiv personlighed, motivation, selvtillid, fokus og opfattelsen af social støtte. 

Nærværende speciale finder at Fletcher & Sakars (2012) udlægning af begrebsafkla-

ring er relevant, men mangler videre uddybelse for at kunne tolkes præcist. Herfor 

udlægges i dette afsnit en bred forståelse af hvad der anses som beskyttende faktorer, 

i relation til mental sundhed og præstationsevnen. De beskyttende faktorer som nær-

værende speciale identificerede på baggrund af de inkluderede studier er mental ro-

busthed, gruppesamhørighed, social støtte og selvtillid. Den inkluderede litteratur 

beskriver at opbyggelsen af mental robusthed kan lære atleten at håndtere modgang 

og udvikle evner til ikke at blive påvirket af negativ feedback. Samhørighed kan bi-

drage til at atleten føler sig forstået, og derfor åbner op og føler sig tryg i relationen 

til trænere og holdkammerater. Dette kan ses i forlængelse af social støtte, som be-

skrives at have en positiv sammenhæng med præstation. Social støtte ydes af både 
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venner og familie, men kan også opnås hos fx en fysioterapeut i organisationen, som 

atleten snakker godt med om andet end sin sport.  

 

Uddybning af syntese: Organisationskultur 

Den inkluderede litteratur har fremhævet at kulturen i en organisation er et relevant 

fokusområde i forbindelse med præstation. Dette afsnit vil gennemgå de faktorer, vi 

ser beskrevet som havende positiv indvirkning. En af disse af gruppesamhørighed, 

som omhandler hvorvidt medlemmer føler sig hørt og forstået. Hertil beskrives også 

vidensdeling og gennemsigtighed på tværs af organisationen som fordrende. Hertil 

forstås jævnlig kommunikation mellem atleter, ejere og sportsdirektører, så de for-

skellige beslutningsled i en organisation alle har mulighed for at komme med inputs 

til forbedringer. Der beskrives hertil et frygtfrit miljø, hvor man i organisationen kan 

udtrykke sin mening uden frygt for negative konsekvenser. Dette kan ses i forlængel-

se af fx Arnold et al. (2018) som nævner at frygten for at miste pladsen på holdet kan 

gøre at spillere ikke udtaler sig. Yderligere opfordres til gensidig kommunikation, 

hvor trænere og atleter kan give hinanden feedback, og sammen forbedre sig og im-

plementere ændringer i daglige praksisser. Hertil fremhæves fælles og tydelige mål-

sætninger i facilitering af dette. Medlemmerne skal være enige og klar over det over-

ordnede mål, og den overordnede plan at tilgå det overordnede mål på. Yderligere 

beskrives rollemodeller og en bred stab omkring atleterne som værende positive fak-

torer. En bred stab kan forstås som ansatte i en organisation, som tilsammen har en 

bred ekspertise og forskellige fagområder som kan støtte atleten. Dette ses eksem-

pelvis ved at have tilknyttet en sportspsykolog eller fysioterapeut.  

 

Uddybning af syntese: Motivation  

Motivation er et gennemgående begreb i litteraturen. Dog står begrebet ofte udefine-

ret eller defineret ukonkret. Nærværende speciale identificerede i relation til motiva-

tion faktorerne målsætninger, rollemodeller og selvtillid som værende influerende 

for, hvad der motivere den enkelte atlet. Derfor finder vi, at motivation som begreb 

er vigtigt at fremhæve, i skabelsen af toppræstationer, men vi finder ligesom i defini-

tionen af motivation, en manglende begrebsafklaring for de underliggende faktorer 
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som her er fremhævet. Dette vil videre blive diskuteret, hvor ekstern og intern moti-

vationsteori jævnfør teoriafsnittet vil blive inddraget.  

 

Uddybning af syntese: Stress og angst kontrol  

Stressorer og angst beskrives ofte som uundgåelige i sport. Samtidig beskrives disse 

som havende en negativ relation til præstation. Dette ses gennem frygten for at fejle, 

som skaber negative tanker og bekymringer. Hertil identificerede indeværende speci-

ale at visualisering før konkurrence og self-talk under konkurrence, som faktorer der 

kan ændre adfærd og facilitere positive præstationer. Litteraturen fremhæver, at pres 

er en uundgålig del af elitesport. Derfor skal stresshåndtering og accept af angst træ-

nes af atleten, hvor atleten bør udvikle færdigheder til at håndtere dette konstruktivt. 

Yderligere fremhæves at social støtte og følelsen af opbakning fra andre kan reduce-

re angst. Videre beskrives at de atleter som udviste empati, og som havde mest emo-

tionskontrol vandt flere medaljer end atleter som havde sværere ved at kontrollere 

deres emotioner.  

 

Uddybning af syntese: Præstationsmål 

Nærværende speciale ønskede at undersøge den sportslige præstation. De inkludere-

de studier vurderede imidlertid præstation forskelligt. Vi har i nærværende studie 

fundet, at trænervurdering bliver anvendt som outcomemål. Yderligere blev præstati-

on målt på fysiske forbedringer bl.a vedrørende udholdenhed og spurtevne. Andre 

studier anvender et valideret spørgeskema, som atleterne selv skal udfylde. Et studie 

har på baggrund af et spørgeskema sammenlignet træneres vurdering og atleters vur-

dering af, hvad de vigtigste faktorer er. Yderligere er tidligere Olympiske vindere og 

verdensmestre interviewet og opdelt, efter hvor mange medaljer de har vundet og på 

den måde skelner mellem de bedst præsterende. Afsnittet finder således en forskel-

lighed i afrapportering af præstation samt en begrænset sammenlignlighedsgrad.  
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Sammenkobling - øvrige variable 

Indeværende speciale har i ovenstående syntese identificeret en række overordnede 

tematikker og lavet en sammenkobling af begreber fra litteraturen.  

Følgende afsnit ønsker at undersøge, hvordan forskningsfeltet beskriver øvrige vari-

able, som kunne være relevante for fremtidige studier. Dette kunne eksempelvis være 

kønsforskelle eller, hvorvidt den nuværende forskning finder at individuelle og hold-

sport adskiller sig i fokus.  

 

Kønsforskelle  

Som tidligere nævnt undersøger de inkluderede studier en række forskelligartede 

populationer. I følgende afsnit ønsker nærværende speciale at undersøge hvorvidt der 

forefindes forskelle i relation til, hvad der faciliterer præstation hos mænd og kvin-

der. Som tidligere redegjort for inkluderede to kvantitative og tre kvalitative studier 

udelukkende mænd, mens to kvantitative og et kvalitativt studie udelukkende under-

søgte kvindelige subjekter. Disse fordelinger kan ses i tabel 2 og tabel 4. 

I populationer som udelukkende bestod af mænd fremhæves motivation, selvtillid, 

vidensdeling, forberedelse og holdånd. Derimod blev i populationer af kvinder sat 

fokus på negative tanker og angstniveau, samt stresshåndtering og resistens. Dog 

rapporteres også at emotionsregulering for både mænd og kvinder kan have en be-

tydning for præstationer. Ligeledes fremhæves at lysten til at gøre oprør mod en uret-

færdig træner ikke er kønsspecifik. Herudover inkluderede flere studier både mænd 

og kvinder, men finder ikke resultater som fremstår kønsspecifikke. På baggrund af 

ovenstående findes både ligheder og forskelle mellem mænd og kvinder, men dette 

kan skyldes at studierne har forskellige formål, hvilket vil blive yderligere omtalt i 

diskussionsafsnittet jævnfør mangler i eksisterende forskning. 

 

Hold- og individuel sport 

Vi ønsker i dette afsnit at evaluere, hvorvidt der på baggrund af de inkluderede studi-

er findes forskelle mellem, hvilke faktorer der facilitere præstation i henholdsvist 
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individuel- og holdsport. Data vedrørende hold eller individuel sport kan ses i tabel 2 

og 4.  

Vi finder i de individuelle sportsgrene at fleksible træningstider og tæt samarbejde 

med trænere kan gavne atleten. Yderligere findes målsætninger og rollemodeller at 

have en positiv indvirkning. Hos atleter som dyrker holdsport bliver der fokuseret på 

gruppeprocesser, som kan have en større effekt end hos individuelle atleter. Der rap-

porteres desuden at gruppesamhørighed kan være særligt effektiv hos holdatleter. 

Artikler som undersøger både individuel og holdsport rapportere at selvtillid og mo-

tivation er relateret til præstationen. I holdsport fremhæves evnen til angst kontrol, 

mens stress og emotionskontrol fremhæves i studierne, som undersøger individuelle 

sportsgrene. Vi finder at fx self-talk kan være en måde at håndtere både angst og 

regulering af emotioner. Dette uddybes med at evnen til at reagere på skiftende situa-

tioner og stress under konkurrence, fremhæves i både holdsport og individuel sport. 

Yderligere fremhæves rollemodeller i studier med holdatleter og i studier med indi-

viduelle atleter. En rollemodel kan betragtes som et forbillede eller vejleder som kan 

tilbyde erfaren sparring, når atleterne skal finde ud af, hvordan de bedst når sine mål. 

Vurderet på ovenstående kan vi ikke konkludere hvorledes holdsport og individuelle 

sportsgrene differentiere sig i forhold til hvad der er faciliterende for præstation. Der 

rapporteres dog i højere grad faktorer som gruppesamhørighed og bånd mellem 

holdkammerater i de studier, der inkludere holdsport. Som beskrevet her findes en 

række lighedstræk på baggrund af de inkluderede studier hvorfor der kan argumente-

res for at faktorerne og studierne er sammenlignelige på tværs af sportsgrene. For at 

skabe en bredere forståelse af forskelle og ligheder vil videre forskning være påkræ-

vet.  

 

Før og under konkurrence.  

Følgende afsnit omhandler de forberedelser atleter kan benytte inden konkurrence 

samt de teknikker, som kan anvendes under konkurrence. Flere studier finder at visu-

aliseringsøvelser op til store konkurrencer kan nedsætte frygten for nederlag. To stu-

dier identificerer at self-talk kan anvendes under konkurrence. Dette sker ved at atle-

ten opbygger en positiv stemning og opnår et passende spændingsniveau, som skaber 

forudsætningerne for den optimale præstation. Hertil viser flere studier at der hyppi-
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gere ses brug af self-talk hos topatleter sammenlignet med subeliten. (Pérez-Encinas 

et al., 2016; Wilson & Smith, 2007). 

 

Tidligere og aktive udøvere  

Nærværende speciale har inkluderet studier, som anvender tidligere elitesportsudøve-

re såvel som studier som anvender nuværende atleter. I forbindelse med denne diffe-

rentiering finder vi det interessant at klarlægge eventuelle forskelle. Her findes at der 

er undersøgt, hvorvidt faktorer som vidensdeling og selvtillid, bl.a. i forbindelse med 

mental robusthed relatere sig til præstation. Hertil ses ikke en forskel i beskrivelserne 

mellem de to grupper. Herudover rapporteres for begge grupper faktorer som emoti-

onskontrol, håndteringen af angst og uventede situationer, samt hvorledes psykologi-

ske værktøjer har relevans. Tidligere atleter rapporterede dog at nuværende atleter er 

under et andet pres i dag, hvilket redegøres for på baggrund af den medieovervåege-

de tidsalder vi befinder os i. Her fremhæves en forskel, som kan undersøges i fremti-

dig forskning, om hvorvidt et øget mediepres kan påvirke præstation. Dog ses at eli-

teatleter hyppigt modtager træning i, hvordan medier og journalister skal håndteres, 

hvilket desuden kan afspejles i deres afrapporteringer. Dette kunne medfører en ens-

rettethed, hvor medietræning påvirker deltagernes svar og dermed skaber en distance 

til virkeligheden. Ud over det potentielt øgede mediepres findes ikke baggrund for at 

fremhæve væsentlige afvigelser mellem tidligere atleter og nuværende. Der er dog 

forholdsvist få studier inkluderet, der undersøger retrospektivt, og to af disse studier 

inkludere atleter som for  nyligt har indstillet sig karriere.  

Trænerens rolle  

Det er almindeligt at en kommentator eller ekspert fortæller, at det er vigtigt at have 

en træner som kan skabe holdånd, men hvad dækker dette egentligt over? Følgende 

afsnit forsøger at sætte fokus på de inkluderede studier, som italesætter trænerens 

rolle i en eliteorganisation. Der er hertil inkluderet træneres egne vurderinger, samt 

atleters vurderinger af trænere. Der blev i nærværende speciale identificeret ni studi-

er som undersøgte trænerens rolle og betydning for sportslige præstationer 
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Tillid 

Temaer som tillid ses gennemgående i litteraturen. Hertil beskriver Brown & Arnold 

(2019) at forholdet til trænerstaben kan ses som en del af en familær kultur, hvortil 

man ikke er bange for at blive hængt ud eller få negativ feedback for at sige sin me-

ning. Connaughton et al. (2008) beskriver videre, at tillid er med til at skabe gejst og 

vindermentalitet som er nødvendig for at få succes i elitemiljøer. 

 

Indbyrdes målsætning og passion 

Videre ses flere studier at fremhæve vigtigheden af at spillere og trænere er i stand til 

at identificere fælles mål. Hertil fremhæves at træneren skal udvise selvtillid, god 

kommunikation og en passion som kan motivere og støtte atleten. Yderligere skal 

træneren være sensitiv og derigennem skabe en rummelig atmosfære, hvor atleten 

kan føle sig forstået. (Olusoga et al., 2012; Brown & Arnold, 2019; Junggren et al., 

2018; Wadey & Hanton, 2008).  

Fælles læring  

Videre fremhæves vigtigheden af samarbejdsevner mellem atleter og trænere af 

Junggren et al. (2018). Det uddybes at en træner-atlet relation bør anskues som en 

didaktisk læring, hvorigennem både atleten og træneren kan lære af hinanden. Ruiz-

Tendero & Martín (2012) fremhæver også at et positivt træner-atlet forhold kan være 

gavnligt for sportslige præstationer cohens d = 0.39 p < 0.05. Her påvise desuden 

negative effekter af pres fra træneren, cohens d = -1.65 og af mangel på forståelse fra 

træneren d = -1.68 p <0.05.  

Betydningen af en træners mørke karakteristika  

Arnold et al. (2018) finder som tidligere redegjort negative karakteristika ved trænere 

jævnfør tabel 5, hvor der bliver pointeret at i eliteorganisationer kan destruktive træ-

nere medføre positive effekter for atleten, som øget viljestyrke og forbedret evne til 

at håndtere pressede situationer. Denne artikel bidrager med en alternativ forståelse 

hvilket vil blive omtalt yderligere i diskussionen. Junggren et al. (2018) rapporerede 

hertil, at der ikke findes én læringsmodel som passer til alle atleter. Det er op til den 
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enkelte atlet at tage det konstruktive med fra enhver situation og bruge dette til at 

udvikle sig gennem. 

 

Herved er fremsat en gennemgang af de inkluderede artiklers udlægning af hvordan 

træner-atlet relationen kan påvirke den samlede præstation. Hertil findes det relevant 

til diskussionsafsnittet at inddrage både positive og negative påvirkninger, som træ-

nere kan have ud fra forskellige perspektiver. Vi finder det særligt interessant, at der 

om eliteorganisationer, som gennem mange år har leveret gode sportslige resultater, 

dukker historier op vedrørende destruktive strukturer og overgrebslignende kulturer. 

Det skaber en undren i forhold til at der ikke identificeres studier, som italesætter en 

kultur der presser atleter, og ser bort fra det menneskelige aspekt med henblik på at 

skabe store sportslige resultater. Dette vil blive taget op i diskussionen jævnfør af-

snittet outcome-værdier. I efterfølgende afsnit ønsker vi på baggrund af trænerens 

rolle at udbygge forståelsen af en organisation ved at undersøge, hvordan sportsdi-

rektører og ledelsen anskuer præstationsfremmende faktorer i en organisation. 

Ledelsen og sportsdirektørers forståelse af præstationsoptime-

ring 

Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i de studier, som inkluderede ledende personer 

i eliteorganisationer. Dette findes relevant i nærværende speciale grundet et fokus på 

organisationen som helhed, og et fokus på at identificere eventuelle forskelle og lig-

heder mellem atleter, træneres og ledelse personers observationer. Afsnittet tager 

udgangspunkt i to studier (Arnold et al., 2012); Molan et al., 2021), eftersom disse 

undersøgte præstation gennem interviews af ledende personer.  

Studierne omtaler vigtigheden af at have en vision for organisationen, som udsprin-

ger af en strategisk plan og en konsensus mellem de involverede parter. Hertil argu-

menteres for at en organisation, som ønsker at levere toppræstationer i en lang år-

række ikke udelukkende kan være afhængige af særligt talentfulde atleter, men at det 

bærende element skal være organisationsstrukturen (Arnold et al., 2012; Molan et al., 

2021). Videre fremhæves at ledelsen skal være i stand til at pleje og udvikle sports-

miljøet. Hertil fremhæver begge studier at kommunikation på tværs af organisationen 

er afgørende. Dette uddybes gennem eksempler på samtaler mellem fysioterapueter, 

trænere og sportsdirektører, hvor gennemsigtigheden beskrives som en nøglefaktor 
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for at organisationen kan udvikle sig. Der fremhæves også at kommunikation skal 

være trygt for atleterne, som ikke skal være bekymrede for at sige hvad de mener. 

Yderligere fremhæves, at det er afgørende, at den ledende rolle har overblik, over 

den kultur der er implementeret, og er i stand til at korrigere kulturen. Videre argu-

menteres for, at trænere bør oplæres på tværs af sportsgrene, og at de kan finde inspi-

ration fra forskellige sportsgrene i deres virke. Molan et al., (2021) argumenterede 

desuden for, at sport skal anskues som multidimensionel, forstået ved en transferef-

fekt på tværs af sportsgrene. Hertil argumenteres for at organisationen bør forlade 

tanken om sportsgrenspecifikke forståelser, og i stedet søge ny viden og læring fra 

alle sportsgrene. 

 

Interpersonelle og intrapersonelle faktorer  

I følgende afsnit beskrives, hvorledes interpersonelle faktorer såvel som intraperso-

nelle faktorer kan være med til at styrke organisationen og facilitere præstationer på 

topniveau. I den forbindelse skal intrapersonelle faktorer forstås som faktorer hvor 

atleten er sat i forhold til sig selv, det være sig fx hvordan atleten tænker og agerer 

uafhængigt af andre. Interpersonelle faktorer skal derimod forstås som de faktorer 

der influerer præstation, men som omhandler forhold mellem mennesker, herunder 

forhold som relationer til holdkammerater eller trænere.  

 

De oftest fremhævede intrapersonelle faktorer inkluderer selvtillid, motivation, kon-

kurrencementalitet og resiliens. Selvtillid ses som værende en intrapersonel faktor. 

Kjørmo & Halvari (2002), uddyber at atleter med høj selvtillid tror på sig selv og 

deres evne til at opnå de nødvendige færdigheder både fysiske og mentale, samt at 

atleter med selvtillid opsætter udfordringer og presser sig selv til at opnå sine mål-

sætninger. Herudover omtales håndtering af stressorer som et tema af flere studier. 

Dette omhandler, hvordan atleter håndterer setbacks, forandringer, modstand og pres, 

da disse er uundgåelige i et elitemiljø (Blijlevens et al., 2018; Gould et al., 2002; 

Smrdu, 2015). Herudover har interpersonelle forhold såsom social støtte gennem 

opbakning fra familien også betydning. Et studie finder, at størrelsen på netværket 

ikke er vigtigt, men at det i stedet er vigtigt at netværket består af individer inde og 

udefra sporten som er tillidsfulde, og som atleten kan regne med. De oftests fremhæ-
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vede interpersonelle faktorer inkluderer yderligere emner som relaterer sig til samhø-

righed i klubben såvel som på holdet, samt vidensdeling. Connaughton et al.(2008) 

beskriver hvorledes den intrapersonelle faktor mental robusthed er vigtig i relation til 

præstationen. Mental robusthed kan dog faciliteres gennem både inter- og intraperso-

nelle faktorer. Disse faktorer som er spil er bl.a målsætninger, self-talk og visualise-

ring. Her ses målsætninger som et element der for atleten både kan forekomme i rela-

tion til sig selv og i samspil med andre. På baggrund af ovenstående resultater findes 

at både interpersonelle og intrapersonelle faktorer kan have betydning for præstation. 

Interpersonelle og intrapersonelle faktorer findes relevant i besvarelsen af nærværen-

de forskningsspørgsmål. Faktorerne bidrager til en forståelse af indbyrdes forhold 

mellem organisationer, trænere og atletere. Videre bidrager faktorerne til en forståel-

se af skabelsen af samhørighed samt intrapersonelle teknikker, som styrker mental 

robusthed således at atleter bedre kan håndtere kompetitive situationer. 

Mental Sundhed 

Vi har i nærværende speciale formuleret en interesse for mental sundheds relation til 

præstation. Hertil kan der jævnfør dette systematiske reviews søgestreng og fokus 

argumenteres for at de inkluderede studier enten direkte eller indirekte undersøger 

mental sundhed. Følgende afsnit vil samle og opsummere fund, der relaterer sig til 

mental sundhed.  

 

Et af de temaer som kan relateres til mental sundhed er angst. Nærværende speciale 

identificerede ti studier som omtaler angst. Angst og kompetitiv angst bliver beskre-

vet som en hæmmende faktor, der kan påvirke koncentration og medfører nervøsitet, 

hvilket kan forringe den sportslige præstation. Studier der omtaler angst definerer 

ikke begrebet. Dog nævner studier at kompetitiv angst ikke skal forstås som en pato-

logisk problematik, men som en del af kognitive processer, som kan påvirke præsta-

tion. (Kjørmo & Halvari 2002; Abdullah, 2016). To studier finder dårligere præstati-

oner hos atleter, der ikke er i stand til at kontrollere kompetitiv angst, end hos atleter 

som i højere grad rapporteres at kontrollere denne. Wadey & Hanton (2008) finder 

desuden at kompetitiv angst kan anvendes som en motivator frem for hæmning af 

præstationen. Dette stemmer overens med den tidligere pointe, om at dygtige atleter 

har lært at bruge angst konstruktivt. Det beskrives fx hvorledes atleter under forbere-



 

60 

delse til konkurrence anvender psykologiske teknikker som visualiseringsøvelser, 

hvori de sætter sig selv i angstprægede situationer, og anvender denne følelse som 

motiverende. Yderligere bliver det beskrevet at evnen til at træne og kontrollere 

angst og generelle emotioner kan have positiv indvirkning på præstationen (Wadey 

& Hanton, 2008; Gould et al., 2002). Temaet vedrørende psykologiske færdigheder 

fremhæves herudover af en række studier, som rapporterer hvorledes evnen til at 

kontrollere tanker og anvende teknikker som sænker stressniveauet er præstations-

fremmende. Kompetitiv angst i et sportsmiljø kan ud fra disse artikler anses, som 

noget atleter bør træne og bruge aktivt i sin udvikling. Herudover kan resiliensbegre-

bet fremhæves i forbindelse med mental sundhed. Med baggrund i tidligere redegø-

relse for resiliens kan der argumenteres for at begrebet kan forstås som en række 

individuelle egenskaber, som kan opretholde mental sundhed og velvære i ellers 

ukomfortable situationer. Herudover rapporterede en række studier at selvtillid er en 

faktor for præstation. Kjørmo & Halvari (2002) beskriver at selvtillid kan anvendes 

som en modulator for angsten i konkurrence situationer. Yderligere ses atleter med 

lav selvtillid at præstere og trives dårligere, hvorimod høj selvtillid er en indikator 

for stærkere motivation og bedre sportslige resultater, samt velvære i organisationen. 

Herudover fremhæver Thelwell et al. (2017), at en stresset træner kan påvirker atleter 

forskelligt. Positive indvirkninger på atleter ses bl.a. gennem det sammenhold atle-

terne kom til at føle mellem hinanden. Dog rapporteres samtidig, at en stresset træner 

vil påvirke atleterne negativt gennem reduceret selvtillid og motivation. På baggrund 

af de inkluderede studier findes ni begreber, som relaterer sig til mental sundhed. 

Begreberne var angst, resiliens, emotionskontrol, psykologiske færdigheder, selvtil-

lid, trivsel, mental robusthed og negative tanker og stressorer. På baggrund af disse 

begreber fremhæves mental sundhed som relevant. Udgangspunktet herfor er dog at 

de inddragede begreber ikke direkte omhandler mental sundhed, men kan ses som 

underbegreber hertil. Relevansen og konsekvenserne af disse sammenligninger vil 

blive belyst yderligere i diskussionsafsnittet jævnfør outcome-værdier. 
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Diskussion 

Følgendende diskussionsafsnit er ligesom den resterende del af nærværende speciale 

udarbejdet efter PRISMA guidelines. Første del af diskussionen består derfor af en 

summering af den fundne evidens samt styrker og svagheder i relation til tidligere 

teori. Herefter følger en opsummering af hvilke begrænsninger indeværende speciale 

indeholder. Herudover diskuteres anvendeligheden af den evidensen i en klinisk 

sammenhæng. (PRISMA, 2020) 

Sammenfatning af resultater  

Vi har i nærværende speciale forsøgt at fremhæve en række faktorer, som kan have 

indvirkning på præstationerne for atleter. Det er ligeledes forsøgt at finde generelle 

tendenser for, hvordan organisationen kan anskue præstationsoptimering. Nærværen-

de speciale har udarbejdet en syntese, som indeholder fem overordnede temaer til at 

belyse forskningsspørgsmålet. Disse være sig beskyttende faktorer, organisationskul-

tur, motivation, stress og angstkontrol og præstationsmål. Videre finder nærværende 

speciale ikke belæg for at vurdere kønsspecifikke forskelle, hvilket skyldes de inklu-

derede studiers forskellige foki. Yderligere er det fremhævet, hvorledes der ses for-

skelle og ligheder mellem individuelle atleter og holdsportsudøvere. Hertil beskrives 

at sport kan anskues som multidimensionel, på den måde at der fremgår aspekter, 

som har betydning uafhængigt af sportsgren, og at erfaringer fra en sportsgren herfor 

kan være relevante for en anden sportsgren. Ligeledes opstiller nærværende speciale 

en inddeling, hvor det fremgår at en organisation kan anskues fra tre niveauer. Disse 

være sig direktionelt niveau, ledelses og træner niveau samt udøvende niveau. Sær-

ligt findes trænerens rolle at have indflydelse på præstation. Yderligere fremhæves at 

både intra- og interpersonelle faktorer kan have betydning for atleternes præstation 

og mentale sundhed. Dette speciale har dermed gennem en systematisk gennemgang 

af forskningsfeltet bidraget med et overblik over hvilke anbefalinger, der kan frem-

hæves i den nuværende litteratur. Videre vil specialet diskutere og formidle foki til 

videre forskning, samt anbefalinger til implementering. Fundene i indeværende spe-

ciale vil i følgende afsnit blive diskuteret over for tidligere teori og forskning på om-

rådet. 
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Fundenes relation til teori og tidligere forskning  

Nærværende review fandt en række faktorer, som kunne have en positiv indvirkning 

på sportslig præstation. Dette er i tråd med tidligere forskning, som beskriver en dy-

namisk organisationsstruktur. Dette skal forstås således, at der skal være en tilgænge-

lighed på tværs af organisationen, således at alle involverede kan have en fælles 

kommunikation uanset status. Ligeledes finder tidligere forskning at såvel inter- som 

intrapersonelle faktorer har en betydning. Hvor tidligere forskning behandler inter-

personelle forhold som en helhed i en organisation, adskiller indeværende speciale 

sig ved at fremhæve, at gensidig kommunikation på tværs af organisationen er vigtig. 

Nærværende speciale identificerede interpersonelle faktorer mere dybdegående end 

tidligere forskning, som blot belyser at gennemsigtighed er godt. Dertil kan argumen-

teres for at en niveaudeling af organisationen, samt en undersøgelse af interpersonel-

le faktorer i den samlede organisation er relevant. Hertil fremhæver indeværende 

speciale at relationer mellem holdkammerater og relationer til trænere kan påvirke 

præstationer forskelligt. Tidligere forskning fremhæver særligt mandlige atleter. 

Herudover har specialet identificeret studier som både undersøger mandlige og kvin-

delige deltagere. Der findes på baggrund heraf ikke kønsspecifikke forskelle, som 

kan belyse om træningsstil er kønsspecifik, men grundet de forskellige foki i studier-

ne vil dette være relevant at undersøge nærmere i fremtidig forskning. Tidligere 

forskning sætter ligeledes fokus på at trænerens adfærd har indflydelse på atleterne, 

men dette var primært undersøgt på mandlige atleter. Yderligere har den tidligere 

forskning primært behandlet ikke-europæiske samples. Nærværende speciale har 

indentificeret studier, som inkluderer flere europæiske organisationer, og derved skal 

indeværende resultaterne i større grad end tidligere forsknings resultater ses i en Eu-

ropæisk kontekst. Tidligere forskning har yderligere undersøgt temaer som talent-

identifikation samt søvn og kostens betydning for atleterne. Indeværende speciale 

inkludere studier som undersøger talenters udvikling fra ungdomsspiller til verdens-

klasse atlet, hertil fremhæves psykologiske karakteristika som afgørende i udviklin-

gen. I baggrundsafsnittet er ligeledes fremhævet at fysiske attributter bliver vægtet 

over psykologiske faktorer i talentidentifikation. Hertil argumentere nærværende 

speciale for, at anbefalingen om inddragelsen af psykologiske karakteristika i udvæl-
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gelsen af unge atleter, er relevant i fremtidige talentprogrammer. Grundet dette spe-

ciales forskningsspørgsmål vil talentidentifikation ikke diskuteres videre. 

 

 Tidligere forskning fokuserede primært på prævalens ud fra forskellige begrebsdefi-

nitioner af mental sundhed. Her rapporteres en prævalens som er lig baggrundsbe-

folkningen. Dog finder tidligere studier på området, at der er en underrapportering af 

mental mistrivsel. Grundet atletens frygt for stigmatisering og andre negative konse-

kvenser, hvis atleten ytre et behov for hjælp. Denne frygt bør eliteorganisationerne 

gøre op med, da der på baggrund af de inkluderede studier kan argumenteres for, at 

en atlet som er åben og evner at italesætte emotioner er bedst til at kontrollere sine 

følelser. Yderligere rapporterer de inkluderede studier vigtigheden i at ansætte perso-

nale som atleterne kan opsøge med problematikker. Herudover fremhæves at træne-

ren skal være støttende og bidrage til en kultur, hvor alt kan italesættes uden det skal 

få negative konsekvenser. Tidligere forskning fremhæver ligeledes, at det at være 

topatlet er forbundet med en række risikofaktorer for depression og andre mentale 

lidelser, grundet det store pres og de mange dage væk fra familie og venner, som 

ellers ofte kan være beskyttende faktorer. Vi finder det i nærværende speciale besyn-

derligt at mange studier rapportere, hvad der tidligere er omtalt som et glansbillede af 

eliteorganisationer. Der beskrives at god kommunikation og åbenhed er fremmende 

for atleternes sportslige præstationer. Alligevel rapporteres i andre studier et stigma 

omkring at atleter er bange for at ytre svagheder. Hvilket potentielt medfører en un-

derrapportering af mentale problematikker i forskningen. Der opstår hertil for os som 

forskere en dissonans og følelse af noget underliggende i forskningsfeltet, med en 

undren omkring hvorvidt denne potentielle stigmatisering influere forskningen på 

området. Tanken er om der findes en tilsvarende frygt for at ytre sig til et anonymise-

ret forskningsprojekt, grundet frygt for eventuelle reaktioner. Dette ses videre som en 

begrænsning, da vi potentielt ikke har et fyldestgørende billede af elitesportsorgani-

sationer. Der kan muligvis forefindes udtalelser, som kan påvise at hårde miljøer på 

samme måde som gennemsigtige kulturer kan resultere i ekstraordinære sportspræ-

stationer. Dog er dette bundet op på en spekulation uden yderligere data på området. 

På baggrund af nærværende speciales fund findes det relevant i fremtidig forskning 

at sætte fokus på mental sundhed som et ikke patologisk begreb, samt på skabelsen af 

en kultur der kan rumme ”svagheder”. Mental sundhed vil i nærværende speciale 

blive beskrevet mere dybdegående jævnfør diskussionsafsnittet outcome-værdier. 
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Nærværende speciale finder det yderligere relevant at diskutere psykologisk trygheds 

betydning for en elitesportsorganisation. Som redegjort i teoriafsnittet kan et uforløst 

potentiale blive udløst i erhvervssammenhænge gennem implementering af gennem-

sigtighed. Videre beskrives fælles forståelser og en kultur som opildner til en ubetin-

get åbenhed, hvor individer ikke er bange for at tage interpersonelle risici, gennem 

udtrykning af bekymringer overfor teammedlemmer. Dette kan yderligere kobles til 

indeværende review, hvori informationsudveksling og feedback mellem bl.a. træner 

og atlet fremhæves som faciliterende for præstationen. Yderligere har nærværende 

speciale fremhævet en række studier, som italesætter udviklingen af et transparent 

miljø og et fokus på overførsel af viden mellem forskellige sportsgrene. Hertil frem-

hæves at der kan hentes inspiration til tiltag fra erhvervslivet. Nærværende speciale 

fremhæver på baggrund af databehandlingen at psykologisk tryghed ud fra forskelli-

ge delelementer som gennemsigtighed, er et relevant begreb i sportens verden. Her-

udover kan der på baggrund af de inkluderede studier fremhæves, at et miljø hvor 

atleten ikke frygter for negativ feedback er fremmende. Yderligere fremhæves en 

kultur, hvor alle er klar over målsætningen og løbende er med til at forholde sig kri-

tisk til kulturen for at udvikle den, som en relevant faktor. Disse faktorer kan ligele-

des sammenholdes med psykologisk tryghed hvor en kultur præget af interpersonel 

frygt er hæmmende for teamets præstation.  

Yderligere er begrebet deliberate practice beskrevet i tidligere forskning. Nærværen-

de speciale identificerede ét studie, som italesætter antallet af år, det kræves at blive 

en del af verdens bedste, hvilket kan relateres til deliberate practice. Dog finder vi, at 

topatleter som er inkluderet i datasæt fra de inkluderede studier, i de fleste tilfælde 

har mange års erfaring med deres sport. Ligeledes ses at visualiseringsøvelser i for-

bindelse med træning af specifikke situationer kan påvirke præstationer, hvilket 

stemmer overens med deliberate practice. Dog finder vi ikke belæg for, at kunne 

konkludere noget om deliberate practice på baggrund heraf. Videre blev intern og 

ekstern motivation defineret jævnfør teoriafsnittet. Vi finder i indeværende forskning 

manglende begrebsafklaringer af motivation, hvilket kan ses som en begrænsning. 

Dog fremhæver Gould et al. (2002) to subtemaer til motivation. Disse være sig dedi-

kation til at opnå mål, samt et drive til at imødegå egne og andres forventninger. 

Yderligere ses Arnold et al. (2018) at omtale motivation som en reaktion på destruk-

tive trænere. Hertil vurderes på baggrund af teorirammen at der er tale om en ekstern 
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motivation, da det er udefrakommende faktorer der påvirker motivationen. Andre 

studier fremhæver at det skal være lysten til at optimere sin præstation, samt konkur-

rere mod de bedste atleter som driver motivationen. Det er imidlertid svært at identi-

ficere, hvorvidt det er lysten der skaber motivationen eller det er ønsket om bekræf-

telse fra andre. Videre findes det interessant, hvorledes det bliver omtalt som en mo-

tiverende faktor, at ville modbevise en træner, som ser ned på atleten. Herom kan der 

med baggrund i motivationsteorien argumenteres for, at negativ feedback kan medfø-

rer mindsket lyst til at fortsætte, men her ses den omvendte reaktion, hvor motivatio-

nen bliver at modbevise træneren. Dog fremhæves det ligeledes i den inkluderede 

litteratur at trænere som ikke er motiverende, oftere demotiverer atleterne. 

 

 I forlængelse heraf kan locus of control være en teori til en dybere forståelse. Atleter 

med en demotiveret træner kan være drevet af en intern locus of control, hvilket re-

sultere i at de vurdere, at det er op til sig selv at udvikle sig. Hvis atleten fremstår 

med en ekstern locus of control kunne derimod antages at en demotiveret træner ville 

påvirke atleten i højere grad, således at motivationen forringes. Yderligere kan locus 

of control også bidrage til en bredere forståelse af andre  temaerne som de inkludere-

de artikler behandler. Eksempelvis kan graden af behov for social støtte forstås ved 

at en atlet ekstern locus of control har et større behov for opbakning og ros. Videre 

skal locus of control opfattes som områdespecifik forstået ved at atleten i forskellige 

situationer kan have skiftende intern eller ekstern locus of control (Bandura, 1995). 

Et eksempel herpå kan også være at mod særlige modstandere opfatter atleten, ikke 

selv at være herre over udfaldet af et opgør. Hvor atleten mod andre mostandere føler 

selv at være i kontrol over kampens resultat. Heri ligger videre en forståelse som kan 

ses i forlængelse af studier der omtaler evnen til at håndtere modgang kan være indi-

vidbaseret. Dog omtaler de inkluderede studier ikke, hvad der forstås med evner til at 

håndtere pres, hvorfor vi ikke kan identificere om ekstern eller intern locus of control 

har den bedste effekt. På baggrund af forståelsen af, hvad der bedst motivere atleten 

uafhængigt af andre faktorer fås en formodning om internt locus of control er mest 

fordrende.  

Denne forskellighed blandt atleter kan yderligere belyses ud fra Bronfenbrenners 

udviklingsøkologiske teori. Ud fra denne model kan det eksempelvis forklares, hvor-

for atleter kan reagere forskelligt samme situationer. Her bliver udviklingen af et 

menneske beskrevet i en kompleks sammenhæng, hvor fem niveauer påvirker indivi-
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det. Sat i forhold til indeværende fokusområde, kan der tages udgangspunkt i to atle-

ter i samme organisation. Hertil kan organisationen ses som en del af begge atleters 

mikrosystem. Dog har atleterne også forskellige mikrosystemer i form af familiære 

forhold som kan yde social støtte. Hvilket nærværende speciale har identificeret som 

en beskyttende faktor i relation til mental sundhed. I mesosystemet kan de to atleter 

yderligere være forskelligt påvirket, da dette indbefatter samspillet mellem de for-

skellige mikrosystemer. Eksempelvis kan den ene atlets familie være mere forstående 

og støttende omkring atletens karrierevalg end den anden atlets familie. I eksosyste-

met ses en kombination af faktorer atleten selv er i kontrol over og faktorer som atle-

ten ikke kan kontrollere. Dette kan eksempelvis komme til udtryk ved at den atlet har 

svært ved at cope med tanken om at ledelsen kan sælge atleten, mens den anden atlet 

ikke i samme grad bekymre sig over det ukontrolerbare, hvorved bekymringerne kan 

påvirke de enkelte atleters præstation. Dette kan ligeledes relateres til angst for det 

ubekendte (Smrdu, 2015; Wadey & Hanton, 2008). Makrosystemet er yderligere et 

lag, hvor atleter kan differentiere sig. Herunder ses kulturelle forskelle på forskellige 

niveauer. Det sidste lag i modellen er kronarsystemet. Dette kommer til udtryk i ek-

semplet ved at en atlet er ældre end den anden. Derfor vil skader eller erfaring kom-

me forskelligt til udtryk. Kronarnivauet kan ligeledes sættes i relation til mediepres-

set, som har ændret sig gennem de sidste 20 år. Herved er organisationen nødt til at 

udvikle sin forståelse og måde at håndtere medier på. Gennem de løbende eksempler 

er forsøgt at give et indblik i kompleksiteten af, hvorfor atleter ikke agerer ens i situ-

ationer. Hvert individ og dets adfærd skal ses som en del af det Bronfenbrenner kal-

der et udviklingsøkologisk system. Her menes at mennesket hele tiden påvirkes af 

samspillet med andre og det miljø individet befinder sig i. Dette har betydning for 

udviklingen og adfærden hos den enkelte. Udvikling sker altid i forhold til den socia-

le kontekst, hvor eliteorganisationer bør have fokus på alle systemerne omkring atle-

ten. Ud fra denne model kan altså forklares, hvorfor nogle atleter bliver motiverede 

mens andre får negative påvirkninger af hårde trænere. Yderligere tilbyder denne 

teori en forståelse af, hvorfor kulturen i organisationer kan have betydning for atle-

terne. Slutteligt kan modellen bidrage til en forståelse af, hvordan mental sundhed 

kan anskues i forskningsfeltet. Hertil fremhæves det komplekse i mennesket, og der-

ved gives et forklaringsgrundlag for at forskellige foki i opgaven kan bidrage forskel-

ligt til at den individuelle atlet kan opnå toppræstationer samt mental sundhed. Nær-

værende speciale har yderligere kunnet bidrage med en systematisk gennemgang af 
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data, hvor tidligere forskning er præget af pilotstudier og indeholder mange single 

case studier og narrative reviews.  

Mangler i eksisterende forskning 

Nærværende speciale tog udgangspunkt i en undren omkring hvilke miljømæssige 

faktorer, som kunne være medierende for toppræstationer i elitesport. Dette blev un-

dersøgt med baggrund i at tidligere studier er præget af manglende og forskellige mål 

for præstation. Præstationsmålinger fandtes i nuværende forskning som et arbitrært 

mål. Præstation blev i nogle studier vurderet ved udvælgelsen af atleter som tidligere 

havde vundet medaljer, mens præstation i andre artikler blev vurderet på baggrund 

af, hvilke faktorer atleter og trænere i klubberne havde gisninger om var de mest af-

gørende. Vi identificerede også studier som opgjorde præstation ved at træneren vur-

derede sine spillere ud fra om de præsterede under- eller over evne i en given turne-

ringssammenhæng. Dette vil nærværende speciale argumenterer for kan være pro-

blematisk grundet mulig at manglende konsensus om, hvad det vil sige at præstere, 

begrænser forskningens mulighed for at finde generelle sammenhænge. Yderligere 

bliver tidligere eliteatleter med store sportslige bedrifter interviewet, men herved 

opstår også en distance til de ekstraordinære præstationer. Der kan hertil argumente-

res for at interviews af tidligere sportsudøvere ikke nødvendigvis sætter fokus på de 

momenter, som kan adskille elite fra subelite, men derimod identificere en række 

aspekter som alle atleter gennemlever uafhængigt af niveau. Vi vurderede på bag-

grund heraf, at der er et behov for en begrebsafklaring, som vil klarlægge hvad præ-

station betyder og hvordan det måles i elitesport. Yderligere skaber træner vurderin-

ger usikkerhed, da disse kan være influeret af, hvor godt træneren kan lide den givne 

atlet eller have forskellige forventninger til hver enkelt atlet inden kampen. En be-

grebsafklaring vil derfor kunne bidrage til forskningsfeltet ved at strømline forståel-

sen og medfører at arbitrære afrapporteringer ikke vil præge forskningen.. 

 

Yderligere blev mental sundhed mangelfuldt defineret i tidligere forskning, hvilket 

ligeledes lå til baggrund for indeværende speciale. Herudover fandt indeværende 

speciale i tidligere metaanalyser en kritik af at forskningsfeltet bestod af mange kva-

litative studier med stor grad af bias. Nærværende speciale ønskede at undersøge, 

hvorvidt en systematisk tilgang ville kunne bidrage til forskningsfeltet, samt under-
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søge om der var sket en udvikling i forskningsfeltet i nyere tid. Indeværende speciale 

finder i tidligere forskning en række problematikker med hensyn til at kunne fastsæt-

te præcis hvad der faciliterer præstationer på topniveau. Der kan yderligere argumen-

teres for, at indeværende review på baggrund af den store andel af kvalitative studier 

ikke er i stand til at beskrive kausale sammenhænge. Dog beskriver de kvalitative 

studier nogle detaljer for hvorfor noget kunne tænkes at virke, samt giver en ide om 

hvilke variable der kunne være interessante at undersøge fremadrettet. Jævnfør rede-

gørelsen for styrker ved kvalitative studier i metodeafsnittet. specialet  må dog se sig 

begrænset i forhold til at kunne generalisere resultaterne bredt, hvilket skyldes at de 

inkluderede studier undersøger mange forskellige aspekter. Hertil undersøges for-

skellige populationer og forskellige forskningsspørgsmål. Dette ses ligeledes i de 

kvantitative studier. Der fremgår yderligere en mangel på longitudinelle studier, som 

kan undersøge sammenhængen mellem præstation og mental sundhed over tid, uden 

at være præget af fx genkaldelses bias. Vi finder yderligere en mangel af kvantitative 

studier, som inkludere en kontrolgruppe. De deskriptive data som præger forsknings-

feltet, kan give indikationer af effekter, men for at kunne undersøge en egentlig ef-

fekt vil det i fremtiden være relevant at opstille forsøgsdesigns med kontrolgrupper. 

Herudover findes de inkluderede studier, at være udarbejdet af en række af de samme 

forfattere, som henviser til hinanden. Samme forfattere står listet på nogle af de stu-

dier vi har inkluderet i baggrunds/teoriafsnittet, hvilket kan ses som et udtryk for at 

forskningsfeltet er relativt smalt på nuværende tidspunkt. 

 

Yderligere kan man på baggrund af de inkluderede studier diskutere hvorvidt resulta-

terne, er influerede af de forskellige organisationers ønske om at betragtes positivt, 

altså fremstilles et form for glansbillede. Dette ses hos Werner & Dickson (2018) 

hvor der argumenteres for at elitesporten er svær at komme helt dybt ind på, bl.a. 

grundet mellemmænd i relation til aftaler med atleterne, samt den medietræning som 

atleterne, trænerne og sportsdirektørerne ofte har fået. Yderligere kan Hawthorne 

effekten overvejes. Hawthorne fandt at forsøgsdeltagere præsterer bedre, når de bli-

ver iagttaget eller er i kontakt med en forsker (Pripp, 2020). Der ses hermed en risiko 

for, at den adfærd deltagerne udviser er modificeret, fordi de forholder sig til forske-

ren. Dette kan ses i forlængelse af risk of bias vurderingen, som i flere tilfælde finder 

at forfatterne ikke redegøre for, at deres rolle kan have en effekt på deltagerne. Yder-

ligere bør det overvejes om den stigma der blev fremhævet i tidligere forskning om-
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kring bekymringen for at fremstå svag kan påvirke forskningen. I forlængelse af 

denne stigma ses at der i flere studier fremhæves faktorer som selvtillid og holdånd 

uden at der defineres, hvad disse begreber indebærer. Vi finder i forskningsfeltet få 

studier, som forholder sig til negative indvirkninger fra trænere og andre holdkam-

merater og hvordan det kan påvirke atleten. Dette finder vi relevant til fremtidig 

forskning, da nærværende speciale finder at mørke karakteristika hos træner kan på-

virke negativt såvel som positivt i relation til atleternes præstation.  

 

Yderligere findes det relevant, at forskere bliver i stand til at aftabuisere forsknings-

feltet, for at undgå at atleterner frygter negative outcomes, ved at give et virkelig-

hedsnært billede. Denne pointe fremhæves gennem et øget fokus på mental sundhed 

som distancerer sig væsentligt fra nærværende speciales resultater. Dette skal forstås 

således, at der de seneste år er fremhævet eksempler op på hvorledes sportsfolk leve-

rer toppræstationer, men samtidig har været udsat for ekstraordinært pres og en “dår-

lig” kultur. Dette ses blandt andet i nyere tid i dansk svømmekultur (Brønsbæk, 

2020), samt i en dansk elitekultur generelt på tværs af sportsgrene (Wittenkamp, 

2020). Dog kan der argumenteres for, at de her fremhævede eksempler er enkeltstå-

ende cases, som repræsenterer yderlighederne for elitesport. Alligevel rapporteres fx 

at hver sjette danske eliteatlet har symptomer på en spiseforstyrrelse, og 60 % af dan-

ske eliteatleter mener, at presset fra elitesportsmiljøer kan være med til at udløse spi-

seforstyrrelser. (Scharnberg & Jensen, 2020). Samtidig kan man argumenterer for, at 

tanken om sundhed og lighed for alle er uforenelig med elitesporten, som i høj grad 

handler om hvem der kan presse sig selv mest både fysisk og mentalt, hvorfor pro-

blematikker vedrørende mental og fysisk sundhed altid vil være til stede (Nielsen & 

Krogh, 2007). Et argument til at fremhæve at dette også kun bør opfattes som særtil-

fælde kunne være det faktum at der ikke ses en øget hyppighed af rapporteret psykisk 

sygdom. En undersøgelse fra syddansk universitet, finder at elitesportsudøverer ge-

nerelt set er lige så godt stillet i relation til trivsel eller mental sundhed, herunder 

risiko for psykisk sygdom som baggrundsbefolkningen (Kuettel, Pedersen & Larsen, 

2021). Hertil vurderede vi på baggrund af tidligere forskning jævnfør baggrundsaf-

snittet dog, at dette også kan skyldes et stort mørketal grundet stigma og frygt for at 

fremstå svag. Grundet begrebsafklaringen i nærværende speciale inkluderes studier 

som påviser positive faktorer, som bidrager til skabelsen af toppræstationer. Men her 

findes ligeledes huller i forskningsfeltet omkring tabubelagte emner og faktorer i 
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relation til store sportslige præstationer, som bør belyses. I nærværende speciale har 

vi som tidligere redegjort for, valgt at inkludere både kvantitative og kvalitative stu-

dier. Denne kombination af studietyper betyder i sig selv at dette systematiske review 

vil inkluderer forskellige studiedesign. Herudover har vi inden for begge studietyper 

fundet forskellige studiedesigns, hvilket ligeledes bidrager til en forskellighed blandt 

studierne. 

 

Studiedesigns og metodisk tilgang  

 

Nærværende speciale havde som tidligere nævnt fokus på miljømæssige faktorer i 

relation til toppræstationer og mental sundhed i elitesport. Til disse foki udarbejdede 

indeværende review definitioner for mental sundhed og elite. Vi fandt gennem scree-

nings arbejde og udarbejdelsen af baggrunds afsnittet, at en del studier havde fokus 

på unge mennesker, og generelt set talenter, særligt når det kom til mental sundhed 

og burnout. Indeværende review havde som tidligere nævnt til formål, at undersøge 

etablerede eliteatleter med henblik på at afgrænse omfanget af specialet. Dette var 

dog ligeledes med baggrund i en hypotese om, at selvom der kunne være ligheder 

mellem hvad der facilitere præstationer på topniveau og på talent niveau, ville der 

bredt set være mange forskelligheder. Man kan argumentere for, at der er andre vari-

able, der kan have indvirkning hos unge, der samtidig med sporten skal håndtere, det 

at blive voksen samt skolegang. Denne forskellighed fremgår bl.a. i Connaughton et 

al. (2008). Her rapporteres et overlap af faktorer, der facilitere mental robusthed på 

tværs af de tre faser som studiet omtaler, men der beskrives samtidig forskellighed i 

de tre faser. Ikke desto mindre kunne det have været befordrende at undersøge ta-

lentudviklingen yderligere, samt at sætte den i relief til eliten. Man kan desuden ar-

gumentere for, at i henhold til det organisatoriske plan er talentudviklingen og hånd-

teringen af denne en helt essentiel del af det at skabe kontinuerlige resultater på top-

plan. 

Nærværende speciales metodiske tilgang opsatte en bred definition og eksplorativ 

tilgang til begreber, hvor studier ikke blev ekskluderet på baggrund af måden præsta-

tion vurderes på. Herudover inkluderes forskellige subkategorier, som samlet kunne 

vurderes at ligge under paraplybegrebet mental sundhed. Dette bidrager til en eksplo-
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rativ og bred forståelse af begreberne. Denne tilgang blev anvendt grundet et smalt 

forskningsfelt. Omvendt kan en mere konkret afklaring af præstations outcome mål, 

samt en mere specifik definition af, hvad der kan påvirke mental sundhed være for-

drende for fremtidig forskning. Dette er relevant såfremt der ønskes en identifikation 

af specifikke fokuspunkter ud fra vores bredere forståelse.  

 

Med hensyn til de kvantitative studier rapporterede kun et enkelt follow-up og ingen 

studier anvender en kontrolgruppe. Generelt set er der anvendt selvrapportering i de 

kvantitative studier, hvorfra der rapporteres deskriptive data, mens der er anvendt 

interviews i de kvalitative studier. Dette kan ses som en begrænsning grundet mang-

lende kontrol for hvorledes deltagerne egentlig præsterede i relation til de undersøgte 

variable. De ukontrollerede studier medvirker til, at der fremstår en række ubekendte 

variable, som kan påvirke resultaterne. Samtidig går mange af de samme temaer igen 

på tværs af studierne. Der sås derudover en forskellighed i, hvorvidt de inkluderede 

studier undersøgte på baggrund af et enkelt interview, eller spørgeskema, samt hvor-

vidt studierne havde fokus på atletens generelle oplevelser eller oplevelsen af atleten 

under en enkelt turnering. Yderligere punkter til diskussion er typen af populationer 

og statistiske værdier. I relation til de kvantitative studier rapporteres mange deskrip-

tive værdier. To studier rapporterede effektstørrelser, hvoraf det ene bliver anvendt 

som en forskelsanalyse. Dette ses ved at trænere og atleter vurderede, hvilke faktorer 

som påvirker præstation ud fra en række tematikker. Her bliver cohens d beregnet på 

baggrund af forskelle mellem deres rapporteringer. Hertil argumenteres for, at der 

ikke er tale om en decideret effekt af en præstation, men snarere en deskriptivt vurde-

ring af en forskellige opfattelser af præstations faktorer. Herudover ses brede kon-

fidensintervaller og svingende signifikansniveauer i studierne. Studiernes populatio-

ner indeholder forskellige funktionsroller i en organisation. Dette være sig atleter, 

trænere og direktører, men også individuel og holdsport, samt forskellige nationalite-

ter fra dansk svømmeklub til malaysisk fodboldhold. Med baggrund i dette kan man 

argumentere for, at der kunne være væsentlige forskelle også kulturelt, på hvad der 

skaber en stærk organisation, der er konkurrencedygtig på topniveau. Med disse for-

skelligheder finder nærværende review dog også lighedspunkter, hvilket bl.a. er re-

degjort for i sammenkoblingsafsnittet. Yderligere har de inkludere studier haft et 

begrænset antal deltagere, hvilket dog i kvalitativ forskning er relativt almindeligt, 

hvilket studierne også selv redegøre for. Dette speciale bidrager via en eksplorativ 
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tilgang med anbefalinger til fremtidig forskning, og sætter fokus på at kommende 

studier bør være påpasselige med både population, design og biases. 

Outcome-værdier 

Følgende diskussionsafsnit omhandler de forskellige outcomemål, herunder mental 

sundhed som er beskrevet i indeværende speciale. Gennem resultat og sammenkob-

lingsafsnittet er rapporteret forskelligartede data fra de inkluderede studier. De un-

dersøgte outcomes er hertil målt og vurderet gennem forskellige redskaber som tidli-

gere beskrevet. Derudover vurderes de kvalitative outcomes på baggrund af inter-

views, som efterfølgende blev analyseret. Ovenstående kunne betragtes som en be-

grænsning grundet manglende mulighed, for at sammenligne studierne og for der-

igennem at øge kvaliteten af indeværende speciale. Imidlertid rapporterer studierne at 

anvende redskaber, der generelt set har acceptabel validitet og reliabilitet. Herudover 

er det interessant, at diskutere hvorvidt de mange forskellige foki i de inkluderede 

studier kan sammenlignes. Hertil kan argumenteres for, at indeværende speciale på 

baggrund af den systematiske gennemgang af forskningsfeltet finder resultater som 

relaterer sig til emnet præstationer i elitesport. Disse resultater kan således have fæl-

lestræk, som bidrager til at belyse forskningsfeltet. Manglende lighed i studierne ved-

rørende outcomemål betyder imidlertid begrænset evidens. Dette med baggrund i at 

et systematisk review søger at sammenligne studier, og finde sammenlignelige ten-

denser i et forskningsfelt, for ikke at konkludere på baggrund af enkeltstående studi-

er. Denne problematik gør sig ligeledes gældende i relation til mental sundhedsbe-

grebet.  

For at opsummere finder nærværende speciale gennem en systematisk tilgang at out-

comemål indenfor forskningsfeltet differentiere fra angstlignende tilstande til mental 

trivsel og trænerrelation. På baggrund heraf kan sammenlignelighedsgraden diskute-

res, hvor fremtidig forskning bør undersøge specifikke delelementer eller begrebsaf-

klare præstation samt mental sundhed. Følgende afsnit vil derfor sætte fokus på inde-

værende speciales forståelse af mental sundhed og inkluderede outcomemål. Forsk-

ningsfeltet var i de kvantitative studier præget af forskellige måleværktøjer. Derfor 

anbefales videre at fremtidig forskning anvender fælles måleredskaber, for at skabe 

en konsensus om de outcomemål der bliver rapporteret, og sikre at værktøjerne måler 

samme fænomen. 
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Outcomevurdering af mental sundhed 

Nærværende speciales definition af mental sundhed er udarbejdet på baggrund af 

sundhedsstyrelsens og WHO's forståelse, som inkludere en ikke-patologisk opfattelse 

af mental sundhed. Mental sundhed skal hermed forstås som tilstedeværelsen af pato-

logiske karakteristika, men også en generel og bredere vurdering af trivsel. Nærvæ-

rende speciale identificerede 21 artikler, som kunne bidrage til forståelsen af mental 

sundheds relation til præstation jævnfør resultatafsnittet. Imidlertid kan det diskute-

res, hvorvidt indeværende speciales forståelse af mental sundhed er dækkende. Nær-

værende review har forsøgt at inkludere både miljømæssige faktorer og mental sund-

hed i vores in- og eksklusionskriterier. Dog er der i indeværende speciale ikke opsat 

specifikke eksklusionskriterier for mental sundhed, grundet den eksplorative tilgang 

til feltet, og grundet frygten for at forbigå relevante data. Der vil hertil kunne argu-

menteres for en mere specifik definition, hvor bestemte delelementer af mental sund-

hed kunne blive undersøgt. Dette ville bidrage til en anden forståelse af mental sund-

hed. Dog kunne en tydeligere definitionen have betydet manglende datamængder, da 

indeværende reviews eksplorative tilgange af mental sundhed var begrænset til 21 

studier. Kritikken af sammenligneligheden er imidlertid fortsat en bekymring, grun-

det de forskellige foki i litteraturen, som forskere bør være opmærksom på i fremti-

dige undersøgelser. Ligeledes argumenteres for, at den brede definition har bidraget 

til en dybdegående forståelse. Dette på baggrund af en fremhævning af studier, som 

omtaler at trivsel kan influere sportslige præstationer, og at resiliens kan opbygges 

gennem fx. social støtte og en inkluderende kultur. Herudover er der opsat forslag til, 

hvad en sådan inkluderende kultur bør indeholde. Yderligere har nærværende specia-

le identificeret værktøjer som self-talk og visualiserings strategier til at nedsætte 

angstniveau, og sætte atleten i stand til at kontrollere negative tanker. Det er gennem 

de inkluderede studier blevet fremhævet hvordan angsten inden og under konkurren-

ce påvirker præstation. Hertil  argumenteres at klubber og organisationer bør fokuse-

re på at træne atleterne til at håndtere presset, da pres ikke kan fjernes fra konteksten. 

Gennem specialet har vi ligeledes fremhævet en række stressorer, som kan være af-

gørende at forstå i både forberedelsesfasen og under konkurrence med henblik på at 

optimere resultaterne. Hertil uddybes, individuelle forskelle som bør håndteres. Vi-
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dere fandt nærværende speciale faktorerne mental robusthed og emotionsregulering, 

som kan påvirke den mentale sundhed. Dette bliver relevant, da tidligere forskning 

fremhæver en underrapportering af emotioner og generel velvære grundet frygt for at 

tabe ansigt og fremstå svag. Hertil finder nærværende speciale, at enhver organisati-

on bør skabe gennemsigtighed. Fordi en kultur hvor medlemmerne ikke tør udtrykke 

sig og komme med forslag til forbedringer fremstår præstationshæmmende. Herfor 

kan der argumenteres, at den brede begrebsdefinition har bidraget til et nuanceret 

billede, som kunne inspirere og underbygge organisationer i fremtiden. Vi har i for-

længelse heraf inkluderet teorien om psykologisk tryghed som også kan ses i relation 

til en sund kultur og mental sundhed. På baggrund af ovenstående diskussion argu-

menteres for, at selvom de inkluderede studier ikke specifikt fremhæver begrebet, 

relaterer mange af de fundne faktorer sig til mental sundhed. Yderligere fremstår 

temaer som tillid, psykologisk tryghed og gruppesamhørighed som noget der kan 

kobles til både mental sundhed og forbedret præstationsevne. Yderligere indeholder 

dette systematiske review en række begrænsninger, som vil blive gennemgået i be-

grænsningsafsnittet. 

 

Begrænsninger  

Dette afsnit vil summere de begrænsninger som blev identificeret gennem indevæ-

rende speciale. Vi har undersøgt et nyt og forholdsvis uberørt forskningsfelt, hvortil 

vi fandt en begrænset mængde empiri. Herfor har nærværende speciale inkluderet 

forskellige studiedesigns. Dette involverer inkluderingen af både kvalitative og kvan-

titative tilgange til belysning af forskningsspørgsmålet. Afhængig af fremtidige stu-

dieformål vil mere kontrollerede studier være relevant. Ligeledes bør longitudinelle 

studier overvejes i forbindelse med at følge atleter over tid og påvise en udvikling af 

præstation. Derudover inkludere nærværende speciale en stor varians af outcomemål 

og fokuspunkter i de inkluderede studier. På baggrund af vores biasvurdering af de 

kvalitative studier, findes at alle inkluderede studier i en vis grad indeholder data 

som ikke rapporteres direkte, hvilket sænker kvaliteten af de samlede data. Yderlige-

re kan der argumenteres for, at der mangler en tydelig begrebsafklaring af mental 

sundhed hos atleter. Hvert studie har eget fokus og behandler et aspekt af mental 

sundhed, mens nærværende speciale forsøger at kombinere mental sundhed på tværs 
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af aspekter. Dertil findes det relevant med bedre begrebsdefinitioner omkring mental 

sundhed i fremtidige studier. Specialet formår ikke at identificere, hvorvidt hold- og 

individuel sport kan anses som sammenlignelige eller forskellige. Nærværende re-

view inkluderer studier, hvis resultater beskrives som sportsspecifikke, mens andre 

studier argumenterer for en stor overførbarhed på tværs af alle sportsgrene. Yderlige-

re har studiet været begrænset til primært at inkludere studier fra den vestlige verden. 

Lande som Rusland og Kina har en lang tradition for, at kunne skabe atleter som 

bliver nogle af de bedste i verden, men særligt Kina beskrives som en lukket kultur, 

hvorfor der ikke findes megen empiri på området (Ge et al. 2019). Hertil finder vi det 

relevant, at undersøge kulturer som umiddelbart i litteraturen besidder et andet men-

neskesyn end de her inkluderede studier, hvor eliten formes under enormt pres, og 

det kræver stor både mental og fysisk styrke ikke at falde fra. I sådanne kulturer kun-

ne man argumentere for, at man ikke på samme måde forholder sig til mental sund-

hed, men derimod udelukkende til præstationer. (Si, Duan, Li, Zhang & Su, 2015). 

Nærværende speciale har yderligere været begrænset af manglende begrebsafklarin-

ger. Som beskrevet tidligere jævnfør sammenkobling - syntese af resultater, forsøges 

forskellige begreber at grupperes til en samlet syntese. Dog fremgår der sjældent en 

decideret begrebsafklaring i de enkelte studier. Dette ses eksempelvis med et begreb 

som motivation, hvortil det i et studie beskrives som motiverende at have en god 

holdånd. Nærværende speciale finder det problematisk, at ét begreb som motivation 

bliver beskrevet med et andet ukonkret og ikke definerbart udtryk som, hvad holdånd 

indebærer. Lignende tendenser ses bl.a. i forlængelse af begreber som psykologiske 

færdigheder, trivsel og positive kulturer. Nærværende speciale anbefaler herfor at 

fremtidig forskning tydeligt opstiller en begrebsafklaring. 

 

Klinisk relevans 

Nærværende speciale finder i henhold til miljømæssige faktorer og midler for præsta-

tionsoptimering et behov for yderligere forskning på det undersøgte problemfelt. 

Dette skyldes et begrænset forskningsfelt præget af vigende kvalitet af studiedesigns 

og af specifikke populationer, samt en stor andel af kvalitative studier. Vi mener ikke 

på baggrund heraf, at der findes belæg for at fremsætte kausaliteter eller generelt 
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overførbare sammenhænge. Dog kan nærværende systematiske review fremhæve en 

række positive faktorer, som er fundet med baggrund i indeværende begrebsdefiniti-

on.  

Jævnfør diskussionsafsnittet mangler i eksisterende forskning, finder vi flere artikler 

som omtaler hårde miljøer med stor mistrivsel. Dette ses i forlængelse af artikler som 

omtaler øget depressive tendenser og udbrændthed hos atleter, hvilket resultere i 

uforløst potentiale. Herudover ses en kultur, som ifølge tidligere fremhævet teori, 

kan anses som værende destruktiv for sportslige præstationer. Vi finder herfor en 

klinisk relevans i at fremhæve anbefalinger på baggrund resultaterne i indeværende 

speciale. Disse anbefalinger omhandler en række fokuspunkter, som der på organisa-

tionsniveau bør overvejes, relation til at skabe et mentalt sundt miljø, og et miljø som 

giver atleterne de bedste forudsætninger for at levere toppræstationer. Følgende fo-

kuspunkter anbefales til organisationer:  

• Åbenhed, som medfører et frygtfrit miljø. 

• Vidensdeling på tværs af organisationen. 

• Trænere skal formå at udfordre og motivere atleter, og evne at være sensitive 

og lyttende, samt modtagelige for feedback.  

• Rummelighed i organisationen. Inkludere accepten af en forskellighed og 

støtte af atletens individuelle udvikling. Dette kan fx. implementeres ved at 

give atleten mulighed for at arbejde med forskellige trænere og atleter.  

• Træning i stress og angsthåndtering.  

Med disse anbefalinger ser nærværende speciale dog ikke en decideret klinisk rele-

vant, men nærmere anbefalinger på et niveau, hvor yderligere forskning vil kunne 

bidrage med andre dimensioner og skabe nye forståelser. 
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Konklusion  

Nærværende speciale har gennem en systematisk tilgang forsøgt at undersøge, hvilke 

miljømæssige aspekter, som bidrager til skabelsen af toppræstationer i elitesport, 

samt hvorledes mental sundhed har relevans for toppræstationer. Efter en omfattende 

screeningsproces blev der fundet 21 relevante artikler. Af disse studier anvendte 14 

en kvalitativ tilgang, mens 7 studier anvendte en kvantitativ tilgang. På baggrund af 

de inkluderede studier blev relevante resultater rapporteret. Hertil fremhæves at stu-

dierne opstiller forskellige forståelser af præstation. Dog bidrog den systematiske 

tilgang til at nærværende speciale, kunne udlede fællestræk for studiernes formål og 

resultater. Hertil har indeværende speciale sammensat en syntese med fire temaer, 

som indeholder en række faktorer og begreber som er relevante i forbindelse med at 

skabe toppræstationer. De fire temaer som blev identificeret være sig beskyttende 

faktorer, organisationskultur, motivation, samt stress & angsthåndtering. En forståel-

se af disse temaer, vil nærværende speciale på baggrund af forskningslitteraturen 

argumentere for bidrager til konstruktionen af et elitesportsmiljø. I syntesen identifi-

ceres begrænsninger, som indeværende speciale anbefaler at fremtidige studier for-

holder sig til. Det er gennem indeværende speciale fremhævet at der i forskningsfel-

tet ses en begrænset begrebsafklaring, hvor begreber som motivation bliver beskrevet 

ved god holdånd eller en god træner, som forstår at motivere. Imidlertid findes ikke 

konkrete begrebsafklaringer eller forklaringer af eksempelvis, hvad en god holdånd 

indbefatter. Specialet inkluderede videre en teoriramme for at belyse forskningsfeltet 

yderligere. Hertil blev Edmundsons teori om psykologisk tryghed, Pelletiers be-

grebsafklaring af motivation, samt Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model 

gennemgået. Yderligere inkluderede nærværende speciale også Ericssons begreb 

deliberate practice, men identificerede kun ét studie som omtalte teorien direkte. 

Edmundsons teori bidragede til en bredere forståelse af organisationskultur. Yderli-

gere rapporterede nærværende speciale at den hertil inkluderede litteratur ligeledes 

fremhævede frygtfrie miljøer og tryghed i organisationen som nøglebegreber til for-

bedring af præstationer. 

Den anden del af problemformuleringen fokuserede imidlertid på, hvorvidt mental 

sundhed har en betydning for atleternes præstation. Hertil fremhæves psykosociale 

forhold som god kommunikation, trivsel og social støtte at være særligt vigtige. Vi-

dere blev mental robusthed og en positiv træner relation rapporteret som fordrende 
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for præstation og mental sundhed. Dog fremhævede nærværende speciale begræns-

ninger i begrebsdefinitionen af mental sundhed. Tidligere forskning, fremhævede et 

stort mørketal for mental sundhed i elitesportsorganisationer, hvor det anslås at op til 

60% af atleter ses med svært depressive symptomer. Dette stemmer ikke overens 

med nærværende speciales fund, som opsatte god kommunikation, åbenhed og empa-

ti som nøgleord for de undersøgte organisationer. Herved opstår en undren om, hvor-

vidt mental sundhed er fordrende for sportslige præstationer, eller forskningsfeltet er 

præget af bias. Yderligere bliver resiliensbegrebet beskrevet som en faktor der kan 

øge præstation samt mindske mental mistrivsel. Videre identificere nærværende spe-

ciale, at stressorer og angstprovokerende situationer er en uundgåelig del af elitespor-

ten. Hertil finder specialet værktøjer som visualisering og self talk som gavnlige til at 

nedsætte angstniveau og anvende pres konstruktivt.  

Yderligere bidrager specialet til en dybere forståelse af, hvilke miljømæssige faktorer 

som kan anvendes til at skabe rammerne for toppræstationer. Afslutningsvis bidrager 

nærværende speciale med en række anbefalinger til fremtidig forskning, om begrebs-

afklaring og aftabuisering. Vi finder imidlertid ikke belæg for at konkludere kausale 

sammenhænge, men tendenser i forskningsfeltet. Det står videre usagt, hvordan de-

struktive svømmemiljøer og lignende traumatiserende forhold kan resulterer i medal-

jer ved OL, EM og VM. Hertil står vi tilbage med en videre nysgerrighed som frem-

tidig forskning forhåbentligt yderligere kan belyse.   
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Bilag:  

 

Bilag 1: Søgestreng 

PsycInfo  
06-04-2021 948 hits 
1,007 Results for ((((IndexTermsFilt: ("Sports")) OR (IndexTermsFilt: ("Athletes")) OR 
(IndexTermsFilt: ("Professional Athletes")) OR (IndexTermsFilt: ("Professional 
Sports")))) OR (((Any Field: (Athlet*)) OR (Any Field: (sport*))))) AND ((Any Field: 
(elite) OR Any Field: (talent*) OR Any Field: (expert*))) AND ((Any Field: ("Mental 
health") OR Any Field: (Stress*) OR Any Field: ("well being") OR Any Field: (Welfare) 
OR Any Field: (anxiety) OR Any Field: (safety) OR Any Field: (psychosocial) OR Any 
Field: (support) OR Any Field: ("mental skills") OR Any Field: (resourcefulness) OR 
Any Field: (burnout) OR Any Field: (pressure) OR Any Field: ("mental fatigue"))) AND 
((Any Field: (group*) OR Any Field: (organization) OR Any Field: (team*) OR Any 
Field: (environment))) AND ((Any Field: (Perform*) OR Any Field: (accomplishment) 
OR Any Field: (achievement) OR Any Field: (Succe*))) 
 

PUBMED  
søgning 06-04-2021 

Results: 3051 

((((("Sports"[Mesh]) OR (Sport* OR Athlet*)) AND (elite OR talent* OR ex-
pert*)) AND ("Mental health" OR Stress* OR "well being" OR Welfare OR 
anxiety OR safety OR psychosocial OR support OR "mental skills" OR re-
sourcefulness OR burnout OR pressure OR "mental fatigue")) AND (group* 
OR organization OR team* OR environment)) AND (Perform* OR accom-
plishment OR achievement OR Succe*) 
 

Sportdiscus 

06-04-2021 12.30 1778 hits 

DE "SPORTS" OR (sport* OR athlet*) AND ( elite OR talent* OR expert* ) 
AND ( “Mental health” OR Stress* OR “well being” OR Welfare OR anxiety 
OR safety OR psychosocial OR support OR “mental skills” OR resourceful-
ness OR burnout OR pressure OR “mental fatigue”) AND (group* OR organi-
zation OR team* OR environment) AND (perform* OR accomplishment OR 
achievement OR Succe*) 
 

Bilag 2: Risk of bias 

Vedlagt som eksternt dokument.  
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