
Mentalt sunde træningsmiljøer 
i dansk svømmesport

Andreas Küttel & Carsten H. Larsen                 21/09/20                 akuttel@health.sdu.dk

1 21/09/2020

mailto:akuttel@health.sdu.dk


2 21/09/2020

Learning and Talent 
in Sport (LETS)



Agenda

 Undersøgelsens baggrund og metode

 Oversigt over deltager

 Foreløbige resultater
 Træningsmiljø
 Stressorer
 Trivsel Angst/Depression symptomer

 Konklusioner/Perspektivering

21/09/20203



Baggrund

 Dansk Svømmeunions sportslige strategi og handleplan har et 
øget fokus på at udvikle og støtte talentfulde klubmiljøer

 Mental sundhed er et kendetegn på en kultur af excellence og 
en vigtig resurse for atleter i hele deres karrierer

 Mental sundhed er mere end fravær af mental sygdom 
eller symptomer af mentale lidelser
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DSU Vision:
Vores mål er at skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer 

for udøvelse af vandidræt i Danmark.



Mentalt sunde træningsmiljøer 
i dansk svømmesport

 Undersøgelsens formål:

• Undersøge svømmeres oplevelse af deres 
træningsmiljøer, deres trivsel og deres mentale 
udfordringer samt faktorer der ligger til grund for disse

• Formidle resultater og udvikle guidelines for at skabe 
bedre rammer for at arbejde med mental sundhed 
og trivsel i dansk svømmesport
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Spørgeskemaundersøgelse: 
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Klubber

Konkurrence svømmere



Dataindsamling (i gang)

 Svømmere fra i alt 30 klubber (februar 2020 - Lockdown i marts)
 Vi har sendt en rykker til yderlige 40 klubber til at deltage her til efteråret

 Målinger:
• 33 spørgsmål omhandler miljøet
• Forskellige stressorer
• Trivsel
• Generelle symptomer på angst
• Symptomer på depression

 Baggrund information:
 Alder, køn, niveau, skader
 Timer træning/skole/arbejde
 Social media, søvn, afslapning
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Oversigt over deltager (status august 2020)
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N = 356

Køn Kvinder/piger: 57 % 
Mand/drenge : 43% %

Alder M = 16     (range 14-26)

Niveau Regional ungdomselite: 29%
National ungdomselite: 46,6%
International ungdomselite: 4,3%
Regionalt senior elite: 4,6%
National senior elite: 12,1%
International senior elite: 3,2%
World-class senior elite: 0,3 %

30 forskellige klubber/miljøer
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Svømmernes drømme og ambitioner
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Jeg vil bare 
gerne være så 
hurtigt som jeg 

kan blive
Jeg vil virkelig 
gerne komme 

til OL

At komme til 
OL og slå en 
dansk rekord At blive ved 

med at 
udvikle mig til 
at blive god

Jeg vil gerne 
vinde en 

medalje til DM 
for juniorer

Jeg vil gerne 
ned på 2:05 
på 200 fly

Komme på 
landsholdet

Komme i top 
3 til DM

Mit mål er at 
slå PR i næsten 

alle løb jeg 
svømmer

Nej jeg 
tænker ikke 

så langt frem

OL, VM, NCAA

Have det sjovt

Jeg vil gerne 
forbedre mine 
tider, og min 

mentale psyke



Foreløbige resultater (N = 356)

M (SD)

Træningstimer (om ugen) 17,8 (5,1)

Antal træningspas 8

Yderlige timer i forbindelse med sport 5,7 (6.1)

Timer uddannelse 30,6 (9,7)

Timer arbejde 1,7 (5,1)

TOTAL timer om ugen 56,2 (11,1)

Timer søvn 16% = mellem 6-7 timer
40 % = mellem 7-8 timer
35% = mellem 8-9 timer
9% = 9 timer og mere

Søvnkvalitet 69% = god/meget god
9% = dårlig/meget dårlig

Social media forbrug (per dag) 8% = mindre end 30min           21% = 30-60min
32% = 1-2 timer                      21% = 2-3 timer
13% = 3-4 timer                6% = mere end 4 timer

Alvorlige skader (i de sidste 2 år) Ingen: 66%       Et: 23%         To: 6%
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Hvordan vurderer svømmerne deres 
træningsmiljø?
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Skole

Privat

Sport
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1) Kommunikation blandt 
nøglepersoner (4)

2) Trivsel i miljøet (4)

3) Nogen at snakke med (3)

4) Langsigtet udvikling (6)5) Inklusion og sparring (5)

6) Tilstrækkeligt tid (3)

7) Fleksibilitet/adgang til 
faciliteter og eksperter (3)

8) Støtte fra omverden (5)

Dansk talentudviklingsmiljø spørgeskema



Laveste 5 

Mean

Min træner og en ansvarlig fra min skole taler sammen om, 
hvordan jeg kan passe både skole og sport

2,56

Mine forældre og trænere taler sammen om, hvad jeg prøver at 
opnå udenfor sporten

2,78

Mine forældre og en ansvarlig fra min skole taler sammen om, 
hvordan jeg kan passe både skole og sport

2,83

Jeg har tilstrækkelig tid til at være sammen med mine venner 
ved siden af min sport

2,92

Mine forældre og trænere taler sammen om, hvad jeg prøver at 
opnå i min sport

3,00
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1 = meget uenig; 2 = uenig; 3 = hverken eller; 4 = enig; 5 = meget enig
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Kommunikation blandt 
nøglepersoner



Højeste 5 

Mean

Min familie støtter mig i at prioritere min sport 4,48

Mine klubkammerater og jeg har et godt sammenhold til 
træning

4,47

Jeg føler mig tryg i mit træningsmiljø det meste af tiden 4,46

Udøvere er velkomne til træning selvom de er skadet 4,41

Jeg har nogen at snakke med i mit træningsmiljø, hvis jeg har 
sportslige problemer

4,36
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1 = meget uenig; 2 = uenig; 3 = hverken eller; 4 = enig; 5 = meget enig



Sandsynlighed, at man anbefaler sit miljø til andre
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74%
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Stress



Stress bland gymnasieelever 2019
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Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser 2019. Statens Institut for Folkesundhed
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser


Korrelation (r) med

Stressorer
Mean
(1-5)

Trivsel Angst Depression

Eksaminer/afleveringer i skolesammenhæng 3.57 -,29 ,29 ,23

Egne forventninger 
(fx følelse af at man skal være perfekt, meget høje målsætninger, 
bange for at lave fejl)

3.56 -,39 ,41 ,37

Konkurrencer
(fx forventninger, kravtider, kvalifikationer)

3.27 -,25 ,32 ,26

Din dagligdag 
(fx mange forskellige arbejdsopgaver, tidspres, transporttid)

3.19 -,31 ,32 ,29

Præstere indenfor mange forskellige 
livsområder 
(præstationspres fra skole/arbejde, sport, familie, kæreste, venner)

3.18 -,37 ,35 ,34

At være succesfuld i sociale sammenhænge 2.84 -,30 ,26 ,25

Personer i det sportslige miljø 
(fx konflikter med træner, andre svømmere)

2.51 -,34 ,23 ,28

Forskellige krav fra privatlivet 2.49 -,27 ,36 ,37
Personer i skolemiljøet 
(fx konflikter med lærere, klassekammerater)

2.39 -,22 ,25 ,29

Forventninger fra familiens side 2.23 -,25 ,17 ,25
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Mental sundheds model efter Keyes (2002)
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Fordeling trivsel
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(n = 143)
(n = 191)

Chi-square = 20.4 (df 2), p = .001, Cramers V = .25

32%

61%

7%

18%

59%

23%

«Flourishing»

«Languishing»

«moderate mental health»



Selvværd blandt gymnasieelver
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Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser 2019. Statens Institut for Folkesundhed
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser


Fordeling angstymptomer
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Chi-square = 10.8 (df 3), p = .012, Cramers V = .18

10,6%

3,6% 2,7% 2,1%

52%
68%

35%

26%

(n = 143)
(n = 191)



Fordeling depressionssymptomer
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Chi-square = 20.8 (df 4), p = .001, Cramers V = .25

5,3%

1,4% 1,6% 0,7%

20,2%

5,7%

34%

49%
39%

43%

(n = 143)
(n = 191)
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Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser 2019. Statens Institut for Folkesundhed
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser

https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/ung19_trivsel_og_sundhed_paa_gymnasielle_uddannelser


Foreløbige konklusioner

 Svømmere vurderer deres træningsmiljø generelt positivt og
føler sig trygt og støttet
 Der er et forbedringspotentiale ift. kommunikation og samarbejde

mellem nøglepersoner omkring atleter (træner-lærer-forældre)

 Stressorer fra den private, sportslige og skolekontekst samt 
egene forventninger påvirker svømmernes mentale sundhed
 Der er et forbedringspotentiale ift. restitution, coping strategier og

omgang med sociale medier

 De fleste svømmer trives godt og har ikke problemer med angst eller 
depression. Kvinder/piger er overrepræsenteret blandt atleter som 
angiver angst- eller depressionssymptomer  
 En særlig fokus bør rettes mod de kvindelige svømmer ift. mental sundhed
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Perspektivering
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Hvordan støtter man atleter som ligger på forskellige mentale sundhedsniveauer?

Hvad er trænerens ansvar, hvad er atletens, og hvad er familiens?

Hvad er miljøets rolle ift. atleternes mentale sundhed?
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Mange tak for jeres opmærksomhed!

21/09/2020

akuttel@health.sdu.dkAndreas Küttel
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