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OPSUMMERING AF DELRAPPORT 1

• Socioøkonomi og socialkulturelle faktorer har særlig betydning for fysisk inaktivitet

• Etniske minoriteter oplever ofte yderligere faktorer som påvirker negativt ift. fysisk 
inaktivitet

• Livsbegivenheder og job har stor betydning for fysisk inaktivitet (positivt og negativt)

• Motiver og barriere kan og bør forstås fra en socioøkologisk vinkel og med tanke på 
livsvilkår og livforløb
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DELRAPPORT 2

Vi udførte i oktober/november en spørgeskemaundersøgelse blandt inaktive danskere

1033 besvarede spørgeskemaet

Deltagerne er fordelt over hele landet

Der er en lidt større repræsentation af kvinder (61%) end mænd (39%).

Alder: 18-34 (24%), 35-49 (32%), 50-65 (44%)
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OVERORDNEDE KONKLUSIONER: BARRIERE

 Det synes ikke at være en selvvurderet mangel på økonomi

 Oplevet fysisk helbred kan være en barriere, som er meget betydningsfuld

 Direkte adspurgt ser det ikke ud som om at fysisk inaktive danskere bruger tid på andre 
fritidsaktiviteter og deraf ikke har tid til fysisk aktivitet

 Der kan for nogle være en oplevet mangel på energi efter arbejde

 De oplever ikke at mangle tilbud om fysisk aktivitet
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OVERORDNEDE KONKLUSIONER: MOTIVER

 Ønsket om en sundere og flottere krop fylder meget (hos mange fysisk inaktive)

 Der er et ønske om at kunne se forbedringer (ift. 
egne evner) når man deltager i fysisk aktivitet                                                                    
uagtet niveau (relevant for motivation)

 At dyrke fysisk aktivitet ses ikke som en god måde                                                                at 
få nye bekendtskaber på

 Det er det til gengæld hvis nøglepersoner spørger                                                                   
om man vil være aktive sammen

 Fysisk aktivitet hænger meget sammen med sundhed for fysisk inaktive (motivation)
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TYPOLOGIER (UDVÆLGELSE):

Baseret på resultater fra delrapport 1 (litteraturreview og ekspert interview), 
spørgeskemaundersøgelsen og interviews med tidligere inaktive, nu aktive, har vi 
trianguleret al data, mhp. på at udforske teoretiske baserede typologier, som er blevet 
tilpasset i samspil med styregruppe og praktikere for projektet (DIF/DGI/BDFL).

Derudover har vi udført latent class analysis (et sandsynlighedsestimat på fordelingen 
indenfor fysisk inaktive danskere), som giver indblik i de livsvilkår der præger inaktive og 
kan bruges som linse for de tre typologier, som er:

 Unge voksne: Mit liv i forandring (mænd og kvinder, 18-29 år)

 Familier: Familien i centrum (mænd og kvinder, 30-49 år)

 Voksenlivet efter børn: Min sundhed (mænd og kvinder, 50- 65år)
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Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -
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INAKTIVE DANSKERE - LIVSVILKÅR

Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Gruppe 1 (53,2%)

Gruppe 1 er overordnet set den socioøkonomisk stærkeste og sundeste 
gruppe. Det er den yngste gruppe, og de har høj beskæftigelse samt bor i 
højere grad i store byer. Sundhedsmæssigt har de et noget lavere BMI, og 
det er i lav grad helbredsproblemer, der holder dem fra at være fysisk 
aktive. De mener i højere grad end de andre to grupper, at fysisk aktivitet 
får dem til at føle sig sund. Det er gruppen med kortest tid siden 
regelmæssig motion, og de har generelt haft gode oplevelser med 
motion/idræt som børn. Gruppe 1 er sammen med gruppe 2, mindre 
ensomme end gruppe 3.
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INAKTIVE DANSKERE - LIVSVILKÅR

Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Gruppe 2 (29,1%)

Gruppe 2 er den mellemste gruppe i forhold til alder, og de har middelhøj 
beskæftigelse samt er den gruppe der i lavest grad bor i store byer. 
Sundhedsmæssigt har de en højere BMI end gruppe 1 og ligner mere 
gruppe 3, men det er i lav grad helbredsproblemer, der holder dem fra at 
være fysisk aktive. De mener i lavere grad end de andre to grupper, at 
fysisk aktivitet får dem til at føle sig sund. Det er gruppen med længst tid 
siden regelmæssig motion, og de har generelt haft ringere oplevelser med 
motion/idræt som børn end de øvrige grupper. Til slut er gruppe 2 sammen 
med gruppe 1, mindre ensomme end gruppe 3.
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INAKTIVE DANSKERE - LIVSVILKÅR

Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Gruppe 3 (17,7%)

Gruppe 3 er overordnet set den mest udsatte gruppe. Det er den ældste 
gruppe, og de har betydeligt lavere beskæftigelse samt ligger imellem 
gruppe 1 og gruppe 2 i forhold til urbanisering (nogle bor i større byer 
andre ikke). Sundhedsmæssigt har de en højere BMI end de øvrige 
grupper, og det er i meget høj grad helbredsproblemer, der holder dem fra 
at være fysisk aktive. De mener i lav grad, at fysisk aktivitet får dem til at 
føle sig sund. Gruppen ligger mellem gruppe 1 og 2 i forhold til tid siden 
regelmæssig motion, og de har generelt haft gode oplevelser med 
motion/idræt som børn. Til slut er gruppe 3 mere ensomme end gruppe 1 
og 2.
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INAKTIVE DANSKERE - TYPOLOGIER

Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Mit liv i forandring

Dynamisk livsfase med mange skift, ændringer, opbrud og nye begyndelser (flytning, 
studiestart, jobstart, samleverstatus osv.) 

Generelt godt selvvurderet helbred uden fysiske skavanker

Ensomhed: Føler sig nogen gange isoleret, udenfor og savner samvær med andre

Tidligere erfaringer med fysisk aktivitet: Har dyrket en del motion og idræt, men det er et 
par år siden, at der er blevet motioneret regelmæssigt. Gode oplevelser med idræt og 
motion i barndommen, har erfaringer med organiseret idræt, men for det meste har det 
været fysisk aktivitet alene både i uorganiseret form og i kommerciel regi  

Oplever at have kendskab til en række idræts – og motionstilbud i sit nærområde 

Ser det ikke som et motiv at komme i gang med fysisk aktivitet for at opnå nye 
bekendtskaber 

BARRIRER

Flere livsbegivenheder (skift) på én gang påvirker det fysiske aktivitetsniveau i en 
negativ retning 

Oplever nogen gange at mangle energi til fysisk aktivitet efter en lang hverdag (ar-
bejde eller studie) 

MOTIVER 

Føler sig sund ved fysisk aktivitet 

At opnå en flottere og sundere krop 

Vil være tilbøjelig til at sige ja, hvis en i omgangskredsen spørger, om man vil være med 
til at lave noget fysisk aktivt sammen 

18 – 29 år
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Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Familien i centrum

Som småbørnsfamilie er man ikke lige så fysisk aktiv som andre, der ikke har børn 

Som småbørnsfamilie er der en masse logistik og praktik, der fylder ens hverdag og 
tærer på energien 

Bærer rundt på for mange kilo 

Ensomhed: Føler sig nogen gange udenfor og isoleret fra andre 

Generelt godt selvvurderet helbred uden fysiske skavanker

Tidligere erfaringer med fysisk aktivitet: Har dyrket lidt motion og idræt, men det er 
nogle år siden, at der er blevet motioneret regelmæssigt. Kan huske nogle gode 
oplevelser med idræt og motion i barndommen, har erfaringer med organiseret 
idræt, kommercielt idræt, men har overvejende dyrket uorganiseret idræt alene. 

Oplever at have kendskab til en række idræts- og motionstilbud i nærområdet 

Ser det ikke som et motiv at komme i gang med fysisk aktivitet for at opnå nye be-
kendtskaber

BARRIERER

Som småbørnsfamilie er ens egne behov tilsidesat  

Fokus er ikke primært på fysisk aktivitet 

Far får rørt sig lidt mere end mor

MOTIVER

Nøglepersoner, der opmuntrer til fysisk aktivitet, er forbundet med højere fysisk 
aktivitetsniveau blandt børn og unge 

Fysisk aktivitet sammen med sine børn vil for nogen forældre være en måde at 
komme i gang med motion

Vil gerne være fysisk aktiv for at opnå en flottere og sundere krop 

30-49 år
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Livsvilkår                 +

Livsforløb 65 årLivsforløb 18 år

Livsvilkår                 -

Når reden bliver tom

Børnene er stort set selvkørerende (på vej til/er flyttet hjemmefra), og der blevet mere fokus på egen 
sundhed og trivsel

Bærer rundt på for mange kilo 

Alderen begynder at sætte sine spor, og man kan ikke det samme, som man kunne engang

Tidligere erfaringer med fysisk aktivitet: Har dyrket lidt motion og idræt, men det er en del år siden. Har ikke 
så mange gode oplevelser med idræt og motion fra barndommen. Har erfaringer med organiseret idræt, 
men har mest motioneret alene på uorganiseret vis

Oplever at have kendskab til en række idræts- og motionstilbud i nærområdet 

Ser det ikke som et motiv at komme i gang med fysisk aktivitet for at opnå nye bekendtskaber 

BARRIERER 

Føler at det selvvurderede helbred generelt ikke er så godt

Oplever at fysiske skavanker nogen gange er en barriere i forhold til at være fysisk aktiv

Føler sig ikke umiddelbart sund eller bliver glad af fysisk aktivitet 

MOTIVER

Bevidsthed om at fysisk aktivitet er en måde at udskyde aldring og forhindre sygdom

At motionere sammen med nogen man kender, eller nogen man kan spejle sig i

At motionere sammen med nogen på samme niveau som en selv 

At opnå personlige mål kan give noget ekstra energi til at være fysisk aktiv 

50-65 år
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VÆRKTØJSKASSEN
VÆRKTØJSKASSEN: Erfaringer og råd fra DIF-, DGI- & BDFL-eksperter

Typologi Kendskab til praksiserfaring Råd
Mit liv i 

forandring
• Uddannelsesinstitutionerne kan være en indgang til nye fællesskaber. 

Indvending: De inaktive opsøger ikke uddannelsesinstitutionernes 
idrætsforeninger. 

• Fokus på kommunikationen: At man ”inviterer” en ven med i stedet for at 
”tage” en ven med (mere positiv klang at blive inviteret ind). 

• Tilbyd aktiviteter på målgruppens præmisser. Det er aktiviteten, der skal være 
formålet (at det er rart og sjovt og ikke fokus på resultatet).  

• Kommunikativt er det en svær målgruppe at nå, fordi de ikke har det samme 
incitament for sundhed som de ældre. De unge føler sig udødelige. 

• Kampagner løser ikke alting. Det handler om at ramme dem med det rigtige 
tilbud (skal de ud i de eksisterende tilbud, eller skal der laves nye?).

Familien i 
centrum

• Familieaktiviteter i foreningerne (at gøre noget sammen som familie). 

• Familieaktiviteter i daginstitutionerne: Idræt i hentesituationerne hvor 
instruktører fra foreninger laver fysisk aktivitet med forældre, når de henter 
deres børn. 

• Åben hal (børn og voksne). 
• Kvindecykelhold (forskudt af børnenes og mandens træning). 

• Lav noget for forældrene mens børnene er aktive med deres sportsgren i 
foreningen. Spørg forældrene hvad de godt kunne tænke sig at lave, så 
foreninger kan støtte det. OBS: Hvis det er en fodboldklub, er det nok den 
aktivitet, instruktørerne vil lave med forældrene. Og hvis inaktives børn også er 
inaktive, dur det ikke at lave familieaktiviteter i foreninger, for så har man ikke 
fat i de inaktive forældre gennem børnene.

• Fokus på ”Ikke-omklædt idræt” (gør det så let som muligt at være aktiv).
• Brug børnene som motiv: At give dem nogle gode oplevelser/vaner med fysisk 

aktivitet. Vær fysisk aktiv sammen med sine børn. 

Når reden 
bliver tom

• Facebookgruppe (privat initiativ): Borgere skriver opslag, når de har været 
ude at gå og opstiller personlige mål (motiverer andre til det samme).  

• Re-framing (flyt fokus fra den fysiske aktivitet). Eks. med cykelhold 
”Depotrytterne” eller ”Mandfolk på mountainbike”, der går mest op i at få fyldt 
depoterne op (med mad/drikke), men hvor cykling er det sekundære. 

• Gå-projekter da der er en lav barrer (få krav).
• Tag en ven med. 
• Kommunikation omkring tilbud i lokalavisen (dog svært at afgøre om man 

kun får fat i dem, der i forvejen er aktive). Massekommunikation på Facebook 
kan være svær (måske særligt for målgruppen).

• Sundhedsprofessionel som link mellem den inaktive og foreningerne (eks. 
fysioterapeut ”det her tilbud er lige noget for dig”). 

• Samarbejde ml. lokale idrætsforeninger og diabetesforeningerne 
(rekrutteringsgrundlag). 

• Bordtennis for 60+: Venlig konkurrence. Kaffehygge (fællesskabet). 

• Find de rigtige tilbud til målgruppen. Arbejd med humor og ironi. 
• Se muligheden i at målgruppen måske har lidt højere til loftet end de andre 

aldersgrupper (går ikke lige så meget op i at alt skal være perfekt). 
• Tilbud med lave barrierer (simpelt og med minimalt udstyr) for aktiviteten. 
• Fokus på at målgruppen skal gøre noget godt for sig selv. 
• Fokus på spejling; at man skal være sammen med nogen, der ligner en selv. 
• Vigtigt at være bevidst i markedsføringen: hvem er det vi afbilleder (for at man 

kan spejle sig som inaktiv).
• Arbejd med rolle instruktøren/træneren-rollen. Vejledende rolle (forståelse for 

sundhed og skavanker). 
• Vær opmærksom på hvor målgruppen er, og hvordan man kommunikerer 

med dem (så budskabet om at tilbuddet er for alle kommer frem). 
• Lav et informationsmøde inden tilbuddets opstart, så man ikke skal møde op i 

hallen omklædt den første gang. 
• Lav screeningsspørgsmål, så man kan finde det rigtige tilbud til den enkelte.
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Indvending: De inaktive opsøger ikke uddannelsesinstitutionernes 
idrætsforeninger. 
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• Kampagner løser ikke alting. Det handler om at ramme dem med det rigtige 
tilbud (skal de ud i de eksisterende tilbud, eller skal der laves nye?).
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• Familieaktiviteter i foreningerne (at gøre noget sammen som familie). 
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• Brug børnene som motiv: At give dem nogle gode oplevelser/vaner 
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• Facebookgruppe (privat initiativ): Borgere skriver opslag, når de har været 
ude at gå og opstiller personlige mål (motiverer andre til det samme).  

• Re-framing (flyt fokus fra den fysiske aktivitet). Eks. med cykelhold 
”Depotrytterne” eller ”Mandfolk på mountainbike”, der går mest op i at få fyldt 
depoterne op (med mad/drikke), men hvor cykling er det sekundære. 

• Gå-projekter da der er en lav barrer (få krav).
• Tag en ven med. 
• Kommunikation omkring tilbud i lokalavisen (dog svært at afgøre om man 

kun får fat i dem, der i forvejen er aktive). Massekommunikation på Facebook 
kan være svær (måske særligt for målgruppen).

• Sundhedsprofessionel som link mellem den inaktive og foreningerne (eks. 
fysioterapeut ”det her tilbud er lige noget for dig”). 

• Samarbejde ml. lokale idrætsforeninger og diabetesforeningerne 
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• Se muligheden i at målgruppen måske har lidt højere til loftet end de andre 
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DET VIDERE FORLØB

1. Delrapport 2 klar til formidling i sommer 2020

2. Typologier tilpasses i samarbejde med DIF/DGI for bedst mulig kommunikation (14/9)

3. Forhåbentligt anvendes materialet i praksis efteråret 2020

4. Videnskabelig artikel(er) klar efterår/vinter 2020
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TAK FOR JERES TID

I er velkomne til at skrive til knudryom@ph.au.dk
eller ringe til mig på 22442010, hvis der skulle 

opstå spørgsmål efterfølgende.

mailto:knudryom@ph.au.dk


AARHUS 
UNIVERSITET


	Inaktive Danskere:  ��Udvikling af typologier på baggrund af data og praksis
	Proces
	Opsummering af Delrapport 1
	Delrapport 2
	Overordnede konklusioner: Barriere
	Overordnede konklusioner: motiver
	Typologier (udvælgelse):
	Livsvilkår – Latent Class
	Inaktive Danskere
	Inaktive Danskere - Livsvilkår
	Inaktive Danskere - Livsvilkår
	Inaktive Danskere - Livsvilkår
	Livsforløb – Typologier
	Inaktive Danskere - typologier
	Inaktive Danskere - typologier
	Inaktive Danskere - typologier
	Værktøjskassen
	Værktøjskassen
	Det Videre forløb
	Tak for jeres tid
	Dias nummer 21

