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Introduktion 

Inaktivitet er en stadig større udfordring i Danmark. Det er en udfordring som kan medføre 

store omkostninger samfundsøkonomisk, men som også på mikro- og makroniveau er 

problematisk for fx. menneskelig trivsel. Sundhedsstyrelsen (2015) estimerer de årlige 

nettoomkostninger for sundhedsvæsenet som følge af fysisk inaktivitet til 3.468 mio. kr.  

 

Til trods for megen fokus på inaktivitet fandt Sundhedsstyrelsen fra 2006 til 2016 ingen positiv 

ændring i inaktivitet (Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen, 2006, Eriksen et al., 2016). Samtidig 

registrerede den nyeste undersøgelse af danskernes motionsvaner (2016) et fald af idrætsaktive 

voksne fra 64% til 61%, imens et tilsvarende fald fra 86% til 83% blev registreret blandt børn 

7-15 år (Pilgaard & Rask, 2016). Selvom Danmark fortsat er et foregangsland i relation til 

fysisk aktivitet, er der altså plads til forbedringer og inaktivitets ‘koden’ synes stadig at være 

uløst. Således er der behov for viden om inaktive, og om hvordan man på en motiverende og 

positiv måde kan italesætte inaktivitet blandt danskerne og skabe solid knowhow for at ændre 

inaktivitetsmønsteret blandt danskerne.  

  

For mere end et årti siden blev der lavet to rapporter om inaktive danskere, sammenlignelige 

med målet for dette studie. Rapporterne var henholdsvis af kvantitativ og kvalitativ karakter 

(Ottesen, Vang & Skjerk, 2005; 2006). Resultaterne af disse undersøgelser var tre typologier; 

1) de tidligere aktive, 2) de motionsfremmede og 3) de ophængte. En række barrierer ift.  især 

de motionsfremmede blev belyst som indlejrede hos de inaktive selv (manglende relevans, 

ligegyldighed og manglende erfaring), og at motivation af de motionsfremmede hovedsageligt 

burde være igennem overbevisning om sundhedsfordele, altså hvad der kan opfattes som 

ekstrinsisk motivering (mere herom senere). 

  

Daværende undersøgelser var et stort skridt i generering af viden inden for området om 

inaktivitet i Danmark (Ottesen, Vang & Skjerk, 2005; 2006). Men viden inden for livsfaser i 

det moderne menneskes liv (uddybes senere) og motivation har udviklet sig ekstensivt siden 

da (Kulturministeriet, 2009; Wikman et al., 2017). Samtidig har idræts- og bevægelsesfeltet 

rykket sig i nye retninger, hvor især uorganiserede og kommercielle former har vundet indpas 

i idrætslandskabet (Pilgaard & Rask, 2016). Til trods for et stadig større udvalg af 

idrætsaktiviteter i både foreningsregi og i private konstruktioner, er der fortsat en stor del af 

den danske befolkning der er inaktiv (Eriksen et al., 2016). At få inddraget denne del af 
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befolkningen i meningsfuld fysisk aktivitet, er til gavn for den enkelte, såvel som for 

samfundet.  

  

Selvom foreningsidrætten anno 2018 synes udfordret af nye tendenser hos befolkningen, såvel 

som i organiseringen af idræt, bør foreningerne til stadighed ses som et anker for befolkningens 

motionsvaner. Derfor har DGI og DIF, med støtte fra Nordea Fonden og Tryg, øget deres 

samarbejde om at fremme foreningsidrætten i Danmark og inkludere inaktive i højere grad end 

tidligere. Samarbejdet ”Bevæg dig for livet” (BDFL) har således som mål, at flere danskere 

skal være idrætsaktive.  

  

Dette studie søger at bibringe relevant viden til at imødekomme inaktivitetsudfordringen i den 

danske befolkning gennem kvantitativ og kvalitativ videngenerering. Således vil dette projekt 

anvende motivations- og adfærdsteori samt livsfaser, til at undersøge hvilke faktorer hos 

inaktive og tidligere inaktive, der påvirker deres valg af aktivitet og/eller inaktivitet. Desuden 

vil der gennem solid data søges at nytænke typologier med henblik på at kunne målrette 

rekruttering og fastholdelse i foreningslivet.  

  

Formål med dette studie  

Formålet med studiet er at producere brugbart materiale for det rekrutteringspersonale, der ofte 

vil være et nyt medlems første kontakt i foreningen.  

Derigennem sigter studiet mod at støtte deltagelsen i foreningsidræt i Danmark, samt at øge 

fastholdelsen af nye deltagere, gennem en vurdering af motiverende faktorer for inaktive. 

Dermed kan studiets formål beskrives som følger:  

 

● At udarbejde typologier for inaktive.  

● At kortlægge barrierer for, og motiver til, aktivitet - herunder livssituation, 

adfærdsmønstre, vaner osv. 

● At danne basis for udarbejdelse af materiale, der kan bruges til rekruttering og 

fastholdelse af medlemmer. 

  

Studiets målgruppe  
● Rekrutteringsmedarbejdere i foreningsregi, herunder DGI, DIF og BDFL-samarbejdet. 

● Specialforbund i DIF & DGI’s landsdelsforeninger.  
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● Sekundært nationale og lokale medier. 

  

Teori/baggrund 
Ottesen og kolleger har tidligere præsenteret typologier for inaktive danskere (Ottesen, Vang 

& Skjerk, 2005; 2006). De store idrætsforbund har også bidraget til dette. DGI har bidraget 

med 4 typologier (Link), som blandt andet beskriver idrætsaktives motivation for at dyrke 

idræt. Typologierne er kort gengivet her:  

  

● Fællesskabstraditionalisten - er motiveret af at være social i foreningen, og personen er 

knyttet til tid og sted. 

● Den Konkurrenceorienterede - er motiveret af at idrætten er kompetenceudviklende, og 

personens fokus er overvejende på resultater og udfordringer.  

● Individualisten - ser idræt som et frirum fra hverdagen. Det er afgørende, at aktiviteten 

er fleksibel ift. tid, og at personen er motiveret af selve udøvelsen.  

● Livsstilsudøveren - er motiveret af identitetsdannende idræt, der er i konstant udvikling. 

Det er vigtigt for denne person, at der er fleksibilitet ift. tid og sted.  

  

Sammenholdt med Ottesen, Vang og Skjerks (2005) tre typologier om inaktive, synes inaktive 

og idrætsaktive at motiveres af forskellige faktorer. Nye typologier bør således indtænke dette. 

Samtidig er det blevet relevant at tale om livsfaser frem for aldersgrupper. Det skyldes i 

særdeleshed, at alder kan betegnes som en ’subjektiv’ størrelse, hvor meget afhænger af det 

enkelte individ, og af hvordan man opfatter sig selv som ’ung’, ’voksen’ eller ’gammel’ 

(Kulturministeriet, 2009). Afsættet findes i litteratur om det moderne menneske, som 

fremhæver at individualiseringen i samfundet, har stor betydning for de livsfaser mennesket 

gennemgår (Giddens, 1996; Bauman; 2001). I denne forståelse var livsbaner tidligere 

karakteriseret af særlige begivenheder knyttet til særlige alderstrin, hvorimod det i dag er mere 

flydende hvornår individet vælger at lade disse begivenheder udspille sig. Derfor bør 

typologierne også afspejle den dynamiske forståelse af livsfaser som illustreret i fig. 1.  

 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/GRUPPERUM-827-72


5 

 
Figur 1: Livsfaser (Kulturministeriet, 2009) 

  

Et andet vigtigt element omkring typologierne er, at danskerne synes overordnet motiverede 

for at deltage i fysisk aktivitet (Pilgaard & Rask, 2016). Derfor er motivation en afgørende 

faktor at få indarbejdet i typologier. Men hvor Ottesen og kollegers typologier var fokuseret 

omkring ekstrinsisk motivation (overtalelse, relevans og erfaringer), synes det i dag mere 

relevant at anlægge et intrinsisk perspektiv på motivation.  

  

Motivation hos inaktive 

En person kan være motiveret for fysisk aktivitet af både ekstrinsiske og intrinsiske årsager og 

begge former vil ofte være tilstede i fysisk aktivitet og sport. I forbindelse med inaktivitet finder 

holdet bag ansøgningen teorien Self-Determination Theory (SDT) relevant. Teorien antager, at 

alle mennesker er orienteret mod positiv læring og vækst (Ryan & Deci, 2000). Grundlæggende 

skal dette forstås ud fra tre psykologiske behov, nemlig behovet for: a) følelsen af autonomi, 

b) kompetence og c) tilknytning til andre. Disse behov skal opfyldes for at et menneske kan 

udvikle sig, lære og være psykologisk sundt (Ryan & Deci, 2000). Da disse behov er iboende 

i alle almindelige mennesker, vil et menneske almindeligvis forsøge at engagere sig i 

aktiviteter, der fører til sådanne oplevelser. Denne motivation kaldes intrinsisk motivation 

(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Vallerand, 2000).  

  

En anden motivationsform er ekstrinsisk motivation (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; 

Vallerand, 2000). En ekstrinsisk motiveret person engagerer sig i en aktivitet for de tilknyttede 

og forventede positive resultater, såsom træning for at forbedre sit udseende eller fravær af 

negative resultater, for eksempel træning for at undgå livsstilssygdomme. Ekstrinsisk 

motivation kan være nødvendig for at komme op af sofaen. Men ekstrinsisk motivation har 

også vist sig at være midlertidig og skrøbelig i et fastholdelsesperspektiv (Ryan & Deci, 2000). 
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Derfor kan ekstrinsisk motivation ikke stå alene, når inaktive møder foreningslivet, som det 

ellers blev foreslået af Ottesen, Vang & Skjerk (2005). Flere forskere (Ryan & Deci, 2000; 

Bouma et al., 2014; Wikman et al., 2017) peger på at det særligt er den intrinsiske motivation, 

som kan være en medvirkende årsag til fastholdelse i aktivitet. Dermed ikke sagt at ekstrinsisk 

motivation skal undgås, men snarere skal det forstås som betydningsfuldt at supplere 

ekstrinsisk motivation med idrætsmiljøer der er intrinsisk udviklende (Wikman et al., 2017; 

Wikman et al., in press). 

  

Så med de gentænkte typologier, livsfaserne og motivationsteori taget i betragtning, ønsker vi 

at styrke foreningens arbejde med aktiveringsrejsen fra inaktiv til aktiv eller fra selvorganiseret 

til foreningsaktiv. For at styrke mulighederne for denne rejse er det nødvendigt også at 

undersøge adfærd i forbindelse med inaktivitet. Derfor vil vores kvalitative 

interviewundersøgelse også undersøge de tidligere inaktives volition [1] (viljesakt) 

(Kielhofner, 2008), med den hensigt at give frontpersonalet indsigt i de adfærdsmæssige 

mentale overvejelser som ligger bag aktiveringsrejsen. Volition indtænkes således i denne 

undersøgelse som nytænkende begreb, ift. fastholdelse af tidligere inaktive i foreningsidrætten 

i et mikroperspektiv.  

  

Design og metode 
Begge rapporter indtænkes i en samskabelsesmodel for sundhedsfremme (fig. 2) (Hawkins et 

al. 2017), hvor videngenerering skal forstås som et fællesprojekt mellem teoretikere, praktikere 

og målgruppen. Således orienterer delrapport 1 sig omkring fase 1 (Evidence review), og 

delrapport 2 orienterer sig omkring både fase 1 og 2 (Co-production). Fase 3 (Prototyping) kan 

afvikles i samarbejde med AU, såfremt DIF analyse finder det relevant, men er ikke 

umiddelbart en del af dette studie.   
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Fig. 2: Samskabelse (co-creation) i sundhedsindsatser, adapteret fra Hawkins & kolleger (2017). 

 

Delrapport 1: Kortlægning af eksisterende viden  

Første fase kaldes “Evidence review and stakeholder consultation” og kan i dette studie forstås 

som delrapport 1 og til dels delrapport 2. I denne fase indsamles dokumenter og andet relevant 

materiale, og derudover gennemføres enkelte uddybende interviews med nøglepersoner, der er 

identificeret i den eksisterende viden. Dermed kortlægges det hvordan, hvor og hvem 

inaktivitet rammer i Danmark. Delrapport 1 vil således være rettet mod at skabe viden om 

inaktives baggrund, forudsætninger og forståelse af fysisk aktivitet. Herunder undersøges 

hvordan livssituation, adfærdsmønstre, livsstil, værdier og vaner har indflydelse på inaktivitet. 

Til dette er der overvejende lagt vægt på desk research i form af rapid review (Grant & Booth, 

2009) og semistrukturerede interviews (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet er at udvikle et 

velfunderet indblik i målgruppens livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009). Ambitionen er 

dermed at skabe ’thick descriptions’ af kompleksiteten ved målgruppens forhold til inaktivitet 

(Geertz, 1973), som kan komme forbund og rekrutteringsmedarbejdere til gode. Rapporten vil 

udmunde i en rekonstruktion af eksisterende typologier (Ottesen, Vang og Skjerk, 2005; 2006) 

i samspil med overvejelser om dynamiske livsfaser. Denne del af studiet afsluttes med en kort 

rapport á 10-15 sider, hvor typologier og livsfaser præsenteres på baggrund af den indsamlede 

viden (se formidling). 
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Delrapport 2: Ny viden 

I delrapport 2 gøres der brug af en multimetodisk tilgang (Brewer & Hunter, 2006). Mere 

konkret anvendes der i denne del af studiet flere metoder såsom spørgeskemaer, livslinje 

interviews (time line interviews) (Adriansen, 2012) og fokusgruppeinterviews (Halkier, 2015). 

Valget af en multimetodisk tilgang indebærer ikke en decideret integration af forskellige 

metodologiske tilgange som i mixed methods (Creswell, 2014), men derimod bringes de 

enkelte metoder først i dialog med hinanden i den afsluttende fremstilling af resultaterne 

(Brewer & Hunter, 2006). Delrapport 2 skal forstås som værende afslutningen på fase 1 og 

begyndelsen på fase 2 i den samskabende model for sundhedsfremme (se figur 2). 

 

Første skridt er at gennemføre en deskriptiv spørgeskemaundersøgelse af inaktive danskere 

med udgangspunkt i data indsamlet gennem Region Midtjyllands data fra Danskernes 

Nationale Sundhedsprofil 2017 (Link) og/eller data genereret af YouGov i form af paneldata. 

Undersøgelsen fokuserer særligt på inaktives oplevede livssituation, adfærd, værdier og vaner. 

Formålet er at forstå menneskelige mekanismer som kan ligge til grund for aktiveringsrejsen 

fra inaktiv til aktiv. Vi fokuserer således på hvorfor aktiveringsrejsen ikke har været succesfuld, 

og på hvad der kan have påvirket positivt og negativt hos et repræsentativt udsnit af inaktive 

danskere. Data fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret deskriptivt, så det kan 

bibringe viden om fordelingen i målgruppens livssituation, adfærd, værdier og vaner. For at 

sikre god formidling af data konsulteres DIF Kommunikation & DGI Kommunikation og 

Digital Marketing, så formidlingen af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan fremstå 

visuelt inspirerende og motiverende for frontpersonale.  

Livslinje interviews udføres med danskere, der for nyligt har flyttet sig fra sofaen til aktivitet. 

Der udføres interviews indtil der opnås datamætning (Kvale & Brinkmann, 2009) med 

forventet 8-15 interviews til følge. Datamaterialet herfra sammenfattes til fortællinger med 

udgangspunkt i de typologier og livsfaser, som delrapport 1 fremlægger, kombineret med viden 

fra spørgeskemaundersøgelsen. Det samlede data bliver til delrapport 2.  

 

Fra teori til praksis  

Delrapport 1 og 2 leder frem til en samskabelsesfase (“Co-production”, fig. 2), som inviterer 

tidligere inaktive, praktikere såsom rekrutteringspersonale og andre stakeholders til at arbejde 

i fokusgrupper med de fremskrevne typologier. Fokusgruppernes endelige sammensætning 

besluttes i samspil med DIF Analyse.  

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/News_2014/03-marts/danskernes-sundhed-samlet-i-database/
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I fokusgrupperne, som har karakter som workshops, vil typologierne gradvist blive udbygget, 

understøttet og tilpasset. På første møde præsenteres erfaringer fra delrapport 1 og delrapport 

2. Derudover præsenteres typologierne på baggrund af de fremskrevne fortællinger. Ved dialog 

og diskussion udvikles typologierne iterativt gennem stadierne: Feedback fra deltagerne → 

Diskussion af fremlagt materiale → Enighed omkring indhold af typologier. Herefter 

nedfældes og præciseres typologierne på baggrund af ovenstående arbejde, og der indkaldes til 

en ny fokusgruppe/workshop, hvor nye deltagere giver deres holdninger om typologierne til 

kende i proces-elementerne: Præsentation af resultater fra første fokusgruppe → Feedback fra 

deltagerne → Redefinering af typologier. Principielt kan der efterfølgende udføres flere 

fokusgrupper/workshops indtil samarbejdspartnerne er tilfredse med typologiernes form. Der 

forventes dog at være tilfredshed efter 2-3 fokusgrupper/workshops. Som afslutning på forløbet 

med samskabelse udformes inspirerende formidlingsmateriale, om typologierne, såsom; evt. 

tilpasning af delrapport 2 (typologierne), en PowerPoint præsentation til intern formidling i 

DIF, en podcast og en Vlog (se Formidling). 

 

Tentativ tidsplan 

 
 

Formidling af resultater 
Ved studiets afslutning afleveres: 

a)     Delrapport 1: Kortlægning  

b)    Delrapport 2: Ny viden – inklusiv præsentation af de nye typologier 

Oktober 2018 - Januar 2019: Delrapport 1                                             
- Litteraturreview og indsamling af information                                        
- Uddybende interviews med nøglepersoner                                            
- Udarbejdelse af rapport 

Februar - april 2019: Delrapport 2                                                         
- Spørgeskemaundersøgelse                                                                        
- Livslinje interviews med tidligere inaktive danskere                      
- Fokusgruppeinterviews/workshops mhp. samskabelse

Maj - august 2019: Udarbejdelse af formidlingsmateriale             
- Rapporter færdiggøres                                                                            
- PowerPoint laves                                                                                           
- Podcast og Vlog laves                                                    

September - Oktober 2019: Formidlingsfase                                      
- Afholdelse af formidlingsworkshops                                                   
- Mediekontakt 
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De to rapporter vil hver især være à maksimalt 10-15 sider. DIF’s kommunikation & DGI 

kommunikation og digital marketing yder sparring under udformning af rapporterne. Formen 

af rapporterne intenderes så overskuelig og brugbar for frontpersonale som muligt. 

  

Derudover består formidling af resultater af: 

1.     Podcast til introduktion af typologier, motiver og barrierer 

2.     Vlog om processen bag rapporten og en introduktion til typologierne 

3.     PowerPoint præsentation til brug internt i DIF   

4.     Formidlingsworkshop 

  

Det supplerende materiale er især målrettet frontpersonalet. Det skal være let tilgængeligt og 

leveret i både skrift, billeder og lyd, så forskellige læringspræferencer kan imødekommes. AU 

står for produktion af materialets indhold, men DIF kommunikation inviteres med for bedst at 

kunne ramme målgruppen ift. visuel kommunikation. 

  

Endelig afsluttes studiet med formidling af studiets proces og resultater på en 

formidlingsworkshop, som afvikles i samarbejde med DIF, DGI & BDFL. I den forbindelse 

stiller AU forskere til rådighed, mens DIF, DGI & BDFL står for selve den praktiske afvikling 

af workshoppen. Lokale og nationale medier informeres i relation til formidling. 

  

Efter studiets afslutning vil AU udvikle forskningsartikler på baggrund af det indsamlede 

materiale. Dette vil dog ikke indgå som en del af afrapporteringen beskrevet her.  

  

På længere sigt formodes studiets resultater at kunne danne basis for udvikling af 

rekrutteringsmateriale, der kunne bruges ved igangsætning og opfølgning på aktivitet, baseret 

på medlemmets ønsker, mål og forudsætninger. Dette ville facilitere ensartethed i 

organisationen.  

  

Projektorganisering og projektledelse 
Organisatorisk vil projektet blive ledet af en styregruppe, der varetager projektets overordnede 

udvikling. Styregruppen inkluderer repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns 

Universitet og Syddansk Universitet og evt.  DIF & DGI (AU ser gerne et tæt samarbejde med 
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DIF & DGI, såfremt det ønskes). Det er styregruppen, som er ansvarlig for at følge fremdriften 

og foretage eventuelle større ændringer af projektet. Desuden agerer de ekspertpanel i 

formidlingsfasen, hvor de er sparringspartnere for arbejdsgruppen. Styregruppen mødes to 

gange i forløbet, med mindre et akut behov opstår,  

Foruden styregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe, som varetager den praktiske afvikling af 

studiet. Arbejdsgruppen rapporterer status for projektet før hvert styregruppemøde. Den 

daglige projektledelse varetages af Knud Ryom (Postdoc på projektet) med støtte fra 

arbejdsgruppen og i samråd med styregruppen. Arbejdsgruppen mødes jævnligt med henblik 

på at koordinere og sikre projektets fremdrift. 

På Aarhus Universitet vil projektet organisatorisk høre under den tværvidenskabelige 

forskningsgruppe Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, som hører under Institut 

for Folkesundhed, og involverer forskere fra både idræt og folkesundhed.  

  

Styregruppe 

Organisation Deltagere 

Aarhus Universitet, Institut for 

Folkesundhed 

Professor Helle Terkildsen Maindal (Profil) 

Københavns Universitet Lektor Glen Nielsen (Profil) 

Syddansk Universitet Professor Jens Troelsen (Profil) 

DIF og DGI ? 

  

 

 

 

 

 

 

http://pure.au.dk/portal/da/persons/helle-terkildsen-maindal(b58ee6f8-7c88-4871-8c46-7673f7d38768).html
https://nexs.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/180703
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/jens-troelsen(b35581eb-1482-4559-a4dd-49ec75e4c8a9).html
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Arbejdsgruppe 

  

Organisation Deltagere 

Aarhus Universitet Postdoc Knud Ryom (projektleder, Profil) & 

Videnskabelig assistent  
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[1]Volition skal forstås som en kognitiv proces, som når en person beslutter sig for, og/eller forpligter 
sig til, et bestemt handlingsforløb. Det er defineret som målrettet stræben og er en af de primære 
menneskelige psykologiske funktioner. De fleste moderne opfattelser af volition angiver det som en 
proces af bevidst handlingskontrol, som over tid kan blive automatiseret (Kielhofner, 2008). 

 
 


