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Helt så slemt er det ikke endnu i 
Danmark, men: 

Vi bevæger os for lidt 
Vi sidder for meget stille 
Andel af overvægtige personer stiger (47.4% af befolkning i 2013) 

 
Stigende antal personer med sygdommer relateret til dette 
Tiltagende antal leveår med gener som følge af dette 

www.danskernessundhed.dk 



Hvad kan vi gøre? 



Active Living 

Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i 
relation til arbejde, hjem, transport og fritid 

 



Hvordan skabes mere Active Living? 

Med appellerende fysiske rammer 
ledsaget af organisatoriske tiltag, der 

understøtter mulighederne for og skaber 
lyst til en aktiv hverdag 

 



Hvordan gøres det i praksis? 



Forskningsenheden for Active Living 









www.drøn.dk 







 
Samarbejde med Esbjerg Kommune 

om at skabe mere Active Living  



Active Living i Esbjerg Kommune 
Politisk organisering 
• De fire udvalgsformænd gik i fælles front 
• Byrådet støttede op 
Administrativ organisering:  
• De fire forvaltningsdirektører udgør styregruppen 
• Centrale personer i forvaltningerne udgør arbejdsgruppen 
Tre Indsatsområder 
• Synergi og synlighed 
• Særlige målgrupper 
• Bydelslaboratorium for Active Living 
 

 
 



Hvordan skaber vi appellerende 
fysiske rammer? 





Fysisk aktivitet og Active Living er 
ikke én adfærd 



Mange forskellige adfærd 
• Forskellige faktorer der påvirker hver adfærd 
• Forskel mellem situationer 

– Hvad findes der af alternative muligheder? 
– På hvilket tidspunkt sker det? 
– Med hvilket formål sker det? 

• Forskel mellem mennesker 
• Forskellige indsatser til hver adfærd/situation 



centerforactivedesign.org 



centerforactivedesign.org 



centerforactivedesign.org 



Grønne områder og Active Living  
Grønne områder kan være en af de appellerende 
fysiske rammer der skal til for at skabe mere Active 
Living, som: 
• Sted for fritidsaktiviteter, både organiseret og 

uorganiseret 
• Del af en aktiv transport rute 
• Frokost eller mødested på arbejde 

 
 



Hvad kan gøre grønne områder 
appellerende for fysisk aktivitet? 



Faktorer der viser sammenhæng med 
fysisk aktivitet i grønne områder 



Faktorer der viser sammenhæng med 
fysisk aktivitet i grønne områder 

Afstand  
– helst indenfor 300-600m 

Størrelse  
– helst over 5 hektar 

Indhold  
– med de ‘rigtige’ faciliteter 



Kortlægning af faciliteterne 
• Liste med 40 faciliteter der kan være tilstede i et 

grønt område, udviklet og afprøvet i USA 
 

• 50 grønne områder i Odense er kortlagt i forhold 
til deres faciliteter 
 

• Statistisk analyse af brugen af disse områder til 
fysisk aktivitet 

 



De ‘rigtige’ faciliteter 
Signifikant sammenhæng med: 
• Gennemgående ruter/stier 
• Lys på stierne 
• Skovområder 
• Vandområder 
• Attraktive udsigter 

 
Ingen sammenhæng med: 
• Boldbaner og andre sportsfaciliteter  







Fysisk aktivitet på nye faciliteter 



Map of area 
• Show 4 sites 



Foto: Iwan Baan 
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Map of area 
• Show 4 sites 





Fysisk aktivitet på nye faciliteter 
• Hvordan bliver disse i alt 36 forskellige 

elementer brugt? 
– Målgruppe (børn, unge, voksne, ældre) 

– Aktivitetsniveau (siddende, gående, mere aktivt) 

• Passer den observerede anvendelse med den 
forventede anvendelse? 



Brug af områderne 
Område n 

Børn 
n (% ♂) 

Unge 
n (% ♂) 

Voksen 
n (% ♂) 

Ældre 
n (% ♂) 

Aktivitetsniveau (%) 

Sid. Gå Akt. 

Fælledparken 2495 640 
(65.8%) 

556 
(75.9%) 

1266 
(67.2%) 

33 
(54.5%) 30.7 16.5 52.7 

Superkilen 1054 169 
(46.7%) 

146 
(50.0%) 

727 
(58.5%) 

12 
(91.7%) 48.3 20.0 31.7 

Sifs & Krakas 146 43 
(58.1%) 

26 
(57.7%) 

76 
(67.1%) 

1 
(100.0%) 37.7 24.0 38.4 



Facilitet Interviews Observationer, mere aktiv(%) 
  Målgruppe Formål Gruppe ♀ aktiv ♂ aktiv n 
Mini fodboldbane 
(kunstgræs) 
(n=32) 

Drenge 4-18 år Uorganiseret fodbold 
Fysisk aktivitet 
Mere boldspil 

børn 
unge 

voksen 

- 
- 
- 

89,5 (17) 
100,0 (7) 
75,0 (3) 

21 
7 
4 

Træbane #1, 
klatre/balance leg 
(n=149)  

7-15 år + 
(bred 
målgruppe) 

Fysisk aktivitet og leg 
Ophold på trædækket 
omkring træbanen 

børn 
unge 

voksen 

68,3 (28) 
54,6 (6) 

- 

76,2 (32) 
100,0 (3) 
21,7 (5) 

83 
14 
51 

Grønne bakker 
(gummi) m. 
trampoliner (n=215)  

4 år + 
(bred 
målgruppe) 

Leg og fysisk aktivitet børn 
unge 

voksen 

94,4 (51) 
50,0 (3) 
6,1 (2) 

95,9 (70) 
50,0 (2) 

- 

127 
10 
77 



Facilitet Interviews Observationer, mere aktiv(%) 
  Målgruppe Formål Målgruppe ♀ aktiv ♂ aktiv n 
Skaterpark 
(n=541) 

7-50 år  
drenge/mænd 
  

Skabe mere aktivitet for 
skatere 

børn 
unge 

voksen 

100,0 (8) 
16,6 (1) 
7,1 (1) 

93,5 (115) 
79,9 (207) 
55,7 (73) 

131 
265 
145 

Multibane 
(Cement) 
(n=50) 

Drenge/piger 5-
10 år 
Drenge/piger 10-
25 år 

Børnehave, leg. 
Beboer i området, spil, 
skating, samlingspunkt, 
scene 

børn 
unge 

voksen 

- 
- 
- 

100,0 (3) 
100,0 (8) 
70,6 (24) 

3 
8 

39 

Dobbeltgynger 
(n=166) 

Piger 13-16 år 
  

Socialt samvær, hænge 
ud 

børn 
unge 

voksen 

20,0 (4) 
- 
- 

35,3 (6) 
- 
- 

37 
44 
85 



Fysisk aktivitet på nye faciliteter 
• De faciliteter, der er målrettet fælles leg og bevægelse, 

fx multibaner, bliver brugt meget aktivt af flere 
personer end de faciliteter, der er målrettet mere 
individuelle aktiviteter, fx træningsredskaber 
 

• Næsten alle faciliteter var tiltænkt en bestemt 
målgruppe og brug, men forventning passede ofte ikke 
med virkeligheden 
 



Fører forbedring af grønne områder til 
mere fysisk aktivitet? 

En systematisk litteraturgennemgang 



11 studier fundet 
8 projekter havde kun bygget 

• Ikke entydig bevis for at det virker (4 virkede, 4 uden effekt) 

1 projekt havde kun lavet aktiviteter 

• Ikke bevis for at det virker 

2 projekter havde en kombination af at bygge og aktiviteter 

• Begge projekter havde en positiv effekt 



Udvikling af grønne områder til at 
understøtte Active Living 

1. Lav en behovsanalyse sammen med brugerne/beboerne 
2. At bygge nyt giver ikke rigtig mening uden nye 

aktiviteter  
3. Arbejd sammen med lokale foreninger, skoler, andre 

kommunale forvaltninger, virksomheder, etc. 
4. Aktiviteter, organisering og de første par års 

vedligeholdelse koster cirka det samme som byggeriet 



En by med mere Active Living giver 
ikke kun sundhedsfordele 



activelivingresearch.org designedtomove.org 



designedtomove.org 



Tak for opmærksomheden! 
e-mail: jschipperijn@health.sdu.dk 
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