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Af Tine Gjedsted Østergård  
// tist@berlingske.dk

Bankrådgiver Christian Jensen, 33, var 
overbevist om, at han ville komme til-
bage i sin ungdoms form, da han for et 
halvt år siden meldte sig ind i det lokale 

fitnesscenter i Brøndby. Planen var at træne to 
gange om ugen i en time eller halvanden. Og 
det gik da også fint i starten. Han mødte op 
til træning, smilede anerkendende til sig selv i 
spejlet og tænkte, at det gik den rigtige vej. Lige 
indtil vejen vendte, og der blev længere mel-
lem turene i træningscentret.

»I dag går der tit en uge eller to mellem 
hvert besøg. Problemet er, at jeg mangler tid 
og overskud i hverdagen. Med et fuldtidsjob 
og to små børn er det svært at finde plads til at 
dyrke motion,« siger Christian Jensen.

Og han er ikke alene. I en rundspørge til Ber-
lingske MediaPanel, som er blevet besvaret af 
1.876 personer, fortæller over en fjerdedel – 26 
procent – at de ikke dyrker motion, og andre er-
kender, at de ikke dyrker så meget motion, som 
de ville ønske. Det billede stemmer godt overens 
med undersøgelsen »Risikofaktorer og folke-
sundhed i Danmark« (2006) fra Statens Institut 
for Folkesundhed (SIF), som viser, at 12-14 pro-
cent af alle danske mænd og kvinder bevæger 
sig mindre end de 30 minutter om dagen, som 
Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er især de 
30-50-årige, der har svært ved at få rørt sig nok.

»Folk i 30erne og 40erne har flere tids- og 
energikrævende forpligtelser med familie og 

arbejde. I 20erne har man ofte ikke stiftet fa-
milie, og ens job har måske ikke udviklet sig 
til et energikrævende niveau. Derudover iden-
tificerer de 30-50-årige sig ikke længere så me-
get med deres krop, og de er ikke i stand til at 
skifte fokus i deres motivation fra det ydre til 
det indre. Herunder den indre, usynlige sund-
hed såsom hjertets sundhedstilstand,« siger 
cand. scient. i human ernæring, Per Brænd-
gaard, som opfordrer folk, der har svært ved at 
forene familieliv og motion, til at fokusere på 
hverdagens små bevægelser, der har stor effekt 
i det samlede motionsregnskab. 

»De største gevinster ved fysisk aktivitet 
får man ved overgangen fra en helt inaktiv 
hverdag til en lille smule motion. Det kan være 
20-30 minutters gang om dagen,« siger Per 
Brændgaard, som bakkes op af Lars Bo Ander-
sen, professor ved Institut for Idræt og Biome-
kanik på Syddansk Universitet.

»Motion med lav intensitet – det kan ek-
sempelvis være at tage trappen – har en påvi-
selig effekt og reducerer dødeligheden med 30 
procent i forhold til at være inaktiv,« siger Lars 
Bo Andersen.

Gevinsten ved de små bevægelser betyder 
ifølge Per Brændgaard, at de 30-50-årige bør 
droppe deres alt eller intet-indstilling til at 
dyrke motion.

»Enten løber man maraton, eller også hol-
der man helt op. Mange tænker, at motion 
med kort varighed og lav intensitet ikke er 
godt nok, men hvis konsekvensen af den tan-
ke er, at man bliver siddende i lænestolen, så 

har man et sundhedsmæssigt problem. Der-
for vil jeg råde folk til at begynde at gå, mens 
de venter på at blive klar til at løbe,« siger Per 
Brændgaard og anbefaler, at man kombinerer 
fysisk aktivitet med andre gøremål: »Det bed-
ste eksempel er at cykle til og fra arbejde. Hvis 
man bor tæt på sin arbejdsplads og derfor ikke 
kan få noget motion ad den vej, handler det 
om at arrangere ture, hvor man kan tage cyk-
len eller gå. Det, der motiverer i dette tilfælde, 
er ikke selve motionen, men det at nå frem.«

SUNDHEDSSTYRELSEN ANBEFALER,� at 
man er fysisk aktiv mindst 30 minutter om 
dagen med moderat til høj intensitet for 
blandt andet at mindske risikoen for livsstils-
sygdomme som diabetes 2 og hjertekarsyg-
domme. Og ifølge Lars Bo Andersen går det 
ikke at holde pause i 30-50-årsalderen.

»Vi skal være aktive hele livet. Det er ikke 
muligt at spare op på en motionskonto, mens 
vi er teenagere, og indhente det forsømte, når 
vi bliver pensionister,« siger Lars Bo Andersen.

»Knoglerne topper, når vi er omkring 30 år, 
og derefter går det gradvis ned ad bakke. Men 
når det er sagt, så er det vigtigt at pointere, at 
opstart af motion altid har en gavnlig effekt 
uanset alder. 50-årige, som starter med at være 
fysisk aktive, har mindre risiko for sygdom og 
død end folk, der aldrig starter. Man kan ikke 
blive for gammel til at røre sig,« siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man sagtens 
dele de 30 minutters motion op. Det eneste 
krav er, at hver aktivitet varer mindst ti minut-

Motivation. Kan du heller ikke tage dig sammen til at dyrke motion? Så fokuser på de små bevæ-
gelser i hverdagen, lyder eksperternes råd. Flere end hver tiende danske voksne rører sig ikke nok, 
og især de 30-50-årige har svært ved at finde tid og overskud til at komme i gang.

ter. Det kan eksempelvis være i form af 15 minut-
ters cykling hver vej til og fra arbejde eller tre gan-
ge ti minutters træning på en måtte i hjemmet. 

At træningen kan deles op og kan foregå både 
i og uden for hjemme betyder, at alle bør kunne 
finde plads til at røre sig i hverdagen, siger træ-
ningsfysiolog Henrik Duer.

»Det afgørende er, at man prioriterer trænin-
gen. Det behøver ikke nødvendigvis at foregå 
udendørs. Den fysiske aktivitet kan også foregå 
i hjemmet, hvor man følger sit eget træningspro-
gram, mens børnene leger ved siden af.

Træningen kan eksempelvis bestå af arm-
stræk, squats (benbøj), englehop, håndvægte og 
elastikker til at udvide træningsprogrammet. Ef-
terhånden som formen tillader det, er det en god 
idé at lave øvelserne med vægt på, så der hele tiden 
er progression i træningen, og variere træningen, så 
man bevarer motivationen,« siger Henrik Duer, der 
peger på, at motivationen er den vigtigste faktor for 
at komme i gang med at dyrke motion og blive ved 
med at gøre det. Derfor gælder det ifølge Henrik 
Duer først og fremmest om at finde en trænings-
form, man kan lide.

»Folk, der aldrig har været fysisk aktive, bruger 
tit den undskyldning, at de ikke er den sporty type, 
men det er noget vrøvl. Alle er i princippet sporty, 
det handler bare om at finde noget, man synes er 
sjovt. Hvis det bliver en sur pligt at dyrke motion, 
holder det ikke i længden,« siger han.

Professor Lars Bo Andersen siger, at det kan 
være en god idé at lave en aftale med venner eller 
bekendte om at holde sig i gang.

»Man kan selvfølgelig anskaffe sig en motioncy-
Med job og to børn har Christian Jensen svært ved at få trænet. Foto: Asger Ladefoged
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10.000 skridt om dagen lyder måske af 
meget, men ifølge professor, overlæge, 
dr.med. Bente Klarlund Pedersen er det en 
god idé at gå mere i hverdagen. 
»Hvis man har et stillesiddende arbejde, er 
man nødt til at røre sig i fritiden for at leve 
op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om 
at røre sig 30 minutter om dagen. Det kan 
man eksempelvis gøre ved at gå,« siger 
Bente Klarlund Pedersen, der opfordrer til, 
at man anskaffer sig en skridttæller.
»På det personlige plan har jeg aldrig 
været i tvivl: Det påvirker mig at have 
min skridttæller på, fordi jeg ikke kan 
lade være med at kigge efter, hvor mange 
skridt jeg har taget. Skridttælleren får mig 
til at tage trappen, og i stedet for at stå 
stille ved busstoppestedet går jeg frem og 
tilbage og samler flere skridt. Jeg går og 
går og konkurrerer med mig selv. Hvis jeg 
om aftenen synes, det står for sløjt til med 
skridttælleren, går jeg en ekstra tur,« siger 
Bente Klarlund Pedersen, der for Fri har 
udarbejdet en træningsplan for en person, 
som starter med at gå cirka 4.000 skridt 
om dagen. 
»Programmet tager udgangspunkt i den 
enkeltes gennemsnitlige aktivitetsniveau 
og foreslår, at man gradvist øger antallet af 
skridt med 20 procent per uge, indtil man 
når sit mål. Det kan for eksempel være 
10.000 skridt om dagen.«

Gå  

af de 1.876 personer i Berlingske 
MediaPanel, der har svaret på en 
rundspørge om fysisk aktivitet, 
angiver, at de ikke dyrker motion. 

Motion og motivation
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af de inaktive i rund-
spørgen til Berlingske 
MediaPanel, svarer, at de 
ikke kan motivere sig til 
at komme i gang. 

af alle dødsfald 
i Danmark 
skyldes fysisk 
inaktivitet.26% 28% 53% 7-8% 

Kom i gang med motion 
kel i hjemmet, hvis man synes, det er sjovt. Ellers 
viser undersøgelser, at sociale aftaler kan hjælpe 
en på vej. Det kan være på arbejdspladsen eller 
privat, men det vigtige er, at man har nogle andre, 
man er forpligtet over for, og som kan holde en fast 
i den sunde livsstil.« 

CHRISTIAN JENSEN,� der er far til to børn på et 
og fem år, har prøvet flere motionsformer. Som 
barn gik han til fodbold, og for et par år siden star-
tede han et fodboldhold med nogle venner. 

»Vi begyndte at spille, fordi det var en god måde 
at få motion på, men det gik hurtigt i sig selv igen, 
fordi vi ikke var engageret. Der kom hele tiden no-
get i vejen, som vi prioriterede højere. Familie og 
job for eksempel. Det endte med at blive mere en 
byrde end en hyggestund. Derefter gik jeg i lang tid 
og tænkte, at jeg skulle blive sund og starte i fitnes-
scenter. Jeg er nødt til at røre mig – det er hele for-
udsætningen for, at jeg kan nyde et glas rødvin og 
god mad – og jeg gik ud fra, at det ville være nemt 
at komme af sted til fitnesscentret på grund de 
mange maskiner og hold. Men det gik hurtigt op 
for mig, at det er svært at finde tid til at være fysisk 
aktiv,« siger Christian Jensen, som alligevel har be-
sluttet ikke at sige sit fitnessabonnement op.

»Jeg vil fortsat forsøge at komme af sted regel-
mæssigt. Lige nu kniber det på grund af tiden, men 
jeg håber, at jeg kan finde mere tid til motion, når 
jeg får lidt mere plads i skemaet. Jeg er sikker på, at 
det nok skal lykkes.«B

Kilder: Berlingskes MediaPanel, »Danskernes 
motions- og sportsvaner« (2007) fra Idrættens 

Analyseinstitut og »Risikofaktorer og folke-
sundhed i Danmark« (2006) fra Statens Institut 

for Folkesundhed.

af alle 30-39-årige danskere dyrker ikke regel-
mæssig motion. Det placerer aldersgruppen 
nederst på motionslisten. Til sammenligning 
er 62 pct. af de 60-69-årige aktive. Det er lige så 
mange som blandt de 16-19-årige.
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4.000 skridt om dagen. Du bereg-
ner næste uges mål til 4.000 x 1,2 
= 4.800 skridt.

4.800 skridt om dagen. Du bereg-
ner næste uges mål til 4.800 x 1,2 
= 5.760 skridt.

5.760 skridt om dagen. Du bereg-
ner næste uges mål til 5.760 x 1,2 
= 6.912 skridt.

6.912 skridt om dagen. Du bereg-
ner næste uges mål til 6.912 x 1,2 
= 8.294 skridt.

8.294 skridt om dagen. Du bereg-
ner næste uges mål til 8.294 x 1,2 
= 9.953 skridt, som kan rundes 
op til 10.000 skridt.  

Du kan finde skridtene ved at gå til og fra 
arbejde og ved at gå rundt i hjemmet og 
på arbejdspladsen. Når du har nået dit 
mål på eksempelvis 10.000 skridt om 
dagen, kan du forsøge at sætte dit gå-
tempo op.

10.000 skridt hver dag

Uge
Kom op på 10.000 skridt
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