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2007 2011 2016 2020
Forening 41 41 39 33
Privat 18 20 25 31
På egen 
hånd

61 58 62 86

Del selvorganiserede og private idræt fortsætte fremgangen (voksne) 
(uddrag)

Rask, Eske, Petersen og Hansen (2021)





Andel af borgere (15 år og ældre) i Hjørring Kommune, som angiver at være ’helt enig’ i at forskellige fysiske rammer giver dem 
gode muligheder for at være fysisk aktiv og dyrke idræt, der hvor de bor (pct.).
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Figuren viser fysiske bevægelsesaktiviteter, som voksne borgere i Hjørring Kommune er enten mere eller mindre aktive i end borgere 
i sammenlignelige kommuner og i landet som helhed. 
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brugerdefinerede farvepalette

Disposition
1. Hvorfor et forskningsprojekt om 

idrætsfaciliteter?

2. Lidt om projektets opbygning og 
metode

3. Udvalgte resultater

4. Gennemgang af de otte anbefalinger

Fremtidens 
idrætsfaciliteter 
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TAK!
Mange parter arbejdede 
sammen om projektet

• Gennemført af Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund (CISC) og 
Idrættens Analyseinstitut (Idan)

• Med økonomisk støtte af TrygFonden og 
Lokale og Anlægsfonden

• Med gode råd fra en følgegruppe med 
deltagelse fra kommuner, idrættens 
organisationer, KL, HI og IFFD

• Med deltagelse af 50 kommuner og 874 
idrætsanlæg 
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Hvorfor et forskningsprojekt 
om idrætsfaciliteter?
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Tre faser i 
udviklingen af 
idrætsfaciliteterne

• En meget stærk vækst i antallet af 
idrætshaller, svømmehaller, særlige anlæg, 
udendørs anlæg mv. gennem 50 år

• Fokus på idrætsfaciliteternes kvalitet, æstetik, 
tilpasning til nye idrætsformer og 
brugergrupper mv. de seneste godt 20 år 
(med Lokale og Anlægsfonden som 
igangsætter og inspirator)

• Fokus på idrætsfaciliteternes anvendelse og 
økonomi de seneste knap 10 år 
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Idrætsanlæg er en 
hjørnesten i den 
danske model

• Udgifterne til etablering og drift af idrætsanlæg 
udgør langt den største del af de samlede 
offentlige udgifter til idræt

• De fleste idrætsforeninger er helt afhængige af 
gode idrætsanlæg, og anlæggene har stor 
betydning for skolerne og mange lokalsamfund

• En meget stor del af (især) børnenes og de 
voksnes idrætsudfoldelser finder sted i 
idrætsanlæg
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Idrætsanlægs 
udfordringer

• Større opmærksomhed mod, at de fleste 
idrætsanlæg ikke anvendes af en stor del af de 
idrætsaktive
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Idrætsanlægs 
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• Større opmærksomhed mod, at de fleste 
idrætsanlæg ikke anvendes af en stor del af de 
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• Mange idrætsanlæg benyttes ikke i det omfang, 
de kunne 
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Idrætsanlægs 
udfordringer

• Større opmærksomhed mod, at de fleste 
idrætsanlæg ikke anvendes af en stor del af de 
idrætsaktive

• Mange idrætsanlæg benyttes ikke i det omfang, 
de kunne 

• Mange kommuner har større fokus på 
idrætsanlæggenes økonomi

• Vi ved (vidste) ikke ret meget om idrætsanlægs 
organisering, styring og ledelse på et overordnet 
niveau og deres betydning for brug, tilfredshed, 
stand og økonomi
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Fase 1 (2016) Fase 2 (2017) Fase 3 (2018/2019)
Kortlægning af organisering, 
styring og ledelse:

- Spørgeskema til 50 kommuners 
administration

- Spørgeskema til 1.039 anlæg i 
disse 50 kommuner (84 pct. 
besvaret)

Udarbejdelse af præstationsmål 
for idrætsanlæg samt måling af 
præstation:

- Benyttelse, brugertilfredshed og 
fysisk tilstand

- Indsamlet i 23 kommuner og 290 
anlæg (500 faciliteter)

Casestudier af 8 anlæg -
udvalgt på baggrund af resultater 
fra fase 1 & 2:

- Dybdegående studie af ledelse og 
styring

- Inddragelse af kvantitative data

- Inddragelse af forskellige aktører 
(leder, bestyrelse, foreninger, 
kommune…)

Projektets faser
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Bedre end sit rygte! • Forskning er god til at se ‘problemer’ og give 
forklaringer derpå

• Forskningsprojektet har imidlertid vist, at 
danske idrætsanlæg på mange måder 
fungerer godt
• Relativ høj benyttelse – de fleste steder
• Bedre fysisk tilstand end antaget
• Høj brugertilfredshed – og højere end i andre fritids-

og kulturfaciliteter

• Men der er store forskelle derpå og der er 
store potentialer for forbedringer
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Benyttelse af idrætsanlæg:

• Manuel og konservativ registrering af benyttelsen af 
idrætsfaciliteter, hverdage, kl. 16-22

• Stor efterspørgsel på tider, særligt fra foreninger 
– ca. otte ud af ti tider er bookede

• Ikke alle bookede tider anvendes til aktivitet
- ca. seks ud af ti tider anvendes i haller/kunstgræsbaner,
tre ud af fire i svømmehaller

• Særligt haller og kunstgræsbaner er foreningsarenaer, 
som kunne bruges mere

• Anlæg med ledere, der fokuserer på at udvikle og understøtte 
aktiviteter, har højere benyttelse

Foto: Colourbox

Idrætsanlægs
status

Resultater fra 23 kommuner, 
290 anlæg, 500 faciliteter
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Brugeres tilfredshed med idrætsanlæg:

• Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 
brugere/gæster af anlæg (primært voksne) – 22.238 svar

• Hovedparten (79 pct.) går til idræt i en forening og er 
kommet i anlægget i mindst tre år

• Stor tilfredshed blandt respondenterne med det anlæg, 
de benytter

• Størst tilfredshed med trænere/aktiviteter, 
mindst med renlighed og vedligeholdelse

• Der er sammenhæng mellem lav score for fysisk tilstand 
og brugeres tilfredshed med anlæg

Idrætsanlægs
status

Resultater fra 23 kommuner, 
290 anlæg, 500 faciliteter
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Idrætsanlægs
status

Resultater fra 23 kommuner, 
290 anlæg, 500 faciliteter

Fysisk tilstand (idræts- og svømmehaller):

• Ensartet, uvildig metode gennemført af en 
bygningskonstruktør.

• Idrætsanlæg er i bedre form, end tidligere undersøgelser 
har vist (svømmehaller lidt bedre end idrætshaller) 

• Aktivitetsarealer er største styrke, 
dagslys og transparens største svaghed

• Små forskelle på tværs af regioner, 
væsentlige forskelle internt i kommuner

• Anlæg med en leder på anlægget har bedre fysisk tilstand 
end anlæg uden leder (dvs. sidder i forvaltningen)

Foto: Colourbox
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8 anbefalinger til ‘Fremtidens Idrætsfaciliteter’
• Afsæt i tankerne om offentlig værdi og en bred konsensus om at flere og flere forskellige brugere skal 

benytte idrætsanlæggene.

• Et ‘helheds-billede’ på baggrund af desk-research, kvantitative såvel som kvalitative undersøgelser, 
litteraturen samt erfaringer at have lavet kommunale facilitetsrapporter i 25-30 danske kommuner inden 
for de sidste 10 år.

• Anbefalinger på tre niveauer:
• Anbefalinger til det overordnede kommunale niveau (1-3)
• Anbefalinger til bestyrelsen i anlægget eller tilsvarende niveau/relation i kommunalt regi (4-5)
• Anbefalinger til anlægsledere, der står for ledelsen af selve idrætsanlægget (6-8)

• Et diskussionsoplæg, ikke en facitliste – hvordan kan/vil I arbejde med anbefalingerne?



Otte anbefalinger til overordnede kommunale 
niveau, bestyrelse/idrætschef og anlægsledere

1. Eksekvér på en idrætsfacilitetspolitik, der har fokus på at servicere flere forskellige målgrupper

2. Kommuner bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg

3. Kommuner bør være opmærksomme på fordelene ved en decentral ledelsesstruktur

4. Opstil klarere målsætninger og sørg for god opfølgning og kommunikation

5. Definer et ledelsesrum og giv lederne mulighed for at agere i det

6. Formuler en strategi for, hvordan ‘offentlig værdi’ skabes og dokumenteres i forhold til alle 
brugere

7. Igangsæt handlinger, der fokuserer på at øge anlæggets benyttelse – også for andre end 
foreninger

8. Udfordr eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre
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Formidling af projektet 
gennem en bred vifte af 
aktiviteter

• Temaside om projektet på idan.dk
www.fremtidensidraetsfaciliteter.dk    

• Nyheder og kommentarer

• Nyhedsbreve

• Oplæg fra konferencer, workshops m.v.

• Videnskabelige artikler, rapporter, 
udgivelser mv. 

• Hæfte til gratis download

http://www.fremtidensidraetsfaciliteter.dk/


INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK 

Spørgsmål
& diskussion Evald Bundgaard Iversen

eiversen@health.sdu.dk


