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Resumé: Formål, casestudier, forskergruppens sammensætning og forskningsspørgsmål  

Nærværende interdisciplinære forskningssamarbejde har til formål at skabe forskningsbaseret viden 

om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø kan fremme fysisk aktivitet og sun-

dere livsstil hos socialt dårligt stillede seniorer med udgangspunkt i lokalsamfundet. Interventioner-

ne vil dels adressere de ældres behov for indflydelse over muligheder for aktivitet (non excercise 

fysisk aktivitet såvel som fysisk aktivitet), dels adressere muligheden for at udvikle aktivitet for 

seniorerne i et samarbejde mellem målgruppen, forskere og lokalsamfundet.  

Bykvarteret Kongens Enghave er i dialog med Københavns Kommune udvalgt som studiecase. 

Kongens Enghave er kendetegnet ved fysisk-rumlige og socioøkonomiske karakteristika, der til-

sammen kan have en negativ indflydelse på fysisk aktivitet og sund livsstil. Kvarteret har til gen-

gæld samtidig en lokalsamfundsstruktur med lokale ildsjæle og en kommunal opbakning via et 

kommende Områdefornyelse (2015-20), som tilsammen gør, at det vil fungere som oplagt arena for 

interventions- og udviklingsaktiviteter, der vil kunne skabe nye former for sammenhængskraft i 

lokalsamfundet. Tre universiteter er gået sammen om at samle, styrke og befrugte det nuværende 

spredte vidensfelt i Danmark og gøre forskningsresultaterne anvendelige for praksis og anden 

forskning. Indgangen er en bred forståelse af folkesundhed, som tager afsæt i menneskers daglig-

livsarenaer. Særligt fokus er rettet på hverdagslivsaktiviteter, og hvordan bevægelse og fysisk akti-

vitet kan understøtte sundhed og livskvalitet. Udfaldsmål vil omfatte social kapital, selvrapporteret 

sundhed og andre virkninger på øget livskvalitet. Dette leder frem til to centrale forskningsspørgs-

mål:  

1. Hvordan kan vi skabe bedre sammenhænge mellem det fysiske lokalmiljø og sundhed, soci-

ale fællespraksisser og kropskultur med udgangspunkt i nye, tværfaglige, videnskabelige 

metoder?  



Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer 

  

2 
 

2. Hvordan kan forandringer eller forbedringer af det byggede lokalmiljø understøtte nye 

kropskulturer, bevægelse og sociale aktiviteter samt fremme oplevelseskvaliteter og mental, 

social og fysisk folkesundhed for de ældre? 

Forskningsprojektet udføres af tre danske universiteter i fællesskab, der til formålet har etableret et 

nyt, tværfagligt viden- og udviklingsnetværk under navnet Activity- and health-enhancing Physical 

Environments Network (APEN). Ved at have en tværfaglig vinkel på et relativt nyt forskningsområ-

de indskriver netværket sig markant i et voksende internationalt forskningsfelt med den hensigt at 

fremme kvaliteten af det byggede miljø og folkesundheden. Ingen enkelt forsker eller institution 

besidder i dag alene den viden eller kunnen, det kræver for at kunne løse en så mangesidig og kom-

pleks opgave [25]. Netværket består af Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) 

og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).  

Baggrund 

En af de mest afgørende faktorer for, om en person er fysisk aktiv i dag, er uddannelsesniveauet. 

Netop uddannelsens længde spiller en afgørende rolle, fordi den har direkte indflydelse på ind-

komst, relation til arbejdsmarkedet, boligforhold og en hel del øvrige faktorer. Der er særligt tre 

grupper, hvor uligheden i sundhed på grund af fysisk inaktivitet træder tydeligst frem: 1. personer 

med lavt uddannelsesniveau, 2. etniske minoriteter og 3. gruppen 75 år + [15, 20].  

I følge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil Danmarks befolkning i 2040 udgøre 

6.122.203 personer, hvoraf 1.857.697 vil være 60+ år [4]. Det er knapt en tredjedel af den samlede 

befolkning, hvor samme gruppe i 2014 udgør knapt en fjerdedel. Heraf vil de 90+ årige i 2040 ud-

gøre 111.500 personer, hvilket er knapt tre gange så mange som i dag.  

At gruppen af ældre i verdens rigeste lande bliver større, er der ikke noget nyt i. Men mens de nye 

generationer af seniorer (60-69+) dels synes at have andre aktivitetspræferencer end de ældre (70+), 

dels er meget fysik aktive, er der en tung gruppe af 65 årige og ældre med lav uddannelse (grund-

skole), som skiller sig klart negativt ud og dør tidligere bl.a. som følge af inaktivitet [5, 7, 18]. Den 

laveste levetid i Danmark findes i København [5a], og hovedstadens laveste middellevealder på blot 

73,0 år i Kongens Enghave [10b]. Hypotesen er, at der for at komme denne ulighed i sundhed til 

livs er behov for særlige indsatser i form af rum og rammer i lokalmiljøet, der imødekommer denne 

gruppes særlige behov, tilbud om nye aktiviteter og forandringer i de organisatoriske forhold.  

 

 

 



Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer 

  

3 
 

Rum og rammer til fremme af fysisk aktivitet på baggrund af målgruppekarakteristika 

Fælles for de ti mest foretrukne idrætter blandt yngre og ældre seniorer er, at de er karakteriseret 

ved dels at kunne foregå i naturen og på gader og veje, dels ved at de er velegnede til at kunne ud-

øves i mindre lokaler og ikke i 20x40 m standard sportshaller [16].  

Seniorerne foretrækker at være aktive udenfor ”prime time”, dvs. om for- og eftermiddagen - ikke 

aften eller weekender [16]. Det skyldes sandsynligvis, at hovedparten af de ældre står udenfor ar-

bejdsmarkedet og derfor kan være mere fleksible.  

Tilgængelighed er vigtig. For de mindst mobile ældre har det stor betydning, om der er mulighed 

for transport til træningsstedet [1] eller, at der er bolignære aktivitetstilbud, så de selv kan gå derhen 

[7]. På den måde er følelsen af tryghed i lokalområdet af stor betydning [17].  

Endelig og på baggrund af de ti mest efterspurgte aktiviteter synes der at være behov for rammer, 

der både tilgodeser fællesskabet og de individuelle behov alt efter fysisk formåen [1,15,16,17,22, 

24]. Disse aktiviteter er præget af en stor grad af socialt samvær og tilvalg. Aktiviteterne er af en 

sådan karakter, at det er oplagt at afvikle dem i f.eks. naturen, på gader og veje, i forsamlingshuse, 

nedlagte skoler, rådhuse, m.m.  

Eksisterende forskning 

Den forskning, der hidtidigt har været omkring fysisk aktivitet og seniorerne, har primært fokuseret 

på fordelene ved at være fysisk aktiv langt op i alderen [16]. Der er solid evidens for [1], at regel-

mæssig fysisk aktivitet hos ældre (og befolkningen generelt) ikke blot mindsker risikoen for fysiske 

og psykiske sygdomme, øger levetiden og forebygger sygdomme, men at det særligt hos de ældre 

også reducerer og/eller udskyder faldet i funktionsevnen samt mindsker risikoen for at falde [21]. 

De strategier, der hidtil har været for at få de ældre til at være mere aktive, har primært været gen-

nemført som kampagner, rådgivning fra sundhedsprofessionelle, tilskyndelse på ældrecentre eller 

som trænings- og motionstilbud med særlige programmer for de ældre [1].  

Ny forskning 

Men når det kommer til rum og rammer for de ”nye og lidt ældre seniorer”, er det områder, vi ved 

meget lidt om. I to større observationsstudier af syv aktivitetsrum i København viste resultaterne, at 

seniorerne i store træk var fraværende i det offentlige rum [12, 14a]. Med de ældre som en stigende 

andel af befolkningen i de kommende år er der både store samfundsmæssige og personlige gevin-

ster, såfremt flere gennem fysisk aktivitet kan være selvhjulpne i eget hjem i længere tid, hvorved 

muligheden for at øge kvaliteten af de sidste år i livet kan fremmes væsentligt [1, 16, 21]. 

Som et nyt indsatsområde indenfor seniorforskningen bør der sættes fokus på rum og rammer for 

denne voksende gruppe, dels for at fastholde de allerede aktive i idrætten så længe som muligt, dels 
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for at aktivere mennesker, der ser f.eks. høj alder, manglen på de rette faciliteter og ønskede aktivi-

teter eller lille socialt netværk som en hindring for at være aktive. Denne type af forskning er radi-

kalt anderledes end f.eks. hos Center for Sund Aldring (CESA), der primært forsker i et sundt se-

niorliv gennem molekylær- og cellebaseret arbejde samt medicinsk teknologisk forebyggelse. 

Et hoved- og tre delprojekter: Tværinstitutionelt og internt forankret på institutionerne 

Forskningsprojektet gennemføres over en femårig periode. Det består af ét hovedprojekt, Aktivitets- 

og sundhedsfremmende fysiske miljøer og tre delprojekter. Hovedprojektet udgør de grundlæggende teore-

tiske og begrebslige rammer og sikrer synergi mellem de tre indbyrdes forbundne delprojekter (DP1-3). 

Velux Fonden søges alene om medfinansiering af DP1 Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer.  

Delprojekterne fokuserer på forskellige skalaer og aspekter 

af fysisk inaktivitet og går i dybden med centrale, afgræn-

sede problemstillinger. På tværs af DP1-2 gennemføres 

tværgående forskning og senere opfølgninger af delprojek-

terne (DP3) med det formål at kortlægge projektets meto-

diske fremskridt, redskaber, resultater og konklusioner til 

brug for planlæggere, forskere og politikere såvel som 

dialogen og samspillet med slutbrugerne.  

Mens hovedprojektet identificerer og formulerer overord-

nede teorier, udvikler metoder og peger på fremtidig 

forskning, der har interesse ikke alene i national kontekst 

men også i en global, går delprojekterne i dybden med 

tydeligt afgrænsede men også relaterede spørgsmål.  

Tværinstitutionelt sikres Netværket mulighed for tværfaglig forskning i det daglige ved, at der etableres 

seks-otte arbejdspladser på KADK som base for forskerne. Herudover afholdes hvert år tværgående pro-

jektseminarer, der tjener til vidensudveksling mellem de enkelte delprojekter, forskere og vejledere. End-

videre afholdes seks hovedprojektmøder i projektets samlede levetid med mulighed for at invitere nationa-

le og internationale eksperter og samarbejdspartnere på området (Se bilag 3: Detaljeret tidsplan).  

Internt på institutionerne forankres forskerne i eksisterende, relevante forskningsenheder: På SDU tilknyt-

tes forskerne Active Living, der har en mere teoretisk orientering mod helhedsorienterede adfærds-

modeller og metoder i målet på at øge fysisk aktivitet i hverdagen. På KU tilknyttes Netværket Sek-

tion for Landskabsarkitektur og Planlægning, der har et lidt bredere perspektiv på menneskers brug 

og forståelse af de fysiske miljøer som grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende 

Figur 1: Et hoved- og tre delprojekter.  
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byer og landskaber end i APEN. Og endelig vil Netværket udgøre en væsentlig del af de kommende 

års satsning på opbygning af et tværfagligt forskningsmiljø på tværs af institutter og skoler på 

KADK, der fokuserer på de rumlige, designmæssige og arkitektoniske aspekter af velfærdstaternes 

og velfærdsbyernes specifikke opgaver såsom sundhed, uddannelse og tryghed, både historisk og 

aktuelt. Satsningen er forankret på Institut for Bygningskunst, By og Landskab.  

Forskningens formål 

I to af de mest dækkende oversigtsrapporter, der hidtil er udgivet om det byggede miljøs påvirkning 

på fysisk aktivitet, konkluderer forskerne, at der er brug for 1) interdisciplinær forskning og interna-

tionalt samarbejde, 2) mere komplette, konceptuelle modeller, der forbedrer helhedsforståelsen af, 

hvordan det byggede miljø påvirker fysisk aktivitet, 3) bedre designede studier og 4) en bredere 

forståelse af bevægelsesbegrebet til at indbefatte total fysisk aktivitet [8, 23]. På baggrund af disse 

anbefalinger og i relationerne mellem det fysiske miljø og kropskultur er det formålet at:  

• Bidrage til udvikling af ny viden, nye aktions- og interventionsforskningsbaserede metoder, 

nye initiativer og forskeruddannelse gennem tværvidenskabelig forskning fokuseret på lokal-

samfundet, dets byrum og aktører.  

• Koordinere på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis for herigen-

nem at skabe ind- og overblik.  

• Etablere en platform for et tværinstitutionelt forskningsmiljø for diskussion af relevante 

forskningsemner og metoder, som herfra bidrager til uddannelsen af studerende og fagfolk.  

Casestudier: Kongens Enghave 

Som område for casestudierne er valgt Kongens Enghave. Lokaludvalget for bydelen har senest i 

2013 udgivet en bydelsplan for området [10b], og kvarteret har de fysisk rumlige, sociale og menta-

le karakteristika, der er oplagte for nærværende forskning. Desuden iværksætter Københavns 

Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter områdefornyelse fra sommeren 2015 og 

seks år frem med lokalt sekretariat i et af Københavns mest udsatte byområder. Sammenlignet med 

gennemsnitsdata for København har beboerne i Kongens Enghave lavere uddannelsesniveau (35% 

har kun grundskoleuddannelse), lavere beskæftigelsesgrad (21,7%, flere arbejdsløse end i Køben-

havn) og ringere sundhedstilstand (Hovedstadens laveste middellevealder på blot 73,0 år). 54% af 

kvinderne har et risikabelt alkoholforbrug, kun 35% er fysisk aktive (mod 65% af kvinderne på 

landsplan [13]) og 35% er overvægtige eller svært overvægtige (BMI ≥ 25) [2a]. En helt ny analyse 

fra KL og boligselskabernes organisation BL viser, at borgere i almene boliger (18-64 årige) ind-
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lægges to-tre gange så ofte på hospital med klassiske livsstilssygdomme såsom lungesygdomme og 

diabetes som borgere i andre boligtyper [10a].  

Selvom Kongens Enghave har mange grønne og blå naturområder, er f.eks. Sydhavnstippen behæf-

tet med forurening, og de nedslidte byrum afskårne fra hinanden pga. store indfaldsveje (Sydhavns-

gade, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade), hvilket gør det utrygt at bevæge sig til fods og cykle. Kon-

gens Enghave er det område i København, hvor der bor procentvist flest seniorer 60+, dels fordi der 

er tre store områder med almennyttige boliger til specielt seniorer, dels fordi mange af boligerne er 

små og billige.  

Alt i alt understøtter udviklingsprincipperne i 

områdefornyelsen, at der i de kommende år 

sker en større sundhedsfremmende indsats i 

kvarteret ved at øge uddannelses- og beskæf-

tigelsesniveauet, forbedre gader, pladser og 

passager til bevægelse og leg, oplysning om 

klima og miljø, forbedre kultur- og fritidstil-

bud, se på mulighederne i skolerne og den 

sociale sammenhængskraft, m.v. [10b, 12a].  

Der er indgået en aftale med Københavns 

Kommune Områdeløft, Kongens Enghave 

Lokaludvalg, Kvartershuset, boligselskaber-

ne AKB, 3B og Lejerbo om tæt samarbejde i 

forskningen, og partnerne har forpligtet sig 

til i videst mulig omfang at implementere 

forskningsresultaterne i bydelen, stille net-

værk og viden til rådighed, samt indgå i de 

rådgivende udvalg med feed back til projek-

tet (se bilag 6-11: Partnerskabsaftaler). I de tilfælde, hvor det er muligt, og for yderligere at styrke 

nærdemokratiet og bringe lokale ressourcer i spil, er det målet, at installationerne - om muligt - ud-

føres af Opzoomerne, der er et beskæftigelsesprojekt for udsatte ledige udenfor arbejdsmarkedet i 

bydelen.  

Delprojekt 1: Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer  

Koordinator og deltagere 

Lektor, ph.d., arkitekt MAA René Kural, KADK.  

Figur 2: Kongens Enghave. Områderne for casestudierne ses i de røde 

cirkler: 1. Tranehavegård, 2. Engholmen Nord og 3. Engholmen Syd. 
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Postdoc NN, KADK. 

Ph.d.-studerende NN, KADK. 

Delprojektet anvender komplementerende og relaterede metoder indenfor humaniora og samfunds-

videnskab. Da der arbejdes tværfagligt, forventes projektet tillige at udvikle nye begreber og meto-

der, der fremadrettet kan anvendes i en forskningspraksis, som har fokus på aktivitets- og sundheds-

fremmende fysiske miljøer. Med fysisk miljø forstås arkitektur, byrum, landskab og infrastruktur.  

I DP1: Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer udvikler KADK (lead) interventioner i tre 

boligforeninger gennem borgerinddragelse af 65 årige og derover. KU bidrager med evidensbaseret 

design (EBD) samt medvirker til at udvikle og implementere interventionerne og tilvejebringe den 

viden, der er nødvendig herfor, mens SDU vil procesevaluere, interventionsforske samt måle på 

effekter af de aktiviteter, der etableres.  

Intervention 

I inddragelse af beboerne i boligforeningerne Tranehavegård (411 ældreboliger), Engholmen Nord 

(127 boliger) og Engholmen Syd (228 ældreboliger) udvikles interventioner i lokalsamfundet, der 

adresserer voksnes og seniorers behov for dels at have indflydelse over muligheder for aktivitet 

(non excercise fysisk aktivitet såvel som fysisk aktivitet), dels udvikler aktiviteterne i nærområdet 

gennem ”medskabelse”. Borgerinddragelsen sker i overensstemmelse med Regeringens ny Arkitek-

turpolitik [11], Teknologirådets anbefalinger om øget medborgerindflydelse samt konklusionerne i 

evalueringen af de byrumlige indsatser og den metodiske tilgang i Sydhavnen 2009-12 [13a]. Bolig-

foreningerne er karakteriseret ved at have et højt antal 65 år + på 55%-80% mod 10% i København 

(2011), mens antallet af 18-24 årige (studerende) dog er 15 doblet i Tranehavegård fra 2010-14 [6, 

6a]. Endvidere er personer på 65 år + kun med grundskoleuddannelse fem til ni gange så mange 

som for Københavns Kommune som helhed [6, 6a]. Og endelig er indkomstniveauet især i Eng-

holmen Nord og Syd væsentligt lavere end i resten af København (2010). I Engholmen Nord har 

72% en bruttoindkomst på under 149.999,-, mens det tal er 16% for resten af Hovedstaden [6a].  

Evalueringsdesign 

Evalueringen af interventionerne har to overordnede formål. For det første skal det anlagte evalue-

ringsdesign registrere en given effekt med henblik på at dokumentere betydningen af interventio-

nerne for målgruppen. For det andet skal udviklingen og implementeringen af interventionerne kort-

lægges med henblik på at dokumentere hvad der har bidraget til en given interventionseffekt. Eva-

lueringen vil således bestå af en effektanalyse og en procesanalyse.  
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Effektanalysen vil bestå af subjektive og objektive målinger i et longitudinelt mixed-method studie-

design [26]. Der vil blive gennemført to runder med dataindsamling i form af en baseline- og en 

follow-up undersøgelse henholdsvis før og 6 måneder efter fuld implementering af interventionerne. 

Effektanalysen har til formål dels at undersøge, hvorvidt de igangsatte lokale interventioner indfrier 

fastlagte succeskriterier og dels dokumentere, om interventionen medfører de intenderede ændrin-

ger i adfærd og trivsel blandt lokalområdets ældste beboere (>65 år).  

I undersøgelsen af interventionens målsætning fastsættes der ved opstart en række succeskriterier, 

som de pågældende indsatser bliver evalueret i forhold til. Alt efter formål og indhold vil succeskri-

terierne variere fra indsats til indsats. Effektanalysen vil på baggrund af en spørgeskemaundersøgel-

se blandt de ældste beboere belyse, hvorvidt indsatserne indfrier de fastsatte succeskriterier.  

For at kortlægge ændringer i selvrapporteret adfærd, sundhed, trivsel samt vurderinger af lokalom-

rådets beskaffenhed i forhold til fysisk aktivitet, aktiv transport og social interaktion gennemføres 

en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige beboere de tre udvalgte boligforeninger. Som supple-

ment gennemføres fire feltobservationer i lokalområdet med henblik på en nærmere analyse af, 

hvordan lokalområdet anvendes i et hverdagsperspektiv. Der gennemføres også analyser på bag-

grund af eksisterende oplysninger i Geografisk Informationssystem (GIS). På bagrund af geografi-

ske data undersøges nærområdets beskaffenhed i forhold til muligheder og barrierer for fysisk akti-

vitet forbundet med rekreative eller transportrelaterede aktiviteter. Endelig som et fjerde delstudie i 

baselineundersøgelsen vil 300 udvalgte beboere i boligforeningerne i syv dage bærer GPS og acce-

lerometer udstyr. Med objektive målemetoder undersøges deltagernes bevægelsesmønstre, herunder 

stedfæstelse, omfang, frekvens og intensitet af deres fysiske aktivitetsniveau. 

Den genererede viden fra de fire delstudier i baselineundersøgelsen vil aktivt blive inddraget i den 

anlagte aktionsforskning, der ligger til grund for udviklingen af selve interventionen. Viden vil så-

ledes blive anvendt konstruktivt i udformningen af de konkrete anlæg og tilrettelæggelsen af orga-

nisatoriske tiltag i bestræbelserne på at skabe vellykkede, målrettede interventioner. 

Follow-up undersøgelsen gennemføres ca. 6 måneder, efter interventionen er fuldt implementeret. 

Spørgeskemaundersøgelsen gentages blandt baseline-undersøgelsens respondenter med tillægs-

spørgsmål, der afdækker brugen og tilfredsheden med de færdiggjorte interventioner. Som opfølg-

ning gennemføres fire feltobservationer, der undersøger ændrede bevægelsesmønstre foranlediget af 

interventionerne. Hertil gentages de objektive målinger med brug af GPS og accelerometer for de 

samme deltagere, som deltog i baselineundersøgelsen. 

Procesanalysen har til formål at opnå viden om planlægnings- og implementeringsprocessen for-

bundet med interventionerne. Til det formål gennemføres i alt fire fokusgruppeinterview, der dels 

skal indfange viden om tværgående samarbejde mellem de forskellige interessenter (kommune, bo-
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ligforeninger, interesseorganisationer og frivillige), og dels kortlægge den konkrete planlægnings- 

og implementeringsproces i forbindelse med den aktionsbaserede udviklingsfase.  

For parallelt at følge processen gennemføres fokusgruppeinterviews løbende i projektperioden. Fo-

kusgrupperne består af personer, der indgår i projektudviklingen og repræsenterer de forskellige 

interessenter. Det tilstræbes, at den overvejende del af deltagerne i fokusgruppeinterviewene er 

gennemgående i hele projektperioden. 

Fokusgruppeinterview danner afsæt for en samlet analyse, der afspejler den proces, der har kende-

tegnet perioden fra lokalområdets engagement til projektets gennemførelse. 

Milepælsplan 

 Februar 2016: Opstart Activity- and health-enhancing Physical Environments Network An-

sættelse af ph.d. 

 Maj 2016: Planlægning af projekt i samarbejde med interessenter, forberedelse af baseline-

undersøgelse.  

 Juni 2016: Opstartsmøde med lokale beboere, rekruttering af deltagere i aktionsforskning, 

GIS-analyse afsluttes 

 Juni 2016: Udviklingsproces igangsættes med paneldeltagere, 1. fokusgruppeinterview  

 September 2016: Baselineundersøgelse afsluttes (spørgeskema, observation og objektive 

målinger) 

 Januar 2017: Fastlæggelse af igangsatte interventioner, 2. fokusgruppeinterview 

 Juni 2017: Anlægsarbejde påbegyndes, 3. fokusgruppeinterview 

 December 2017: Anlægsarbejde afsluttet 

 Januar 2018: Fuld implementering med organisatorisk opstøttende aktiviteter, 4. fokusgrup-

peinterview 

 August 2018: Follow-up undersøgelse 

 Marts 2019: Afrapportering 

 April 2019-december 2020 afsluttende opsamling 

Forskergruppens kvalifikationer, sammensætning, daglig ledelse og organisation 

Alle partnere i netværket har gennem flere år arbejdet med aktivitets- og sundhedsfremmende mil-

jøer, men fra hvert deres faglige ståsted. Skal der for alvor ske fremskridt på feltet, kræver det viden 

og færdigheder, der rækker ud over det, der normalt er at finde hos en enkelt faggruppe. Hertil 

kommer, at data om relationerne mellem aktivitet og det fysiske miljø er spredt ud på forskellige 

kilder indenfor de respektive forskningsdiscipliner, som rummer metodemæssige udfordringer. Det 



Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer 

  

10 
 

nye i forhold til partnernes hidtidige forskning er, at vi med netværkets etablering får en enestående 

mulighed for at kommunikere og samarbejde på tværs af disciplinerne samt udnytte synergien heri.  

Netværket består af tre partnere: Københavns Universitet (KU) har bl.a. arbejdet med relationen 

mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige rum. Gennem aktionsbaseret forskning 

afprøves det, hvordan leg, æstetik og kunstbaserede strategier kan bidrage til større fysisk interakti-

on og socialt engagement i uderummet og gruppen har bl.a. været involveret i etablering af aktive-

rende byrumsinstallationer og midlertidige uderum. Fra KU deltager lektor Bettina Lamm. 

Syddansk Universitet (SDU) har etableret forskningsenheden Active Living, hvis formål er at skabe 

forskningsbaseret viden om, hvordan der kan etableres bedre rammer for fysisk aktivitet med særlig 

fokus på leg, fritidsliv, aktiv transport og rekreative aktiviteter. Fra SDU deltager lektor Jens Troel-

sen, der er daglig leder af Active Living og forskningsleder på Center for Interventionsforskning.  

Den tredje og sidste af netværkets hovedpartnere er Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design 

og Konservering (KADK). Skolen har med Center for Idræt og Arkitektur (CIA) siden 2002 ind-

skrevet sig markant i forskningen, idet centret sandsynligvis var det eneste af sin art på verdensplan, 

der udelukkende fokuserer på forholdet mellem kropskultur, arkitektur, byrum, landskab og plan-

lægning i bredeste forstand. Fra KADK deltager lektor Rene Kural, der stod i spidsen for CIA.  

Organisation og daglig ledelse  

For at sikre kvalitet i forskningen og overordnet styring af prioriteringer og fremtidige indsatsområ-

der er Netværket organiseret i en række undergrupper.  

 

Styregruppen udgøres af ét medlem fra hver af de deltagende institutioner pt. tre partnere. Styre-

gruppen sikrer Netværkets fremdrift og relation til institutionernes faglige profil.  

Forskningsudvalget består af de tre ansvarlige forskere i projektet, der vil trække på eksterne rådgi-

vere for at sikre videnskabelig kvalitet og aktualitet.  

Figur 3: Organisationsdiagram APEN.  
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Fonde og andre investorer har mulighed for at følge forskningen direkte i dialog med forskerne og/ 

eller via de planlagte workshops.  

Interessentpanelet består af aftagerne af Netværkets resultater for at sikre sammenhæng mellem 

praksis og den ny forskning.  

Nationale og internationale samarbejder vil medvirke i de planlagte workshops, men også deltage i 

fremtidige forskningsprojekter.  

Daglig leder af netværket er René Kural fra KADK. René har en ph.d.-grad og siden 2002 fungeret 

som vejleder og censor på ph.d.-studier indenfor aktivitetsfremmende fysiske miljøer. Han har en 

mangeårig baggrund for at lede og koordinere forskningsprojekter og er del af nationale og interna-

tionale forskningsnetværk. René er den danske repræsentant i Union Internationale des Architectes 

(UIA), Sport and Leisure Group, samt associeret partner i det EU medfinansierede netværk, MOVE, 

med partnere fra Belgien, Italien, Spanien, Tyskland og Danmark. Han har erfaring i udvikling, 

organisation og realisering af forskningskonferencer, workshops, seminarer, udstillinger og bogud-

givelser ofte i samarbejde med partnere, der har andre forskningstraditioner og synsvinkler.  

Formidlingsstrategi for det samlede projekt 

Afsluttende publicering 

 Tre individuelle ph.d.-afhandlinger i relation til de enkelte delprojekter og tidsplanen.  

 Videnskabelige artikler (publiceret eller på vej) knyttet til hvert af de tre delprojekter.  

 Samlende publikation koordineret på tværs af de tre delprojekter med et anvendelsesorien-

teret sigte og eksempelværdi dels i danske kommuner generelt, dels i Kongens Enghave.  

Ad hoc publicering 

 Populærvidenskabelige artikler i fag- eller dagspresse: mindst 2 pr. deltager.   

 Debatartikler i fag- eller dagspresse: mindst 2 pr. deltager.   

 Oplæg i forsknings- og undervisningssammenhæng: mindst 1 pr. år pr. deltager. 

 Papers på relevante internationale konferencer: mindst 1 pr. deltager.   

Formidlingsstrategi 

I ph.d.-forløbene afholdes 3 projektseminarer på hvert delprojekt, hvor der udveksles viden og ska-

bes en fælles referenceramme DP1-2 imellem. Her arbejdes specifikt med de respektive problem-

stillinger og disse relateres til hovedprojektets forskningsspørgsmål. Derudover er planlagt 1 indle-

dende møde og 5 hovedprojektmøder, hvor projektgruppen præsenterer resultaterne for styregrup-

pen, de tilknyttede rådgivende udvalg, planlæggere, forskere, ph.d.-studerende, arkitekt- og sund-

hedsbranchen mere bredt. Dette sikrer relevant feed back til projektet i samspillet mellem aftage-
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re/forskere og er en arbejdsform, som alle i projektgruppen har gode erfaringer med. Desuden vil 

forskningsresultaterne blive præsenteret på internationale konferencer, idet alle projektets deltagere 

allerede er medlemmer af internationale netværk som f.eks. Union Internationale des Architectes, 

Sport and Leisure Group, Active Living, EU projektet MOVE, forskergruppen MENU, m.fl.  

Resultaterne kommunikeres og gøres tilgængelige på Netværkets wiki, www.aktivitetsrum.dk, hvor 

brugerne både henter information og selv bidrager til indholdet i større eller mindre grad. Alle del-

tagere anvender således websitet både som arbejdsredskab og formidlingsplatform.  

Resultaternes anvendelse lokalt, nationalt og internationalt  

Lokalt er casestudierne rettet mod Kongens Enghave, der allerede har forpligtet sig til i videst mulig 

omfang at inddrage forskningsresultaterne i deres fremtidige planlægning. På den måde er den posi-

tive tilbagevirkning af tiltagene i bydelen allerede sikret. På den nationale scene vil vi med den 

samlende publikation og den øvrige formidling kunne nå byer og planlæggere i de danske kommu-

ner, der vil blive i stand til at udnytte forskningsresultaterne i deres fortløbende bestræbelser på at 

fremme aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer.  

I et internationalt perspektiv har vi før omtalt, hvordan eksisterende forskning på feltet påpeger, at 

resultater af denne type kan være vanskelige at overføre direkte på andre kulturer og cityscapes. 

Stærkt motiverende og et vigtigt aktiv for vores arbejde er dog, at resultaterne kontinuerligt præsen-

teres på internationale konferencer i form af mundtlige oplæg og papers. Projektet vil således inter-

agere med det internationale samfund i hele perioden og modtage værdifuld kritik og feed back.  

Personressourceoversigt 

Navn Stilling Institution Årsværk Delprojekt 

René Kural Lektor KADK 2,60 DP1 

NN Postdoc KADK 2,00 DP1 

NN Ph.d.-studerende KADK 3,00 DP1 

Bettina Lamm  Lektor KU 0,67 DP2 

NN  Postdoc KU 2,00 DP2 

NN Ph.d.-studerende KU 3,00 DP2 

Jens Troelsen  Lektor SDU 0,67 Evaluering DP3 

NN Postdoc SDU 2,00 Evaluering DP3 

NN Ph.d.-studerende SDU 3,00 Evaluering DP3 

 

  

Figur 4: DP1 Ulighed i sundhed og inaktivitet: Seniorer. 

 

http://www.aktivitetsrum.dk/
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