
 

  GARMIN 
HELSERAPPORT 

2020 

[Version: DK 2020-06-08] 



   GARMIN HELSERAPPORT 2020 

 
Data er indsamlet af Kantar Sifo/Gallup – analyse er udført af Garmin Health.
  2 / 6 

Dette er ikke et hvilket som helst år – det ved I, det ved jeg og alle andre ganske vist. I skrivende 
stund kan vi ikke overskue konsekvenserne af pandemien, men hvad vi ved, er, at livet fortsætter 
på den ene eller anden måde. Når alt kommer til alt, betyder det faktum, at mange mennesker er 
blevet tvunget til ufrivillig karantæne ikke, at behovet for at bevæge sig – organiseret eller 
spontant, i grupper eller alene – er blevet mindre. 

 

Også i år har vi undersøgt danskernes træningsvaner, drivkraften bag, og hvordan træning får os til 
at føle os. Hvordan vi ønsker at træne – fx sammen med en partner, et familiemedlem eller en 
kollega – ved vi allerede, ligesom vi ved, at andelen af seniorer, der træner, fortsætter med at 
vokse. 

Men helse er som bekendt et vidt koncept, og denne gang har vi også set nærmere på stress og 
søvn i forhold til træning.  

Garmins mission styres af en ambition om at forstå og løse udfordringer i folks træningsliv. Først 
da kan vi udvikle os og blive klogere – gennem ny viden og ny indsigt. 

Vi har hjulpet vores brugere med at udvikle deres aktive liv siden 2003 ved at gøre det sjovere og 
mere effektivt – fx med innovative digitale løsninger til GPS-ure, der registrerer, hvor længe du har 
trænet, hvor langt du har løbet, gået eller cyklet, hvilket tempo, du har, puls, kalorieforbrug, søvn, 
stress og andre helsefaktorer. Det hjælper brugeren med at få et klart overblik over både træning 
og trivsel. 

Fremtidens sportsur er snarere et sundhedsur, og det er først og fremmest helseperspektivet, der 
driver vores interesse i at fordybe os i blandt andet danskernes træningsvaner. Det gør vi på årlig 
basis, og resultatet ser du foran dig, Garmin Helserapport 2020. 

 

 
 Marcus Bjärneroth, PR-ansvarlig Garmin Nordic 

  

FORORD 



   GARMIN HELSERAPPORT 2020 

 
Data er indsamlet af Kantar Sifo/Gallup – analyse er udført af Garmin Health.
  3 / 6 

04: Ny undersøgelse:  

      Motion med andre styrker motivationen og relationerne 

05: To ud af tre danske seniorer får ugentlig motion  

       – og de forventer at fortsætte, efter de er fyldt 80 år 

06: Danskere kæmper med søvnproblemer:  

       Kvinder er særligt hårdt ramt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER   

Hvis du ønsker at høre mere om Garmin,  
er du velkommen til at kontakte os!    
   

Marcus Bjärneroth 
PR-ansvarlig 
Garmin Nordic  
Tel. +46 0766-20 26 03 

 

 

 

OM GARMIN 
Bygget til at holde. Disse fire ord beskriver vores produkter, vores virksomhed, vores kultur … 
vores fremtid. Som verdensledende producent af navigationsudstyr er Garmin dedikeret til 
udviklingen af suveræne produkter til bil, luftfart og marine samt outdoor‐ og sportsaktiviteter, 
som bliver en essentiel del af vores kunders liv.  

©2020 Garmin. Garmin er et registreret varemærke tilhørende Garmin Ltd. samt datterselskaber. Alla andre 
varemærker, produktnavne, firmanavne og tjenester tilhører og ejes af deres respektive ejere. Alle rettigheder 
forbeholdes.

INDHOLD 

PRODUKTION 

Garmin Helserapport 2020 er lavet af Garmin  
i samarbejde med kommunikationsbureauet  
King Street PR Denmark. 

KILDE 

Garmins helserapport er baseret på en ny 
undersøgelse af Kantar Sifo/Gallup og analyse fra 
Garmin lavet i marts/april 2020 blandt 1.029 danske 
respondenter, der motionerer mindst 1 gang om 
ugen. 
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NY UNDERSØGELSE: MOTION MED ANDRE STYRKER MOTIVATIONEN OG 
RELATIONERNE 

For rigtig mange danskere har coronakrisen betydet mindre motion. Det skyldes bl.a., at over 
halvdelen af de danskere, der træner regelmæssigt, finder motivation ved at gøre det sammen 
med andre – det peger en ny Kantar Sifo/Gallup-undersøgelse og analyse fra Garmin på. 

Med genåbningen af idrætsaktiviteter efter coronakrisen kan danskerne nu så småt begynde at 
træne sammen igen. Det er godt nyt, ikke bare for foreningslivet, men også for danskernes 
sundhed, lyder det i en ny helserapport fra Garmin, der er baseret på en undersøgelse fra Kantar 
Sifo/Gallup.  

Over halvdelen af de adspurgte danskere svarer, at de har motioneret mindre end de plejer under 
udbruddet af COVID-19. Og grunden kan muligvis findes i, at over halvdelen af de danskere, der 
normalt træner regelmæssigt, træner sammen med andre. 

 

Holdtræning giver motion og samvær i en travl hverdag 

De mest fremtrædende årsager til, at så mange danskere vælger at træne sammen med andre, er, 
at det er motiverende (65 %), fordi det er sjovt (43 %) og fordi det er en god måde at være social på 
(45 %). For nogle er motionen sammen med andre endda med til at styrke relationen til familie og 
venner (14 %). 

”Vi kan se, at træning sammen med andre er en af de største motivationsfaktorer for danskerne. 
Det er ekstra interessant i en periode, hvor den type træning har været begrænset og nu så småt 
åbner op igen. At danskerne ikke har trænet så meget sammen, som de plejer, har vi også kunne 
se på brugen af vores devices,” siger Marcus Bjärneroth pressechef i Garmin Nordic. ”Der er 
mange gode grunde til at træne sammen. Det er ikke bare sundt for kroppen, men også for vores 
relationer. Motion sammen med andre kan være en god måde at få tid i en travl hverdag til både 
bevægelse og samvær. Det er der flere af undersøgelsens respondenter, der peger på.” 

Det er forskelligt, hvem vi tager under armen, når der skal motioneres. Mens mange vælger 
træning med holdkammerater som fodbold og håndbold (12 %), benytter endnu flere sig af træning 
med andre i en gruppe som yoga, aerobic eller en løbeklub (18 %), træner med deres venner (18 %) 
eller snører løbeskoene sammen med deres partner (19 %) eller deres børn (6 %). 
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TO UD AF TRE DANSKE SENIORER FÅR UGENTLIG MOTION  
– OG DE FORVENTER AT FORTSÆTTE, EFTER DE ER FYLDT 80 ÅR 

Over halvdelen af den danske befolkning træner mindst én gang om ugen, viser en ny 
undersøgelse fra Garmin. Danskere over 65 er nogle af dem, der er mest ihærdige med at få 
snøret træningsskoene, og tre ud af fire seniorer tror, at de fortsætter med motionen, efter de er 
fyldt 80 år. 

Mange i pensionsalderen drømmer om at tilbringe mere tid med børnebørnene, med venner eller i 
haven. Alligevel finder en stor del af de ældre tid til en powerwalk i skoven eller et par timer i det 
lokale fitnesscenter. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny helserapport fra Garmin, som er 
baseret på en undersøgelse af Kantar Sifo/Gallup og analyse fra Garmin, der bl.a. udvikler løbeure 
og aktivitetstrackere til motionister og sportsudøvere.  

Undersøgelsen viser, at motion er blevet en integreret del af hverdagen hos mange seniorer i 
alderen 65-79 år. Hele 61 % træner mindst én gang om ugen, og 13 % træner fem gange om ugen 
eller mere. På den måde ligger de ældres motionsvaner på niveau med de unges. For de 18-29-
årige er tallene henholdsvis 68 % og 13 %.  

Ambitionerne stiger med alderen 

”Det er dejligt at se, at mange unge og ældre danskere træner regelmæssigt. Men det er særlig 
interessant, at halvdelen af danskerne har en ambition om at fortsætte de gode vaner i takt med, 
at de bliver ældre, og at ambitionen decideret stiger med alderen. Det er en tendens, som vi ser i 
alle de nordiske lande,” siger Marcus Bjärneroth, der er pressechef hos Garmin Nordic.  

Mens 57 % af danskerne tror, at de vil træne regelmæssigt, når de er over 80 år, har næsten tre ud 
af fire (73%) danskere mellem 65-79 år en ambition om at fortsætte de gode motionsvaner, når de 
når 80 år. Blandt de unge mellem 18-29 år vurderer 46 %, at de vil træne, når de er over 80. 

”Selvom brugen af devices stadig er mest udbredt i den yngre del af befolkningen, kan vi se, at en 
del ældre begynder at bruge ure og trackere til at blive klogere på deres motionsvaner ved fx at 
måle, hvor langt de har gået eller cyklet. Generelt peger undersøgelsen på, at motion og bevægelse 
er et fokusområde for aldersgruppen over 65 år,” siger Marcus Bjärneroth. 

65-79-årige foretrækker en gåtur eller powerwalk (44%), men undersøgelsen viser også, at 
styrketræning i fitnesscentret (28%) og cykling (28%) er populært blandt de ældre. 
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DANSKERE KÆMPER MED SØVNPROBLEMER:  
KVINDER ER SÆRLIGT HÅRDT RAMT  

Mange danskere oplever søvnproblemer i hverdagen, viser en ny undersøgelse. Op mod halvdelen 
af danskerne er ramt, og for kvinder er problemet særligt stort. Flere og flere bruger apps eller ure 
som hjælp til at blive klogere på søvnen, lyder det fra Garmin, der peger på en ny tendens til at 
bruge smartwatches som sundhedsure fremfor bare træningsure.  

Mere end hver anden dansker har haft problemer med at sove i løbet af de sidste 14 dage. Nogle 
har svært ved at finde hvile, når de lægger hovedet på puden, mens andre vågner om natten. Og 
kvinder er særligt hårdt ramt, viser en ny helserapport fra Garmin, som er baseret på en 
undersøgelse fra Kantar Sifo/Gallup og analyse fra Garmin.  

18% af kvinderne har problemer med at falde i søvn, og 36 % oplever at vågne op om natten. For 
mænd er tallet henholdsvis 10 % og 30 %. Især yngre kvinder i alderen 18-29 år oplever problemer 
med at falde i søvn (29 %). Blandt mænd i samme aldersgruppe har 16 % de samme udfordringer. 
Alligevel siger over halvdelen (58 %) af de adspurgte danskere, at de slet ikke har forsøgt at 
forbedre deres søvn. 11 % har derimod brugt fysisk træning som et middel mod søvnproblemer, 10 
% har prøvet at hjælpe søvnen på vej med bøger eller film, og 10 % har prøvet at lægge mobilen 
væk før sengetid for at sove bedre. 

   

Fremtidens sportsure er sundhedsure 

Mens mange ikke har prøvet at optimere søvnen, siger 29 % af danskerne, at de enten har søgt 
hjælp eller overvejer at søge hjælp i teknologien og bruge et ur, en app eller et andet device til at få 
større indsigt i deres søvnvaner. Næsten hver femte, der regelmæssigt bruger et træningsur eller 
tracker, bruger det til at måle på fx deres søvn. 

”Fremtidens sportsure er ikke så meget et træningsur, som det er et sundhedsur. Vi oplever en 
stigende interesse i at måle på andre parametre end bare træning. Det kan vi også se ud fra, hvad 
kunderne efterspørger på vores devices, hvor flere og flere vil have indsigt i deres generelle 
helbred,” siger Marcus Bjärneroth, der er pressechef hos Garmin Nordic. 

Der er mange grunde til den stigende interesse i at bruge teknologien til at få indsigt i søvnen, 
lyder det fra Garmin. Måling af søvn- og stressniveauer kan hjælpe én til at træffe bedre valg på 
baggrund af data. Det kunne fx være at gå i seng tidligere, få motion ind i hverdagen og reducere 
brugen af telefon før sengetid. 

”Den indsigt, vi kan få i vores søvnmønstre fra forskellige devices, kan hjælpe folk med at slappe 
af, falde lettere i søvn og sove bedre. Faktisk oplever mange, at data viser, at de sover mere, end 
de troede, og den indsigt kan skabe mere ro omkring søvnen,” tilføjer Marcus Bjärneroth. 


