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Hovedkonklusioner

Interessen for gadeidræt er stor i Danmark 
• Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere. Det svarer til 119.250 personer. 

• Dertil kommer hele 42 % som tidligere har dyrket (en eller anden form for gadeidræt) og gerne vil gøre det igen. 

• Samlet set viser 88 % af gruppen interesse for gadeidræt (gruppen af i forvejen idrætsaktive, vel at mærke). 

• De nuværende og tidligere udøvere af gadeidræt er enige i, at gadeidræt er langt mere fleksibelt end andre typer af 
idrætter.

• Godt 4 ud af 10 mener, at fællesskabet er altafgørende.

Manglende relation til gadeidrætsmiljøet afskrækker mange fra at prøve det
• Knap halvdelen, af  alle som ikke tidligere har prøvet eller ikke har lyst til at prøve en gadeidræt, nævner at de ikke 

kender nogen, som dyrker den form for idræt/sport. 

• Knap 4 ud af 10 har ikke prøvet gadeidræt, fordi de ikke ved, hvor man kan dyrke det henne. 

• Halvdelen af dem, som kender til gadeidræt har fået denne viden igennem deres omgangskreds.

Der er et klart potentiale for DGI i at skabe rammerne for at dyrke gadeidræt

• Blandt alle aktive idræt-/sportsudøvere i aldersgruppen 15-35 år er der enighed om, at gadeidræt ville blive mere 
interessant og sjovere hvis man havde ordentlige steder at dyrke det. Dette nævnes af mere end 1/3. 

• Generelt kendskab til hvilke muligheder gadeidræt byder på, er ligeledes et element som kunne fremme udbredelsen. 
Pga. manglende kendskab efterspørges der informationer.

• DGI kan for alle af ovenstående omstændigheder påtage sig en aktiv rolle og være med til, at skabe nogle bedre 
rammer for gadeidræt generelt. Både ift. eksisterende udøvere, men især i forbindelse med udbredelse af kendskabet 
til gadeidræt blandt resten af målgruppen.
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100%

Alle mellem 15-35 år

76% Aktive
Dyrker 

regelmæssig sport 
og motion

• 8% dyrker gadeidræt

Markedet
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Der er en relativt stor interesse for gadeidræt i Danmark

Potentiale
88 %

Potentialet for gadeidræt

Q8 Nedenfor er angivet en række forskellige gadeidrætter. For hver type bedes du angive dit kendskab til og brug af idrætten: 
Skateboard, Løbehjul, Street soccer, Panna, BMX, Parkour, Street basket, Street handball, Street bordtennis, Freestyle ski, Break Dance, In Line Skate, Trick 
løbehjul, Street Fitness, Slack Line, Snowboard n = 1093 (alle der er aktive idrætsudøver) NB: *) De 38% dækker procentdele af aktive idrætsudøvere. 

Dyrker 

8%

Har dyrket – vil gerne prøve igen 

42%

Har ikke dyrket* –Vil gerne prøve 

38%

Har dyrket –Vil ikke dyrke igen 
4%

Har ikke dyrket –Vil 
aldrig prøve 

7%

Kender ikke 

1%

NB! Potentialet er 
udregnet efter 
respondenterne er lagt 
ind i deres tilhørende 
kategori. Dette er gjort i 
et slusesystem som er vist 
af dem omvendte 
pyramide.
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Gadeidrætsudøveren

Q11 Nedenfor er angivet en række forskellige udsagn om det at dyrke gadeidræt. For hvert udsagn bedes du angive, hvor enig eller uenig du er 
n = 95 (alle der dyrker en gadeidræt)

”Gadeidræt er meget mere fleksibelt end 
andre typer af idrætter”  - 52 %

”Fællesskabet ved at dyrke gadeidræt er 
altafgørende” – 43 %

”Jeg føler mig fuldstændig fri, når jeg dyrker 
gadeidræt” – 37 %

Årsager til at dyrke gadeidræt
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Manglende relation til gadeidrætsmiljøet afskrækker mange fra at 
prøve det

Q10 Hvad skal der til for, at du ville prøve en gadeidræt 
n = 212(alle der ikke har prøvet eller har lyst til at prøve en gadeidræt)

6 ud af 10 vil gerne kende 
nogle, der også dyrker 
gadeidræt, eller have 
mulighed for at starte 
med andre nybegyndere

Barriere
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Der er et klart potentiale i at skabe rammerne for at dyrke gadeidræt

Q13 Hvad kunne gøre det sjovere at dyrke gadeidræt 
n = 1.093 (alle der er aktive idrætsudøver)

35% Vil gerne have et ordenligt sted at 
dyrke det

29% Efterspørger mere information

27% Vil gerne have at gadeidrætsmiljøet er 
mere åbent

21% Mangler instruktion fra en der er 
bedre end en selv

21% Kunne godt tænke sig et fast 
træningstilbud

Hvad kan gøre gadeidræt sjovere?
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Kendskabet til gadeidræt stammer primært fra ens omgangskreds

Q14 Hvor kender du eller har hørt om gadeidræt fra 
n = 1.086 (alle dem der har kendskab til gadeidræt)

Halvdelen kender til 
gadeidræt fra deres 
omgangskreds

En tredjedel kender til 
gadeidræt fra TV

En fjerdel har set 
gadeidræt der hvor 
de bor, studerer, 
arbejder osv.

En fjerdel kender til 
gadeidræt fra 
Facebook

Kommunikation og kendskab
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Gadeidrætsudøveren bruger en bred vifte af kanaler til at få ny viden 
om den spot/idræt han/hun dyrker

Q28 Hvordan får du ny viden om idræt, sport og motion? n=95 (gadeidrætsudøvere) 

Fortrukne kanaler til ny viden

66%

60%

47%

38%

37%

37%

26%

23%

22%

21%

20%

13%

11%

11%

7%

2%

Venner

Søgemaskine på internettet

Der hvor jeg dyrker idræt, sport og motion

Udvalgte hjemmesider (foreninger/klubber)

Facebook

Familie

Youtube

Magasiner/aviser

Instagram

Medstuderende

På TV

Kollegaer

Outdoor reklamer (plakater, flyers osv.)

Twitter

Blogs

Andet:
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Den selvorganiserede livstilsudøver interesserer sig meget for 
udviklingen af den idræt/sport, der primært dyrkes

Q21 Nedenfor er angivet en række forskellige udsagn. For hver udsagn bedes du angive, hvor enig du er, på baggrund af din primære idræt/sport.  
n = 186 (alle uorganiserede livstilsudøvere)

NB! Tabellen angiver andelen som har svaret 
delvis enig eller helt enig til kategorierne (se 
tabelrapport for alle kategorier)

62%

38%

39%

Jeg interesserer mig for den generelle udvikling, af den idræt/sport jeg 
dyrker, i Danmark

Der er behov for flere midler til 
den idræt/sport, jeg dyrker

Der er behov for flere events af 
den idræt/sport, jeg dyrker

33%

32%

Der er behov for uddannede undervisere/
mentorer af den idræt/sport, jeg dyrker

Der er behov for flere steder, jeg kan 
dyrke min idræt/sport

Enighed i udsagn ift. primære idræt/sport
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Om undersøgelsen og 
metode
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Spørgeskemaundersøgelse

Målgruppe (Primær) Den danske befolkning i alderen 15-35 år (1445 interview)

Målgruppe (Sekundær) Aktive idræts-/sportsudøvere (1093 interview)

Målgruppe (Sekundær) Den uorganiserede livsstilsudøver (186 interview)

Målgruppe (Sekundær) Den organiserede livsstilsudøver (78 interview)

Målgruppe (Sekundær) Gadeidrætsudøveren (95 interview)

Dataindsamlingsperiode 11. marts 2015 – 23. marts 2015

Dataindsamlingsmetode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Målingens styrke Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 1445/1093/186/78/95 respondenter, kan det med 
95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/-
2,6/2,9/7,2/11,1/10,1 %-point på totaler

Repræsentativ fordeling Undersøgelsen er udført således at den afspejler en repræsentativ fordeling af den 
danske befolkning i alderen 15-35 år

Om undersøgelsen
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Kontakt
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Nicoline S. Michaelsen
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+45 28 93 95 45
nmi@wilke.dk

Julie Nygaard
Senior Consultant

+45 27 87 78 31
jny@wilke.dk

Daniel K. Svendsen
Senior Research Consultant

+45 63 13 33 22
dks@wilke.dk
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