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Vi svetter mer enn før
(NW): Nordmenn er ikke så inaktive som mange tror, viser ny undersøkelse. Tur eller 
trening i naturen er den klart mest vanlige aktiviteten.
I gjennomsnitt bruker nordmenn 3,5 timer i uka på aktiviteter som gjør oss svette eller andpustne, ifølge 
en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).

– Mange vil nok være overrasket over det høye tallet, men jeg tror det stemmer ganske godt. Det betyr 
at nordmenn flest faktisk er så aktive som myndighetene anbefaler, nemlig en halvtime om dagen, sier 
direktør Erik Dalen i Ipsos MMI.

Han har gjennomført en lang rekke lignende undersøkelser opp gjennom årene og har et godt 
sammenligningsgrunnlag.  

– Vanligvis spør vi hvor lenge folk trener og mosjonerer. Nå har vi spurt hvor lenge de svetter og er 
andpustne, og da får vi også med aktiviteter som ikke er direkte trening, og også et litt høyere tall. Men 
det er i samsvar med den utviklingen vi ser i de andre undersøkelsene. Nordmenn er mer aktive enn for 
25 år siden, sier han.

Når vi denne perioden stadig er blitt tyngre, må det ha en annen forklaring enn stillesitting, mener han.

– I gamle dager bidro hardere fysisk arbeid og lite bilkjøring til at folk var slanke. Men de siste 20-30 
årene har disse faktorene vært ganske stabile, så jeg tror vektøkningen heller skyldes kostholdet, sier 
han.     

Ute på tur 
Ifølge undersøkelsen er tur og trening i naturen det vi gjør desidert mest av. Mye mer enn vi driver 
organisert idrett og er i helsestudio.   

Undersøkelsen vekker glede i FRIFO.

– At friluftsliv er den foretrukne aktiviteten når nordmenn skal være aktive, er et godt argument for at 
helsemyndighetene i langt større grad bør støtte tiltak som tilrettelegger for tur- og friluftsaktiviteter, sier 
generalsekretær Lasse Heimdal i FRIFO.

Bare fem prosent av oss er aldri svette eller andpustne i løpet av en gjennomsnittsuke. Resten er til dels 
svært aktive.

– Over 40 prosent svarer at de er aktive i fire timer eller mer. Det er ikke bare organisert og bevisst 
trening for å bli god i noe, men omfatter alt man blir andpusten og svett av, og både vedhugging og 
snømåking hører hjemme her, sier Heimdal.

Yngre er litt mer aktive enn eldre, men forskjellen er ganske liten. 

– Unge driver mer organisert idrett og er oftere på helsestudio, men eldre er omtrent like lenge i aktivitet 
hver uke. Svært mange er aktive i langt fremskreden alder, og natur og friområder er viktige arenaer for 
dem, sier Lasse Heimdal. 

Vil ha med yngre 
Norges Turmarsjforbund er blant dem som tar nordmenn ut på tur, og i fjor deltok nærmere 100 000 på 
forbundets turer. 



– De eldre dominerer stort, snittalderen ligger et sted mellom 50 og 60 år. Vi vil gjerne ha med flere 
familier og yngre mennesker og jobber med ulike ideer for å få til det, sier daglig leder Per Ivar 
Lanesskog i Turmarsjforbundet.

Forbundet har arrangementer over hele landet, og det koster svært lite å delta. 

– Vi har forskjellige typer turer, både avtalte marsjer der man møter opp på et bestemt sted til en 
bestemt tid, og turer man kan gå alene eller sammen med andre når det passer hver enkelt. 
Fellesnevneren er at man ikke konkurrerer om noe, men at man likevel får god trim. Samtidig er det en 
sosial ramme rundt arrangementene.

SÅ AKTIVE ER VI:
Hvor lang tid i løpet av en gjennomsnittsuke bruker du på aktiviteter som gjør deg andpusten eller svett?

Ingen tid: 5 prosent

Under 30 min: 2 prosent

30-59 min: 4 prosent

1-2 timer: 15 prosent

2-3 timer: 16 prosent

3-4 timer: 14 prosent

4-6 timer: 22 prosent

6 timer +: 19 prosent

DISSE AKTIVITETENE BEDRIVER VI: 
Organiserte idrettsaktiviteter: 25,8 prosent

Treningsstudio: 46,3 prosent

I arbeidstid eller skoletid: 23,1 prosent 

På tur eller trening med hund eller annet husdyr: 25,4 prosent

Annen tur eller trening i park, grønt- eller naturområder: 75,7 prosent.

(Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI for Friluftslivets Fellesorganisasjon, FRIFO.) 

Kontaktpersoner i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO):
• Lasse Heimdal, generalsekretær,
•
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