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Om SBS og 
undersøgelsen
SDU Bevæger Sig er et Citizen Science-projekt, med et mål om en 
adfærdsændring, der skal bidrage til bedre sundhed og trivsel i 
hverdagen for ansatte og studerende på SDU.  

Der blev første gang arbejdet med projektet på SDU’s
Verdensmål Kick Off i september 2019, og projektet blev endeligt 
besluttet i Direktionsmødet i augsust 2020. 

Projektet retter sig mod SDG Mål 3 – Sundhed og Trivsel, og det 
har til formål at: 
1) Øge opmærksomheden på vigtighed og effekter ved 

bevægelse i løbet af arbejds-/studiedagen
2) Skabe rummet i kulturen i arbejds- og studiedagen til 

bevægelse

I  november 2020 blev der lavet en baselineundersøgelse blandt 
ansatte på SDU, og denne midtvejsundersøgelse i december 
2021 havde til formål at følge op på projektet og dets udbredelse 
blandt SDU-ansatte. 



Respondenter

Respondenter på hele SDU: 

Respondenter på TEK:  



Vil de ansatte på TEK deltage i 
bevægelsesaktiviteter: 



Hvad er 
vigtigst for 
de ansatte 
på TEK i 
forhold til 
aktiviteterne 
i regi af SBS 
(1)

At det er inkluderende og har plads til alle: 

At det er sjovt: 



Hvad er 
vigtigst for 
de ansatte 
på TEK i 
forhold til 
aktiviteterne 
i regi af SBS 
(2)

At det er udfordrende fysisk: 

At det styrker sammenholdet: 



Hvad er 
vigtigst for 
de ansatte 
på TEK i 
forhold til 
aktiviteterne 
i regi af SBS 
(3)

At det er motion, som jeg har prøvet før: 

At det bidrager til min arbejdsglæde: 



Hvad er 
vigtigst for 
de ansatte 
på TEK i 
forhold til 
aktiviteterne 
i regi af SBS 
(4)

At det ikke er alt for fysisk hårdt: 

At det bidrager til, at jeg kontinuerligt dyrker motion: 



Hvor ofte vil de ansatte på TEK deltage i
bevægelsesaktiviteter: 



Aktive mødeformer

Har TEK-ansatte benyttet sig af aktive mødeformer? 



SDU-ansattes oplevelse af opbakning til 
bevægelse (1)
De ansattes oplevelse af nærmeste leders opbakning til bevægelse i løbet af arbejdsdagen: 



TEK-ansattes oplevelse af opbakning til 
bevægelse (1)
De TEK-ansattes oplevelse af nærmeste leders opbakning til bevægelse i løbet af arbejdsdagen: 



SDU-ansattes oplevelse af opbakning til 
bevægelse (2)
De ansattes oplevelse af af at have kollegernes billigelse til bevægelse i løbet af arbejdsdagen: 



TEK-ansattes oplevelse af opbakning til 
bevægelse (2)
De TEK-ansattes oplevelse af af at have kollegernes billigelse til bevægelse i løbet af arbejdsdagen: 



SDU-ansattes oplevelse af barrierer for 
bevægelse



TEK-ansattes oplevelse af barrierer for 
bevægelse




