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Resume 
Surfing og SUP er vandsportsaktiviteter, som i Danmark særligt dyrkes som selvorganiseret 

idræt. Nærværende undersøgelses formål er at belyse hvilke oplevelsesmotiver, som ligger til 

grund for aktiviteterne og hvordan Dansk Surf & Rafting Forbund bedst kan understøtte og 

fremme brugernes aktivitet. Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i nye udøveres 

besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Dansk Surf & Rafting Forbund i 

2020, og interview af nye surfere og SUP udøvere. I analysen af nye udøveres 

oplevelsesmotiver og præferencer indgår svar fra 47 surfere og 160 SUP udøvere valgt på 

baggrund af erfaring og opdelt i aktiviteter, ud af spørgeskemaundersøgelsens 474 

respondenter. Interviews af nye surfere og SUP udøvere bruges til at belyse, hvilken, og hvor 

stor betydning forskellige oplevelsesmotiver har på deltagelsen i aktiviteterne, samt hvordan 

præferencer vægtes og hænger sammen med oplevelsesmotiver. Sammenfattende viser 

spørgeskemaundersøgelsen og interviewene, at naturoplevelser, afstressning og fysisk træning 

er de vigtigste oplevelsesmotiver for at dyrke SUP. For surfing er naturoplevelser og 

afstressning ligeledes essentielle og her vurderes elementer af sjov og risikotagning også 

vigtige for motivationen for dyrkelsen af aktiviteten. De her oplistede oplevelsesmotiver er 

ikke fyldestgørende for alle danske udøvere, men er undersøgelsens bud på, hvad der er de 

vigtigste motiver for at vælge surfing og SUP, frem for andre rekreative og fysiske aktiviteter. 

Et bud på hvordan aktiviteterne kan understøttes, sammenfattes ud fra brugernes præferencer 

fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene, og suppleres med viden om 

oplevelsesmotiverne. Undersøgelsen tyder på, at Dansk Surf & Rafting Forbund kan 

understøtte brugerne ved praktisk vejledning i eksempelvis hvor aktiviteten kan dyrkes, teknisk 

instruktion og arbejde for bevaring af aktivitetens naturlige omgivelser.  



 

Abstract 
Surfing and SUP are water sport activities and are mainly participated in as a self-organized 

activity. The purpose of this study is to investigate which experience preferences constitute and 

support the activity, and how Danish Surf & Rafting Federation best promote the activity of 

the practitioners. This research is based on new practitioners’ answers in a questionnaire survey 

completed in 2020 by Danish Surf & Rafting Federation and interviews of surfers and stand up 

paddlers. In the analysis of surfers and stand up paddlers experience preferences and 

preferences of service offerings, respectively 47 surfers and 160 stand up paddlers are selected, 

by excluding users with more than two years of experience and divided by activity, from the 

questionnaire survey’s 474 respondents. Interviews of new surfers and stand up paddlers are 

used to investigate the weight and nature of different experience preferences in relation to the 

activity and how experience preferences correlate to preferences of service offerings from 

Danish Surf & Rafting Federation. To summarize the findings from the questionnaire survey 

and the interviews, experiences of nature, de-stressing and physical exercise are the most 

important motivations for stand up paddling. For surfing the experiences of nature and de-

stressing are also essential and are joined by elements of fun and risk-taking in being important 

motives for surfing. The experience preferences listed here are not necessarily comprehensive 

for all danish users but is this study’s suggestion for the most important experience preferences 

when users choose these activities over other recreational and physical activities. A suggestion 

for how to promote and support the activities is made by combining the practitioners’ 

preferences of service offerings, as found in the questionnaire data and as discussed in the 

interviews, as well as knowledge about the experience preferences of the users. The study 

suggests that Danish Surf & Rafting Federation can support the users by providing practical 

guidance like on where to surf and stand up paddle, technical instruction and by working for 

the preservation of the activities’ natural surroundings. 
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Indledning 
Surfing og SUP (Stand Up Paddling) har for nogle mennesker en særlig betydning. Dette ses 

tydeligt i citatet: 

“Surfing er det ultimative bedste input i mit liv” 

- Aktiv udøver inden for surfing 

Dyrkelse af surfing og SUP er derfor værd at fortsætte med. Dette ses med ivrigheden i citatet: 

“Det er helt klart noget jeg skal i gang med igen næste år - det er der slet ingen tvivl om” 

- Aktiv udøver inden for SUP 

Ovenstående citater understreger, at både surfing og SUP kan have vigtig indflydelse på men-

neskers livskvalitet. Surfing og SUP er enkeltstående aktiviteter, men kan samtidig have iden-

titetsskabende elementer. Man kan være en SUP udøver eller surfer som dyrker idrætten, men 

eksempelvis kan en surfer også leve ‘surferlivet’ i hele dennes eksistens. Dette må have haft 

indflydelse på, at surfing og SUP i flere sammenhænge er blevet kategoriseret som livsstils-

idrætter, hvilket betegner individuelle aktiviteter, som befinder sig et sted mellem livsstil og 

motion (Asserhøj, 2017a, s. 11). 

Surfing og SUP er også aktiviteter, som må siges at være i rivende udvikling. Surfing var på 

programmet til de Olympiske Lege i Tokyo i 2020, og den amerikanske rapport ‘2019 Outdoor 

Participation Report’ fra Outdoor Foundation (2019) viser, at antallet af SUP udøvere i USA 

er steget fra cirka 1 mio. i 2010 til cirka 3,5 mio. i 2018. I Danmark ses udviklingen blandt 

andet ved markant flere udbydere af surfing og SUP (Asserhøj, 2017b), og et stigende med-

lemstal i Dansk Surf & Rafting Forbund (Asserhøj, 2017b). 

Aktiviteternes udvikling gør det relevant at undersøge aktiviteternes karakteristika med henblik 

på at forbedre oplevelserne, ved at understøtte brugernes aktivitet. 
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Individerne, som nærværende undersøgelse ønsker at rette fokus på, er de nye surfere og SUP 

udøvere, som har mindre end to års erfaring. Medmindre andet er anført, drejer resten af un-

dersøgelsen sig om denne gruppe. De mindst erfarne udøvere besidder den laveste grad af de-

dikation til aktiviteten, hvilket gør sandsynligheden for at stoppe med at dyrke aktiviteten større 

(Asserhøj, 2017b, s. 45). 

Viden om forhold, der har indflydelse på surfere og SUP udøvere, giver DSRF bedre mulighed 

for at kunne understøtte udøverne, og denne viden er hvad vi, med undersøgelsen i sidste ende, 

ønsker at kunne foreligge DSRF og interessenter. 

Undersøgelsens ultimative mål er at fremme glæde omkring surfing og SUP. 

Problemstilling 
Formålet med nærværende undersøgelse er at give en dybere indsigt i hvad, der har indflydelse 

på de selvorganiserede surfere og SUP udøveres dyrkelse af aktiviteterne surfing og SUP. For-

målet med denne indsigt er at kunne understøtte de selvorganiserede udøvere bedre, hvilket 

stammer fra et ønske om at fremme selvorganiseret surfing og SUP. For at belyse mulighederne 

for bedre understøttelse, undersøges surferne og SUP udøvernes oplevelsesmotiver, samt deres 

præferencer for hvad DSRF kan tilbyde. Denne undersøgelse tager derfor udgangspunkt i føl-

gende problemformulering: 

Hvilken indflydelse har nye udøveres oplevelsesmotiver og præferencer for deres sur-

fing og SUP aktivitet og hvordan kan Dansk Surf & Rafting Forbund fremme selvorga-

niseret surfing og SUP aktivitet? 

I undersøgelsens besvarelse af problemformuleringen benyttes kvalitative interviews og kvan-

titative spørgeskemadata for at undersøge, hvordan oplevelsesmotiver og præferencer har ind-

flydelse på, og udspringer af, brugernes aktivitet.  
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Forskningsteoretiske overvejelser 
De kvalitative interviews er grundlaget for at forstå, hvad der karakteriserer brugernes motiver 

og præferencer, og hvordan de forholder sig til hinanden. I besvarelsen af problemformulerin-

gen benytter vi os også af kvantitativ metode, hvor sekundær data, fra en spørgeskemaunder-

søgelse udsendt af DSRF, bruges til at undersøge, hvordan en stor brugergruppe motiveres til 

deres aktivitet, og hvilke præferencer brugerne har til DSRF, for at gøre deres aktivitet mere 

attraktiv. Spørgeskemaundersøgelsens inddragelse søger at kvalificere undersøgelsens genera-

liserbarhed. 

Præferencer forstås her som aktivitetsfremmende foranstaltninger, der for udøveren opleves 

foretrukket frem for andre aktivitetsfremmende foranstaltninger. Det anslås, at præferencen er 

et udtryk for en vurdering af foranstaltningens nyttevirkning, i forhold til dens aktivitetsfrem-

mende effekt. Aktivitetsfremmende effekt skal her forstås som den positive effekt på udøverens 

mulighed for og lyst til at dyrke aktiviteten på forskellige og tiltrukne måder. 

Oplevelsesmotiver handler om de positive oplevelser, aktiviteten kan indgyde, og som derfor 

er motiverende for udøverens dyrkelse af aktiviteten. I teoriafsnittet ‘Oplevelsesorienteret per-

spektiv’ gives baggrunden for at undersøge oplevelsesmotiver, i jagten på forståelse af dyrkel-

sen af aktiviteter. 

Forståelse 
Når vi undersøger brugeres oplevelsesmotiver og præferencer, vil vi forsøge at få indsigt i, og 

forståelse ud fra, brugerens perspektiv. Forståelse i nærværende undersøgelse er subjektiv, og 

den viden vi søger at opnå, er konstrueret socialt, og bliver til i vores formidling af emnet. Dette 

er kendetegnende for det konstruktivistiske paradigme. I det konstruktivistiske perspektiv er 

virkeligheden og viden social konstrueret og reproduceret gennem kommunikation, interaktion 

og praksis, hvor forskerens subjektive forståelse videreformidles (Tracy, 2013, s. 40).  

I en undersøgelse må man som forskere derfor være bevidste om egen forforståelse, som tages 

med ind i forskningsfeltet (Dahlager & Fredslund, 2011, s. 166). Ens forforståelse udgøres af 

den viden man har om et emne på forhånd, og er konstituerende for en ny forståelse, og er 

derfor betingende for den forståelse der opnås (Fredslund & Dahlager, 2011, s. 161). 
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Vores forforståelse, i relation til surfing og SUP, bærer præg af vores erfaring med aktivite-

terne. Vi har begge stiftet bekendtskab med og dyrket selvorganiseret surfing og SUP. For 

vores vedkommende er aktiviteterne ikke blandt de primære eller mest dyrkede idrætter, men 

når vi, i interviewene, taler med informanterne, tillægger vi selv en betydning til de oplevelser 

som omtales, i kraft af at vi har oplevet tilsvarende oplevelser i vores egen aktivitet. Dette har 

den fordel, at vi har forforståelse for, hvad der bliver talt om, når vi spørger ind til oplevelser, 

som kan være svære at beskrive. Det betyder også, at vi i vores analyse må være mere opmærk-

somme på, hvad der præcist bliver ytret, således vi ikke tillægger vores egen forforståelse mere 

plads end informanternes udtalelser og oplevelser. Vi bruger derfor, i vores fremlægning af 

interviews og analyse, direkte citater fra interviews, således informanternes egne svar er syn-

lige. Det er vores udvælgelse af citater og vores fokusering af emner, der er gældende igennem 

undersøgelsen, derfor kan undersøgelsen være farvet af vores egne oplevelser med emnet. 

Validitet og reliabilitet 
Validitet kan for kvalitative undersøgelser deles op i målingsvaliditet, intern validitet og eks-

tern validitet (Kristensen & Hussain, 2019, s. 56). Målingsvaliditet er om man undersøger netop 

det der er relevant for undersøgelsen (Kristensen & Hussain, 2019, s 56). I nærværende under-

søgelse er interviewets brugbarhed og målingsvaliditet afhængig af vores spørgsmål og vores 

evne til at spørge videre ind til informanternes oplevelser. I analysen af empirien er det også 

nødvendigt at tage fat på de emner, der er relevante i forhold til problemformulering, for at øge 

undersøgelsens målingsvaliditet. 

Intern validitet er om resultaterne er retvisende for de inddragede respondenter, og ekstern va-

liditet er om resultaterne kan generaliseres til hele populationen (Kristensen & Hussain, 2019, 

s 56). I forhold til nærværende undersøgelses interne validitet er det vigtigt, at vi er tro mod 

informanterne udsagn. Undersøgelsens eksterne validitet er afhængig af, i hvilket omfang de 

udvalgte informanters udsagn er repræsentative for hele populationen. Vores inddragelse af 

spørgeskemadata er med til at styrke undersøgelsens eksterne validitet, da svarene i spørgeske-

maet repræsenterer en større del af hele populationens motiver, præferencer og aktivitet. 

Reliabilitet er, for kvantitative undersøgelser, et spørgsmål om de inddragede cases er retvi-

sende, i forhold til hvad de udgives for at være, og om andre lignende cases ville give lignende 
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resultater (Kristensen & Hussain, 2019, s 56). Vores spørgeskemadata er igen med til at belyse, 

hvorvidt vores informanters motiver også fremgår som motiv for andre udøveres aktivitet.  
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Metode 
Interview 
I denne undersøgelse er vores fokus på surfernes og SUP udøvernes motiver og præferencer. 

Kvalitative metoder er brugbare til at undersøge og forstå grupper og kulturer (Tracy, 2013, s. 

6-7). Derfor har vi fundet det relevant at interviewe medlemmer af surfing og SUP grupperne. 

Det kvalitative interview er en form for samtale med et formål, som muliggør forståelse og 

refleksion på en fleksibel måde (Tracy, 2013, s. 132). 

Vores interviews blev styret af os med en semistruktureret interviewguide (se bilag 5, 6). Det 

semistrukturerede interview gør, at forskeren er mere fleksibel i samtalen med informanterne, 

således deres egne oplevelser og behov kommer til syne, men samtidigt, at samtalen holdes i 

relation til undersøgelsens fokus (Tracy, 2013, s. 139). Interviewene blev gennemført online 

med videoopkald. 

Informanterne, til interviewene, blev fundet gennem vores spørgeskemadata, hvorigennem vi 

kontaktede de to grupper af henholdsvis surfere og SUP udøvere, som havde dyrket aktiviteten 

i under to år. Dette forbehold blev taget for at undersøge, hvad netop de nye udøveres motiver 

og præferencer er, og øge interviewempiriens validitet i forhold til vores problemformulering. 

Vi har sendt interviewinvitationer ud til en række tilfældige spørgeskemarespondenter indenfor 

de to grupper. I vores interview af surfere havde vi to informanter og i SUP interviewet havde 

vi én informant. 

Kodning 

Vi har transskriberet de to interviews, som efterfølgende er blevet kodet af flere omgange. 

Kodning er en aktiv proces, hvor data identificeres til et vis koncept eller fænomen (Tracy, 

2013, s. 189). Et eksempel på de kodninger der er brugt, kan ses i bilag 3. 

I denne undersøgelse er første kodning lavet med udgangspunkt i materialets såkaldte ‘åbne 

koder’, hvor materialets indhold kort redegøres for uden særlige betydningstillæggelser. I 

denne kodning har vi dog stadig, på grund af vores forforståelse, haft et fokus influeret af vores 

problemformulering. 
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Herefter er lavet en teoristyret kodning, med udgangspunkt i de vigtigste oplevelsesmotiver, 

ud fra både spørgeskemadata, tendenser i interviewene og tidligere litteratur, hvor afsnit eller 

sætninger kategoriseres i forhold hertil. 

Spørgeskemaundersøgelse 
Vores indgang til felten er etableret gennem DSRF og deres spørgeskemaundersøgelse, som er 

gennemført i sommeren 2020. Respondenterne til spørgeskemaundersøgelsen er surfere og 

SUP udøvere, som er hvervet på forskellige facebookgrupper dedikeret til surfing eller SUP 

aktivitet, herunder ‘SUPForumDK’ og ‘Hvor surfes der i DK?’. 

Vi har benyttet den kvantitative data fra DSRFs spørgeskemaundersøgelse til at undersøge og 

udpege centrale tendenser for henholdsvis surfing og SUP gruppen i forhold til motiv, præfe-

rencer og aktivitet. Spørgeskemaundersøgelser har den fordel, at der typisk opnås en højere 

grad af generaliserbarhed, på grund af et stort antal tilfældige respondenter (Kristensen & 

Hussain, 2019). 

Spørgeskemaet er udarbejdet af DSRF, og indeholder spørgsmål om demografiske forhold som 

køn, alder og bopæl, hvor ofte og hvornår de dyrker aktiviteten, og respondenternes ressource-

forbrug i forbindelse med aktiviteten. Der er også spurgt ind til motiver for aktiviteten, hvor 

der er givet 11 svarmuligheder og en åben svarkategori. Der er spurgt ind til præferencer i 

forbindelse med et eventuelt medlemskab i DSRF, hvor DSRF har givet 22 svarmuligheder og 

en åben svarkategori. I nærværende undersøgelses behandling af spørgeskemaundersøgelsens 

motiver, har vi for læsevenligheden skyld forkortet nogle af svarmulighederne, selvom dette 

måske giver en lidt ændret opfattelse af motivet. Eksempelvis nævnes 'At jeg får koblet fra 

mentalt (afstresning/mindfulness)’ som 'Afstresning'. I spørgeskemaet er der også spurgt ind 

til, om deltagerne må kontaktes. Det er blandt de respondenter, der har svaret ja på ovenstående 

spørgsmål, at vi har fundet vores informanter til interviews. I bilag 8 findes alle svarmulighe-

derne, som indgår i spørgeskemaet.  
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Teori 
Formålet med nærværende teoriafsnit er at forklare, hvordan den oplevelsesorienterede tilgang 

hjælper til besvarelse af vores problemformulering, og afklare eksisterende litteratur på natu-

rens afstressende indflydelse. 

Oplevelsesorienteret tilgang 

Vores undersøgelse, af de rekreative aktiviteter surfing og SUP, fokuserer på de underliggende 

oplevelsesmotiver. Med den oplevelsesorienterede tilgang ser man ikke blot rekreation som 

aktiviteter, men som en psykofysiologisk oplevelse, som kommer af egen fri vilje i fritiden, og 

som er givende i sig selv (Manfredo, Driver, & Tarrant, 1996). Dette betyder, at aktiviteten i 

sig selv ikke er lige så vigtig, som de affødte oplevelser brugeren får i udøvelsen af aktiviteten. 

Med denne tilgang forsøger man at se på aktiviteterne fra brugernes perspektiv, hvilket gør det 

muligt at forstå motiverne bag dyrkelsen af aktiviteter (Manfredo, Driver, & Tarrant, 1996). 

Brugerens oplevelsesmotiver vil være hvad der, for frie individer, driver til deltagelse i en vil-

kårlig aktivitet, herunder surfing og SUP. 

Rekreative aktiviteter anses som adfærd, der er et svar på et misforhold mellem brugerens op-

levede tilstand og brugerens ønskede psykiske og fysiske tilstand (Manfredo, Driver, & 

Tarrant, 1996). Et eksempel på en uønsket tilstand kan være stress på grund af hverdagens krav, 

og rekreative aktiviteters svar herpå kan være oplevelsen af midlertidig flugt fra stress. Forstår 

man brugernes oplevelsesmotiver for at dyrke en vis aktivitet, kan man bedre understøtte disse. 

Ifølge Haas et al. (1980) kan det antages, at brugere vil tilvælge de aktiviteter, som de oplever 

stemmer godt overens med deres motiv for rekreativ aktivitet, og fravælge de aktiviteter som 

ikke gør. Hvis det derfor er muligt at understøtte brugernes motiver for aktiviteten, kan bruger-

nes oplevelse opkvalificeres. Potentielle brugere med lignende oplevelsesmotiver vil også være 

mere tilbøjelige til at tilvælge aktiviteten, hvis disse oplevelsesmotiver bedre understøttes. 

Altså vil det i princippet både skabe flere brugere og give alle brugere en bedre oplevelse. 

Recreation Experience Preference Scale (REP-mål) er en ofte brugt model på, hvad der moti-

verer udøvere af rekreative aktiviteter. REP-målene bygger på en oplevelsesorienteret tilgang, 

og er således et forsøg på at afdække oplevelsesmotiver for konkrete aktiviteter (Manfredo, 

Driver, & Tarrant, 1996). Der kan for brugeren være flere potentielle udbytter ved at udøve 
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rekreative aktiviteter (Manfredo, Driver, & Tarrant, 1996). REP-mål er lavet for at måle, hvor 

vigtigt hvert potentielt udbytte er for respondenter, i øjeblikket de vælger at udøve en rekreativ 

aktivitet (Tinsley, Kass, & Driver, 1981). Det kan forstås som en afvejning af nytte ved kon-

kurrerende aktiviteter, i øjeblikket en bruger står overfor et valg mellem rekreative aktiviteter. 

Hvis ‘nyttevirkningen’ ved en aktivitet er højere end en anden aktivitet, vil brugeren vælge den 

første aktivitet. 

Surfing og SUP er begge aktiviteter, som foregår i naturen og som kan virke afstressende. I 

følgende afsnit fremlægges perspektiver på sammenhængen mellem ophold i naturen og men-

neskets deraf kommende mentale afstresning.  

Naturens afstressende effekt 

Naturen, og ophold i naturen, lader til at have en positiv effekt på menneskers sundhed. Her-

under præsenteres forskellige teorier, som forsøger at forklare naturens positive indvirkning. 

I et review peger Coon et al. (2011) på at fysisk aktivitet udendørs giver mere energi og større 

formindskning af spænding og depression, relativt til fysisk aktivitet indendørs. Naturen byder 

et alternativ til det moderne menneskes hverdag og alle de mentale udfordringer denne hverdag 

indeholder. Kaplan og Kaplan (1989) har udarbejdet tesen om, at der er to former for opmærk-

somhed, nemlig rettet opmærksomhed og spontan opmærksomhed. Vores moderne bymiljøer 

og den hverdag, der indfinder sig i disse, kræver megen rettet opmærksomhed, hvilket ifølge 

teorien tærer på vores mentale ressourcer ved at kræve inhibitorisk kontrol til at fokusere. Na-

turen og megen af den aktivitet vi bedriver her, fordrer en uanstrengt spontan opmærksomhed, 

hvilket kan modvirke mental udmattethed og stress. 

Stephen Kaplan (1995) opstiller fire elementer som kendetegner afstressende miljøer. Elemen-

terne er 1) fascination, der er potentialet for spontan opmærksomhed som interessante omgi-

velser kan have, 2) at være væk fra sin hverdag og normale omgivelser, 3) udstrækning, hvilket 

er oplevelsen af at være situeret i noget større, som et stort åbent område eller et stisystem uden 

ende, og 4) kompatibilitet, som handler om at passe ind, og at føle sig ubesværet til stede (Ka-

plan, 1995). Disse elementer synes naturen i høj grad at kunne understøtte (Kaplan, 1995). 

Ophold på vand, herunder surfing og SUP, forbinder vi i særlig grad med at understøtte alle 

elementerne. Udstrækning ses i kraft af vandets fuldkomne åbenhed, at være væk, i forbindelse 



 

13 af 82 

 

med skiftet fra fast jord til vand, kompatibilitet, med bølgens vuggen og fascination, af himlen 

og vandets kræfter og storhed. 

Naturens afstressende effekt ses også i et studie af Roger Ulrichs (1991), hvor effekten af at 

have udsigt til natur blev undersøgt. Det viste sig, at patienter med udsigt til træer og åben 

himmel, frem for en parkeringsplads, bliver hurtigere helbredt, og oplever en mere positiv fø-

lelsesmæssig tilstand (Ulrich, et al., 1991). Hans æstetiske opmærksomhedsteori peger på, at 

mennesket som biologisk skabning er skabt til et liv i naturen (Ulrich, et al., 1991). Dette er en 

psyko-evolutionær forklaring, som argumenterer for, at mennesket kropsligt og ubevidst rea-

gerer på miljøet grundet urinstinkter, og at det naturlige miljø, i højere grad end det urbane 

miljø, er i stand til at rammesætte en reducering af stress (Ulrich, et al., 1991). 

Natur kan forstås som en sundhedsfremmende ressource, som bidrager til menneskers sunde 

livsstil, ved at fordre fysisk aktivitet, og mental og følelsesmæssig afslapning (Abraham, 

Sommerhalder, & Abel, 2010). Dette gør det formålstjenstligt for sundhedsprofessionelle og 

andre at udnytte naturens potentialer mest muligt.  



 

14 af 82 

 

Baggrund 
Nærværende del af opgaven har til formål at etablere en grundlæggende forståelse af, hvad 

surfing og SUP er, aktiviteternes historie, aktiviteternes udøvere og organiseringsformer inden 

for aktiviteterne. 

Først gives der et kort indblik i hvad surfing og SUP er, hvordan aktiviteterne har udviklet sig 

historisk, samt et kort indblik i aktiviteternes dertilhørende kultur. 

Surfing og SUP 

Surfing er en aktivitet, hvor man stående på et surfboard ‘rider’ på bølgerne. Surfing kan både 

opfattes som en sport, en livsstil og en kultur. 

Stand Up Paddling, stand up paddleboarding eller bare Stand up paddle, forkortes ‘SUP’, og er 

en aktivitet, hvor man stående på et SUP-board, med en lang padle i hænderne, manøvrerer sig 

igennem vandet. Aktiviteten dyrkes på fladt vand, i bølger eller i en brusende fos. 

Selvom vi per definition adskiller aktiviteterne fra hinanden, er de begge vandsportsaktiviteter 

med meget til fælles. Dette underbygges af den Internationale Surfing Association (ISA), som 

bruger surfing som et overordnet begreb, der defineres af alle typer af bølgeridningsaktiviteter 

på bølger, eller aktiviteter på fladt vand, hvor der bruges bølgeridningsudstyr (ABOUT ISA, 

2020). Her fastslår ISA alle SUP-aktiviteter som værende surfing. Det nært beslægtede forhold 

mellem surfing og SUP er argumentet for, at det for denne opgave er relevant at behandle begge 

aktiviteter med samme problemformulering. Forskellen på aktiviteterne, og ikke mindst udø-

verne, er dog stadig synlige, hvilket opgaven vil tage højde for, ved en adskillelse af aktivite-

ternes udøvere i analyseafsnittet. 

Surfings historie 

Surfings oprindelse kan spores tilbage til oldtidens Sydamerika og Polynesien, men den gene-

relle udbredelse af surfing udspringer fra øgruppen Hawaii (Surfing, 2020). Efter Hawaii, fra 

starten af 1900-tallet og årene fremefter, blev mere og mere turistbesøgt, spredte surfing sig 

hurtigt til Californien og Australien, og snart udviklede surfing sig til en hedonisk subkultur 

(Surfing, 2020). Surfing begyndte at blive opfattet som en livsstil, hvis grundlæggende 
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principper indebar romance, smukke naturlige omgivelser, fare, fysisk overlegenhed og eska-

pisme (Ford & Brown, 2006, s. 30). Disse værdier tillagt surferen blev anset som cool, hvorfor 

surfing blev associeret med ungdommen (Ford & Brown, 2006, s. 30). Denne livsstil og sub-

kulturen stammede fra det sydlige Californien, men spredte sig hurtigt rundt i verden til blandt 

andre Sydafrika og Australien (Surfing, 2020). Dette skete især gennem magasiner, musik og 

Hollywood film, som i slutningen af 1950’erne forøgede antallet af surfere markant (Ford & 

Brown, 2006, s. 30). I Australien lænede denne nye subkultur sig tæt op af, hvad Booth (2001) 

beskriver som australsk strandkultur, der inkluderer en afslappet stil, kroppe der emmer af ude-

liv, samt respekt for solens stråler og bølgernes brænding. Hertil tilføjes frisindet filosofi, rej-

selyst i jagten på den perfekte bølge, slangudtryk som “dude” og “Surf’s up!”, samt en stil med 

t-shirts, Ray-Ban solbriller og blond-afbleget hår, som dermed beskriver stereotypen af en sur-

fer (Surfing, 2020). 

Selvom surfing i dag stadig ofte forbindes med denne hedoniske opfattelse og en afslappet 

tilgang, hvor håndtegnet Shaka er blevet en følelse i sig selv, er surfing blevet mere konkur-

rencepræget. I 1976 blev ‘The World Surf League’ grundlagt (About World Surf League, 

2020). Siden da er der årligt blevet afholdt verdensmesterskaberne i surfing discipliner, og 

senest i 2016 blev surfing en del af det olympiske program (Dansk Surf & Rafting Forbund, 

2020). 

Udviklingen af SUP 

Ligesom surfing, har SUP sine rødder fra oldtiden, hvor konteksten var fiskeri og krigsførelse, 

men SUP i stil med det vi kender i dag, startede i 1940’erne (Addison, 2010). Her tog hawaii-

anske surfinstruktøre en paddle med på vandet, så de stående på deres surfboards kunne styre 

boardet med padlen og få sig et bedre overblik over surferne og bølgerne, hvor de fra tid til 

anden også selv kunne fange bølger på denne måde (Addison, 2010). Selvom dette kan betrag-

tes som startskuddet, blev SUP undermineret af surfing og surferkulturen, der væltede frem i 

1960erne og igen i 1980erne (Addison, 2010). Først i 2003 startede gennembruddet for SUP 

for alvor, da disciplinen blev tilføjet årets ’Buffalo Big Board Contest’, og billeder derfra blev 

publiceret i diverse surf medier, hvorefter Rick Thomas i 2004 tog det med fra Hawaii til Ca-

lifornien, hvorfra det snart, som ringe i vandet, spredte sig til resten af verdenen (Addison, 

2010). SUP blev surfing overlegent i forhold til bekvemmeligheden for nybegyndere, antallet 

af bølger man kunne nå at fange inden udmattelse, og ikke mindst at man kunne gøre det helt 
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uden bølger, men i stedet med fokus på ræs og træning, eller rekreation med naturoplevelser 

(Addison, 2010). Sandsynligvis har disse grunde haft stor betydning for, at SUP har vundet 

indpas, og især i det seneste årti har haft en stigende popularitet. 

Organisering, sportificering og politificering 

På den internationale scene er det ISA, som overordnet varetager organiseringen af surfing og 

SUP. ISA afholder hvert år verdensmesterskaberne ’ISA World Surfing Games’, hvor de nati-

onsrepræsenterede konkurrencedeltagere dyster om, at blive verdens bedste i surfing og SUP, 

samt andre surfingsdiscipliner. ISA er samtidig organisationen, der anerkender World Surf 

League (WSL) og Association of Paddlesurf Professionals (APP) World Tour, hvilke er de 

internationale ligaer for henholdsvis surfing og SUP, hvor vinderne af disse verdensturneer 

bliver kåret som verdens bedste. 

Inden for SUP har organisationen International Canoe Federation (ICF) også påtaget sig akti-

viteten, og afholdte i 2019 i Kina deres første SUP verdensmesterskab. Dette puster ild til de-

batten om, hvor SUP egentligt hører til, og skaber interessekonflikter mellem forskellige for-

eninger og forbund, der hver især hævder, at SUP henholdsvis hører sammen med andre sur-

fingaktiviteter, eller sammen med andre padleaktiviteter. Dette dilemma figurerer også i det 

danske vandsportsmiljø, hvor DSRF og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) virker som to 

modstridende parter, som begge har interesse i SUP. 

Med øje for ovenstående uoverensstemmelser, og med opgavens centrale perspektiv, ser vi 

alligevel DSRF som det forbund, som overordnet varetager surfing og SUP i Danmark. Dette 

begrundes også med, at DSRF er medlem af ISA, samt anerkendt af ISA som det eneste natio-

nale idrætsforbund i Danmark, som må varetage surfing og SUP (Den politiske debat om stand 

up paddle sporten, 2020). 

I DSRFs vedtægter står der blandt andet, at forbundet har til formål at fremme surfing- og 

rafting aktiviteter i Danmark, samle de danske udøvere, heraf både selvorganiserede, samt udø-

vere som er tilknyttet organisationer, institutioner osv., afholde konkurrence, udbrede kendska-

bet og interessen til forbundets vandsportsaktiviteter (Vedtægter, 2020). 

DSRF tilbyder både medlemskaber for foreningsaktive og selvorganiserede surfere og SUP 

udøvere. Som medlem i DSRF får du adgang til eksempelvis camps, events, lån af udstyr, 
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guidelines, uddannelse. Med et medlemskab er man også med til at anerkende DSRFs vareta-

gelse af vandsportsaktiviteterne og miljøet omkring disse, på både kommunalt og nationalt plan 

(Bliv medlem, 2020). 

Selvorganisering i Danmark 

Organiseret idræt er typisk den form for idræt, som forekommer i den lokale idrætsklub, der 

administreres af en bestyrelse, hvor træninger på forskellige hold og årgange organiseres af 

klubbens trænere. Selvorganiseret idræt er ifølge Larsen (2003) aktiviteter, der udøves på egen 

hånd og/eller sammen med andre i mere eller mindre spontane og uformelle sammenhænge. 

Vandsport og dets organisering er undersøgt af Idrættens Analyseinstitut (Idan) af flere om-

gange. I det følgende supplerer vi med deres undersøgelse ‘Danskernes motions- og sportsva-

ner 2016’. De har efterfølgende i 2017 udgivet en detaljeret beskrivelse af vandsport ud fra 

ovenstående undersøgelse i ‘Danskernes vandsportsaktivitet’. Idans undersøgelse ‘Vandspor-

tens aktive udøvere og udbydere’ fra 2017, er en særskilt spørgeskemaundersøgelse blandt 248 

udøvere af vandsport og 42 udbydere, herunder idrætsforeninger, kommercielle virksomheder 

og uddannelsesinstitutioner. Vi benytter disse undersøgelser til at sammenholde data med 

DSRFs spørgeskemaundersøgelse. 

Kigger man på de overordnede organisatoriske rammer i Danmark, har danskernes idrætsdel-

tagelse, siden midten af halvfemserne, forskudt sig til at være overvejende selvorganiseret, 

hvilket også er tendensen man ser i dag (Rask & Pilgaard, Danskernes motions- og sportsvaner 

2016, 2016). Siden 1964, da man startede med spørgeskemaundersøgelser af danskernes 

idrætsdeltagelse, har der, med undtagelse af perioden fra 2007 til 2011, været en konstant frem-

gang af den selvorganiserede organisationsform, som viste sig særligt markant i 1993, da den 

oversteg foreningsidrættens organisationsform, og siden da har været den dominerende orga-

nisationsform blandt voksne (Asserhøj, 2017a, s. 20). I perioden fra 2011 til 2016, hvor den 

generelle idrætsdeltagelse faldt fra 64% til 61% for de voksne, var antallet af de selvorganise-

rede stadig stigende (Asserhøj, 2017a, s. 20). 

Samme tendens, som ses ved danskernes generelle idrætsdeltagelse, ses også i ‘Danskernes 

vandsportsaktivitet’, hvor selvorganisering af både surfing og SUP er den mest udbredte måde 

at være aktiv på (Asserhøj, 2017b, s.29). Kontrasten er størst blandt de aktive inden for surfing, 
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hvor 80% svarer, at de udøver aktiviteten på egen hånd, og kun 12% udøver aktiviteten i for-

eningsregi (Asserhøj, 2017b, s.30). Blandt de aktive inden for SUP svarer 63%, at de udøver 

aktiviteten på egen hånd, mens 52% svarer, at de udøver SUP i forbindelse med foreningsakti-

vitet (Asserhøj, 2017b, s.30). Her ses dog et overlap af organiseringsform, da flere af udøverne, 

særligt SUP udøverne, kombinerer det selvorganiserede element med eksempelvis forenings-

aktivitet, og på den måde kan udøverne øge fleksibiliteten af aktiviteten, da de har nemmere 

ved at gøre det når tid og sted er passende (Asserhøj, 2017b, s 29). 

Med viden om denne generelle stigning blandt de selvorganiserede idrætsudøvere, sammen-

holdt med viden om, at surfing og SUP i overvejende grad bliver udøvet selvorganiseret, lyder 

det ikke usandsynligt med en øget popularitet af surfing og SUP. 

Selvorganiseredes aktivitet er svær at følge, og en estimering af antal aktive er usikker. 

Med de mange ikke-registrerede selvorganiserede udøvere taget i betragtning, kan man allige-

vel få en ide om udviklingen af surfing og SUP, ved at kigge på antallet af medlemmer i DSRF. 

Ved stiftelsen af daværende Dansk Rafting Forbund i 2001, var der 40 medlemmer i forbundet 

(Asserhøj, 2017a, s. 11). Antallet af medlemmer var steget til 200 i 2012, hvorefter forbundet 

i 2013 blev ændret til Dansk Surf & Rafting Forbund, og nu var kommet op på 1.300 medlem-

mer (Asserhøj, 2017a, s. 11). I 2016 bare 3 år efter var medlemstallet steget til 2.400, og stig-

ningen af medlemmer synes at fortsætte, som i dag tæller 3.500 medlemmer (Bliv medlem, 

2020). 

Populariteten for surfing og SUP ses også på antallet af udbydere. Fra 2009 til 2017 steg antallet 

af udbydere af surfing fra 8 til 19, og antallet af udbydere af SUP fra 0 til 33, hvor størstedelen 

af disse udbydere har oplevet stigende, eller stærkt stigende, interesse for surfing og SUP (As-

serhøj, 2017b, s. 47). 

Selvom de selvorganiserede surfere og SUP udøvere fylder mest i statistikken, er der også en 

stor del foreningsaktive. DSRF er en vigtig del af surfing- og SUP-miljøet i Danmark, da DSRF 

tilgodeser de forskellige organisationsformer. Foranstaltninger til at fremme de selvorganise-

rede udøveres aktivitet er vigtig, da denne organisationsform synes stadig at være stigende. 
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I det følgende afsnit laves en målgruppeanalyse ud fra spørgeskemaundersøgelsens data, samt 

perspektiver til den øvrige befolkning med data fra ‘Danskernes vandsportsaktiviteter’ og 

‘Vandsportens aktive udøvere og udbydere’. 

Undersøgelsens segmentering af udøvere 
Vi har i opgaven valgt at fokusere på de nye surfere og SUP udøvere. I nærværende undersø-

gelse definerer vi ’nye udøvere’ som udøvere der har været aktive i ikke mere end to år. Ifølge 

‘Vandsportens aktive udøvere og udbydere’ er de nye udøvere 48% af hele SUP gruppen, i surf 

gruppen er 27% nye udøvere (Asserhøj, 2017b s. 13). 

Vi deler også udøverne op i henholdsvis surfere og SUP udøvere, for bedre at kunne sige noget 

kvalificeret om hver gruppe. I spørgeskemaundersøgelsen giver begrænsningen om nye udø-

vere, og opdelingen i aktivitet, en SUP gruppe og en surf gruppe af henholdsvis 160 og 47 

respondenter. 

Tabel 1: Deskriptiv statistik for respondenternes demografiske karakteristika 

Demografisk karakteri-
stika 

 SUP udøvere n = 160  Surfere n = 47 
 Antal Procent % Kumuleret %  Antal Procent % Kumuleret % 

Alder Op til 24 år  18 11,25 % 11,25 %  20 27,66 % 27,66 % 
25-39 år  70 43,75 % 55 %  20 57,45 % 85,11 % 
Fra 40 år og op  72 45 % 100 %  7 14,89 % 100 % 

Køn Kvinde  68 42,5 % 42,5 %  21 44,68 % 44,68 % 
Mand  92 57,5 % 100 %  26 55,32 % 100 % 

Hyp-
pig-
hed 

1 gang/måned eller min-
dre 

 26 16,25 % 16,25 %  17 36,17 % 36,17 % 

2-3 gange/måned   57 35,63 % 51,88 %  19 40,43 % 76,60 % 
1-2 gange/ugen  64 40 % 91,88 %  10 21,28 % 97,87 % 
3 gange/ugen eller mere  13 8,12 % 100 %  1 2,13 % 100 % 

Af tabel 1 fremgår det, at vores spørgeskemaundersøgelsesrespondenter som dyrker SUP, for-

deler sig med 57% mænd og 43% kvinder. For surfere er fordelingen 55% mænd og 45% kvin-

der. I Idans undersøgelse er der ligeledes lidt flere surf- og SUP-udøvende mænd end kvinder 

(Asserhøj, 2017b). 
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Af de SUP udøvere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er 11% i gruppen under 25 

år, 44% i gruppen 25-39 år og 45% i gruppen over 40 år. Surferne er en lidt yngre målgruppe 

hvor 42% er under 25 år, 43% i gruppen 25-39 år og 15% i gruppen over 40 år. 

I spørgeskemaundersøgelsen svarer 48% af SUP udøverne, at de dyrker SUP en eller flere 

gange om ugen. For surferne dyrker 23% aktiviteten en eller flere gange om ugen. For SUP 

udøverne svarer 16%, at de dyrker aktiviteten 1 gang eller mindre om måneden, og for surferne 

er det 36%, der dyrker aktiviteten 1 gang eller mindre om måneden. 

Der er et relativt stort overlap mellem surfere og SUP udøvere, både i DSRFs spørgeskemaun-

dersøgelse og i Idans undersøgelser. I en Idan-undersøgelse dyrker 82% af surferne også SUP 

og 48% af SUP udøverne dyrker også surfing (Asserhøj, 2017b, s. 11). I DSRFs spørgeskema-

undersøgelse dyrker 18 ud af i alt 189 udøvere både Surfing og SUP. I gruppen med surfere er 

det 38%, som også dyrker SUP. Disse individer er medtaget i begge grupper i nærværende 

undersøgelse. 

Vandsport er generelt ikke udøvernes eneste idræt, og de fleste dyrker altså anden motion ud-

over vandsporten. Kun 1% af de vandsportsaktive i Idan-undersøgelsen har inden for det sene-

ste år ikke dyrket nogen andre former for idræt, end netop deres vandsportsaktiviteter (Asser-

høj, 2017b, s. 13). De idrætter som vandsportsaktive oftest dyrker, udover deres vandsportsak-

tivitet, er løb og styrketræning (Asserhøj, 2017b). I både løb og styrketrænings tilfælde har 

over halvdelen af de vandsportsaktive dyrket aktiviteten inden for det seneste år (Asserhøj, 

2017b, s. 13). Socioøkonomiske forhold har generel stor betydning for menneskers fysiske 

aktivitet, og velstillede mennesker har større sandsynlighed for at dyrke mange motionsformer. 

Dette gælder også vandsport, hvor man har tre gange så stor sandsynlighed for at have prøvet 

vandsport, hvis man har taget en videregående uddannelse (Asserhøj, 2017a, s. 25). Hvis man 

er beskæftiget, har man også større sandsynlighed for at deltage i vandsportsaktivitet (Asserhøj, 

2017a, s. 25). 

Det danske vejr har meget indflydelse på den naturoplevelse, man får ud af at stand-up-paddle. 

Det kan kræve noget godt grej til at holde varmen for at dyrke surfing og SUP om vinteren i 

Danmark. Ved surfing og SUP dyrker omkring en tredjedel af de adspurgte overhovedet ikke 

aktiviteten om vinteren i Idans undersøgelse (Asserhøj, 2017b, s. 23).  
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Det er relevant at nævne, at informanterne alle er i aldersgruppen 40+ år. Aldersgruppen 40+ 

år er den største brugergruppe af SUP udøvere (45%), men en relativt lille del (15%) af sur-

ferne.  
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Analyse 
Oplevelsesmotiver for SUP 
Nærværende analyseafsnit indeholder en analyse af, hvad der karakteriserer de primære ople-

velsesmotiver for at dyrke SUP. De primære oplevelsesmotiver der behandles, er dem som 

fremgår af vores spørgeskemadata, og det er dem vi ud fra vores interview vil analysere og 

forstå. Alle citater i de følgende afsnit er fundet i transskriberingen af SUP interviewet, som 

ligger til grund for analysen (se bilag 2). 

Figur 1: De nye SUP udøveres motivation for dyrkelsen af SUP 

 

Figuren viser de nye SUP udøvers svar på spørgsmålet “Hvad er din motivation for at dyrke 
din(e) aktivitetet(er)?” målt i decimaltal. (n = 160) 

Figur 1 viser, at naturoplevelser er det som de fleste svarer, er motiv for deres deltagelse i SUP 

aktivitet, med 85% af respondenterne som svarer det. Dernæst kommer fysisk aktivitet med 

78%, afstresning med 73% og fleksibilitet med 66%. Konkurrence er ikke et motiv for langt 

størstedelen af respondenterne, og træning af færdigheder (teknisk udvikling) motiverer 38% 
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af respondenterne til at tage ud og stå på SUP board. 47% svarer at det, at det er nemt at dyrke 

aktiviteten, motiverer dem til aktiviteten. Det at kunne stå på SUP alene motiverer flere (35%) 

end det at stå på SUP som en social aktivitet (29%). At møde nye mennesker er kun motive-

rende, for at dyrke aktiviteten, for 18% af SUP udøverne. 

Startende med oplevelsesmotivet for fysisk træning kommer her en analyse af, hvad der karak-

teriserer de primære oplevelsesmotiver for SUP. 

For fysisk trænings skyld 

I figur 1 ses det blandt andet, at 78% af SUP udøverne motiveres af at få trænet deres krop. 

Dette bekræftes i vores interview af SUP udøveren. 

SUP udøveren, som vi taler med, dyrker både mountainbike og løb, og har derfor en referen-

ceramme i forhold til andre fysiske aktiviteter. For denne SUP udøver vægter fysisk træning 

højt, og dette afspejles i deltagelsen i mountainbike og løb, ud over SUP aktiviteten. Det at det 

fysiske element har betydning, er tydeligt i udsagnet “Altså det er ikke kun for at komme ud 

på vandet, så kunne jeg også have købt mig en båd [...] den fysiske aktivitet tæller noget for 

mig”. 

Hvis målet alene er fysisk træning, oplever SUP udøveren dog ikke SUP som værende lige så 

givende set i forhold til andre populære træningsformer. “Det er for mit vedkommende ikke 

noget man får pulsen op af på samme måde som en cykel- eller en løbetur, men omvendt giver 

det noget coretræning”. Når SUP tilvælges, er det derfor af andre grunde end udelukkende for 

at dyrke fysisk aktivitet. SUP er også en aktivitet, der for mange er lidt sværere at tilgå end 

eksempelvis løb eller cykling, grundet nødvendigheden for grej og noget vand at stå på. I in-

terviewet fortæller SUP udøveren, at det er den mest tidskrævende aktivitet ud af de tre, og 

med klargøring af grej, transport og selve aktiviteten, bruges der minimum et par timer. Dette 

betyder at tiden investeret giver mindre fysisk træning, end den samme tid ville give, i de andre 

aktiviteter. 

SUP udøveren føler, at SUP giver et fysisk træningsudbytte, og underbygger dette med, at SUP 

aktiviteten træner nogle andre muskelgrupper end hans andre sportsgrene. Der lægges vægt på 

SUP aktivitetens potentiale for at træne balance, coremuskulaturen og overkroppen generelt, 

hvilket ikke opleves i tilfældet med løb og cykling. Dette udtrykkes af SUP udøveren “Altså 
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jeg kunne godt se, at jeg får noget træning af noget balance, noget core og noget overkrop, som 

jeg ikke får når jeg cykler og løber”. Det fysiske træningsudbytte ved SUP ses for denne SUP 

udøver som et supplement til andre træningsformer. Hvis denne SUP udøver skulle vælge en 

aktivitet, som skulle udgøre vedkommendes totale fysiske træning, ville SUP sandsynligvis 

fravælges. Derfor er fysisk træning ikke det afgørende motiv for at dyrke SUP. 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der andre grunde til at dyrke SUP end for at træne 

sin krop. Oplevelser der relaterer sig til natur, er en sådan anden grund. 

Spejlblank vand og morgensol 

Naturen er vigtig for SUP udøvere, hvor hele 85% af respondenterne oplever naturoplevelser 

som motiverende for deres aktivitet. For vores informant er naturoplevelsen også det vigtigste 

oplevelsesmotiv, når vi beder om at rangere motiverne i forhold til hinanden. Dette udtrykkes 

med “det [er] den her oplevelse af natur og vand, der alligevel trækker en afsted på brættet”. 

Andre aktiviteter er lettere at tilgå, tager mindre tid og giver mere træning. SUP udøveren til-

vælger derfor SUP i høj grad på grund af naturoplevelsen, som forbindes med aktiviteten. SUP 

udøveren udtaler “hvis det bare var for at få brændt nogle kalorier af, så ville jeg på kortere tid 

kunne løbe mig en tur”. Hvis ikke naturoplevelsen havde betydning for SUP udøveren, ville 

mange andre rekreative- og fysiske aktiviteter have fortrin. 

Elementet af at opleve et møde med dansk natur, som vi normalt ikke lægger mærke til, eller 

er i forbindelse med, lader til at være betydningsfuldt. Danmarks geografiske udformning, med 

lang kystlinje og mange fjorde og åer, gør Danmark til et land, der er velegnet til SUP-aktivitet. 

SUP udøveren som vi taler med, bor 5-10 minutter fra å og fjord, hvilket gør det relativt let at 

komme ud at stå på SUP-board. Det at de fleste danskere bor så tæt på vandet, gør det ekstra 

interessant at komme ud på dette vand. Udnyttelse og opdagelse af det danske landskab kan 

være et motiv for at komme afsted på SUP-board, da de fleste danskere har vandet let tilgæn-

geligt. Ligesom mange andre vandaktiviteter, giver SUP aktiviteten mulighed for at se naturen 

fra et andet perspektiv, end man er vant til. Dette hører for SUP udøveren med til den naturop-

levelse, man kan få ved SUP, og udtrykkes med “der er noget eksplorativt i det og komme ud 

hvor man ikke ville kunne komme ud ellers”. 

Det er tidligere nævnt at SUP for manges vedkommende dyrkes som en sæsonaktivitet, og at 

regn og kulde vil hindre mange i at tage afsted på vandet. Det er dog ikke kun fraværet af 
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dårligt SUP-vejr, der betyder noget for dyrkelsen af SUP. Rigtigt godt SUP-vejr kan, for SUP 

udøvere, give en trang til af at komme ud på vandet. Informanten har oplevet dette, hvilket ses 

i citatet “Sådan en dag hvor man bare tænker man skal bare afsted fra morgenen allerede, ud 

på vandet og i tidlig morgensol“. Dette understreger, hvor stor en effekt naturoplevelsen kan 

have på dyrkelsen af SUP aktivitet, her i kraft af når naturen viser sig fra sin bedste side. I 

interviewet påpeges det også, at når man kigger på billeder på forskellige SUP-fora på Face-

book, er det ofte spejlblankt vand og morgen- eller aftensolen, hvor lyset er ekstra smukt, som 

er afbilledet. Dette kan eksempelvis ses på facebooksiden SUPForumDK. 

Naturoplevelser kan have en stor afstressende effekt, og afstresning er også et centralt motiv 

for at dyrke SUP. 

Rolige indtryk 

Rekreative fritidsaktiviteter indeholder for de fleste en afstressende kontrast til hverdagens an-

svar og krav. SUP er ikke en undtagelse, og det er da også et relevant oplevelsesmotiv for 73% 

af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. Dette ses også hos informanten, som i inter-

viewet kobler det afstressende element til oplevelsen af at møde naturen og fraværet af andre 

mennesker. Udøveren udtrykker det med “så lige pludseligt ligger du ude på åbent vand et eller 

andet sted og der er ingen mennesker omkring dig og der er helt stille og nogle fugle et sted i 

nærheden eller en sæl har jeg også mødt”. Naturmødet er her både mødet med de åbne vidder 

og mødet med det dyreliv, som lever derude. De rolige indtryk, som man kan opleve alene på 

et board ude på vandet, kan virke afstressende. Dette synspunkt kommer også til udtryk i citatet: 

“Men der er da absolut noget i det, at få nogle indtryk med sig, som kan give noget ro og no-

get stress af. Der er heller ikke samme mulighed for at stå og tjekke sin telefon hele tiden når 

man hænger ude på brættet” 

Det bemærkes her, at man på et SUP-board oplever at være væk fra hverdagen. 

For informanten er naturoplevelsen et primært motiv for dyrkelsen af SUP, og naturoplevelsen 

kobles til oplevelsen af opdagelse og afstresning. 
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Kan deles eller nydes alene 

SUP er en aktivitet, som kan dyrkes i fællesskab, og hvor mennesker med forskellige niveau 

og forudsætninger sagtens kan få en god oplevelse sammen. I spørgeskemaundersøgelsen sva-

rer 29%, at et socialt fællesskab virker motiverende for at dyrke SUP. SUP udøveren fra inter-

viewet har tilvalgt aktiviteten til dels på grund af, at det er en aktivitet, som kan laves med 

vedkommendes partner. Det fremgår af citatet her: “Jeg har nok været mere afsted alene, men 

tanken var at det var noget vi også kunne gøre sammen”. Dette sociale potentiale kan stå i 

kontrast til mange andre fysiske aktiviteter, som løb, cykling, samt mange konkurrencesports-

grene, hvor et sammenligneligt fysisk og teknisk niveau kan være nødvendigt for, at alle får en 

god oplevelse. SUP udøveren har dog alligevel oplevet mest at have været afsted alene, hvilket 

betyder at aktiviteten ikke er afhængig af at have nogen at gøre det med. For 35% af respon-

denterne er muligheden for at kunne dyrke aktiviteten alene endda motiverende for deres akti-

vitet. 

SUP udøveren har deltaget i et introkursus i SUP sammen med kollegaer, og oplever at aktivi-

teten har en bred appel til flere aldersgrupper, samt begge køn, hvilket ses som en kontrast til 

eksempelvis mountainbike. Ovenstående bliver tydeligt gennem følgende citat “Når vi har la-

vet mountainbike og andre arrangementer, er der måske ikke ret mange kvinder med [...] det 

virker på mig som om [SUP] er noget der appellerer ret bredt, når vejret er godt måske”. Det 

aber dabei om at godt vejr er en præmis for den brede appel, tolker vi som et udtryk for, at 

naturoplevelsen er en stor del af grundlaget for den brede appel. Naturoplevelsen er afhængig 

af vejret, og naturoplevelser kan være tiltrækkende for de fleste målgrupper, mere eller mindre 

uafhængig af alder, køn, fysisk formåen og så videre. 

Om aktiviteten dyrkes alene eller med venner og familie, er det relevant om brugerne selv kan 

vælge hvor og hvornår de kan dyrke SUP. 

Fleksibilitet ved dyrkelsen af SUP 

Den selvorganiserede idræt er i de seneste mange år blot blevet større og større, og udøverne 

vil i højere grad have fleksibilitet og selvbestemmelse over hvordan og hvorledes de dyrker 

deres idræt. SUP er i høj grad også underlagt denne tendens, og fleksibiliteten har også stor 

betydning for vores informants dyrkelse af SUP, hvilket ses når vedkommende siger “jeg kan 

egentligt godt lide det oppustelige, men det er mest en convenience-ting, fordi så kan jeg tage 
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det med mig i bilen, og det er også lettere at opbevare”. Herved ses det, at attraktiviteten af 

transportvenligt grej hænger sammen med bekvemmeligheden for at komme let omkring, og 

dermed nemmere har muligheden for at udforske nær- og fjernområdernes natur. 

I spørgeskemaundersøgelsen svarer 66%, at fleksibiliteten ved dyrkelsen af SUP har motive-

rende betydning for deres SUP aktivitet, og 47% svarer, at det er motiverende for dem, at SUP 

er nemt at dyrke. Når selvorganiserede udøvere vil have fleksibilitet til at vælge, hvordan de 

dyrker aktiviteten, vil de ikke forpligte sig til klubber og foreninger med faste træninger og den 

slags krav. SUP udøveren som vi taler med i interviewet, vil ikke melde sig i en klub for at 

deltage i faste træninger. Med hensyn til tekniske færdigheder oplever vedkommende ikke, at 

det er svært at begynde på SUP. 

Grundene til at søge hjælp og instruktion er dog til stede. Udvikling, udforskning og udfordring 

er hvad SUP udøveren synes er sjovt: 

“hvis man får doseret noget teknik på, så er det måske også det der gør at - for nogles ved-

kommende - at det kan blive ved med at være sjovt, man skal prøve noget nyt og ikke bare 

padler afsted på må og få“ 

Det lader alligevel til at være attraktivt med en organisering af de selvorganiserede udøvere, 

for at udvikle færdigheder. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 38% af SUP udøverne, at det 

at forbedre færdigheder er motiverende for deres aktivitet. SUP udøveren forudser, at uden en 

form for teknisk progression, vil SUP kunne blive kedeligt i længden, og ser instruktion med 

et vis interval som en mulig løsning herpå. Dette afspejles også af at 50% af de SUP udøvere, 

som har dyrket aktiviteten i mere end to år, i spørgeskemaundersøgelsen svarer at træning af 

færdigheder er motiv for aktiviteten. (Se bilag 7). 

Præferencer for forbundets ydelser 
I spørgeskemaundersøgelsen spørges der også ind til præferencerne, altså hvad respondenterne 

gerne vil have ud af et eventuelt medlemskab i DSRF. I de følgende afsnit analyseres de ud-

slagsgivende præferencer for henholdsvis SUP udøverne og surferne. En fyldestgørende over-

sigt over spørgeskemaundersøgelsens data om præferencer findes i bilag 4. Præferencerne er 

udvalgt som de mest relevante på baggrund af de høje svarprocenter fra spørgeskemaundersø-

gelsen, samt omtalen i de kvalitative interviews. 
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Vi har inddelt de vigtigste præferencer i tre overordnede kategorier. ‘Kollektiv’ dækker social 

dyrkelse af aktiviteterne og fælles træningsarrangementer. ‘Vejledning’ dækker mere praktisk- 

og vidensorienterede præferencer. ‘Bevaring og miljø’ er brugernes præferencer og holdninger 

til, hvordan DSRF skal tage hånd om naturen. 

SUP udøvernes præferencer 

Figur 2: Vigtigste præferencer for nye SUP udøvere 

 

Figuren viser en oversigt over andelen af SUP udøvere, fra spørgeskemaundersøgelsen, som 
har en given præference. (n=160) 

I følgende afsnit behandles de forskellige præferencekategorier belyst ud fra vores kvalitative 

interview af en ny SUP udøver. 

Kollektiv SUP 

Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at 59% har interesse i åbne træninger, samt 

at lidt færre har interesse for workshops (51%), events (45%) og camps (28%). Dette kunne 

tyde på, at en form for instruktion er attraktivt for SUP udøverne. Det at flere finder åbne træ-

ninger interessant i forhold til interessen for camps, taler for at omfanget af begivenhederne, 

for manges vedkommende, ikke skal være for stort. Når der blandt SUP udøverne er 27%, som 

kunne være interesserede i sociale arrangementer i forbindelse med DSRF, samt 18% som 
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motiveres til aktiviteten ved at møde nye mennesker, er det også et udtryk for, at det er en 

relativt lille del af brugergruppen, som vil bruge et eventuelt medlemskab i DSRF socialt. 

SUP udøveren pointerer en anden umiddelbart mere attraktiv måde, hvorpå forbundet kunne 

understøtte behovet for at udvikle sine færdigheder, nemlig gennem kvalificeret online træ-

ningsmateriale. I starten af denne udøvers aktivitet, blev videoer på internettet brugt til at lære 

teknik, og oplevelsen med dette var, at materialet havde varierende kvalitet, samt ofte ikke var 

så foreneligt med SUP udøvelse i danske forhold. I interviewet foreslår SUP udøveren “hvis 

man så fik nogle små introduktionsvideoer eller instruktioner eller gentagelse af noget teknik, 

man fik lært på kurset [...] det kunne måske godt være en ide”. Onlineformatet gør det muligt 

for selvorganiserede udøvere at beholde fleksibiliteten i at kunne tilgå aktiviteten, når de selv 

vil og har tid. Muligheden for åbne kurser og træninger vil kunne fremme kvaliteten af det 

udviklingsudbytte som en SUP udøver kan tilegne sig med DSRFs hjælp. 

Ét aspekt af det at være nybegynder er udvikling af de tekniske færdigheder, et andet er udvik-

ling af viden om praktiske omstændigheder. 

Vejledning i relation til SUP 

I de praktiske omstændigheder ligger, for SUP udøverne, viden om hvor, med hvilket udstyr 

og under hvilke regler man kan dyrke SUP. I spørgeskemaundersøgelsen har 61% af respon-

denterne svaret, at de har interesse for en spotguide. Desuden har 41% og 39% af responden-

terne præferencer for henholdsvis udstyrsguide og sikkerhedsguide som udbud fra DSRF. Også 

for informanten fra SUP interviewet, er viden om adgang og regler en større udfordring, ved at 

begynde på sporten, end andre facetter ved aktiviteten, eksempelvis de tekniske færdigheder. 

SUP udøveren forklarer: 

“Men jeg synes egentligt det er nemt at komme i gang med, jeg har taget nogle gode lange 

ture, men det der kan være svært, det er at finde ud af, hvor der er adgang til at stå og hvis 

man ikke tager de mest tilgængeligt, hvad er reglerne når man er afsted, hvad skal man være 

opmærksom på og sådan noget” 

Ovenstående udsagn, samt tallene fra spørgeskemaundersøgelsen, kan indikere at let tilgænge-

lig information om praktiske forhold mangler. SUP udøveren savner derfor en samlet og kva-

lificeret oversigt over, hvad man som bruger skal være opmærksom på, når man vil på vandet 
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forskellige steder i Danmark, herunder reglerne for adgang, gode spots og vind, vand og vejr-

forhold, der er specielt gældende visse steder. 

Bevaring og miljø SUP 

Adgang til forskellige SUP spots kan tænkes i visse tilfælde at blive begrænset af lokale og 

private aktører, og konflikter med andre brugergrupper kan tænkes at opstå. 

I spørgeskemaundersøgelsen ytrer 35% af de adspurgte SUP udøvere, at forbundet skal arbejde 

for at bevare SUP spots, og at 29% mener, at forbundet skal arbejde med miljøindsatser. Op-

lysning til brugere anses af SUP udøveren for at være et vigtigt led i at forebygge konflikter 

med andre brugere af de naturområder, som SUP dyrkes i “og hvis folk så ikke er opmærk-

somme på [reglerne], så er det lidt det samme igen, hvor du måske kan få de der konflikter med 

nogle jordejere“. Bevaring af SUP spots hænger her sammen med vejledning til brugerne om-

kring de lokale områders mulighed for brug. 

Den følgende del tager fat på præferencerne med udgangspunkt i surfernes besvarelser i spør-

geskemaundersøgelsen og vores interview af surfere.  
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Surfernes præferencer 

Figur 3: Vigtigste præferencer for nye surfere 

 

Figuren viser en oversigt over andelen af surfere, fra spørgeskemaundersøgelsen, som har en 
given præference. (n=47) 

I følgende afsnit behandles de forskellige præferencekategorier belyst ud fra vores kvalitative 

interview af surfere. 

Kollektiv surfing 

Her præsenteres præferencerne for kollektiv teknisk træning, i et senere afsnit vil motivet for 

teknisk træning behandles. 

En form for instruktion er også interessant for surferne. I spørgeskemaet siger 53% af respon-

denterne, at de godt kunne have interesse for åbne træninger, og samme andel er interesseret i 

events. Svarprocenterne for workshops (44%) og camps (38%) er lidt lavere, men alligevel er 

der en betydelig del af surferne, som har interesse for instruktion eller fælles læring. En surfer 

udtrykker samtidig skepsis overfor, om organiseret surfing i eksempelvis camps, giver samme 

mulighed for at have det sjovt: 

“Det er bare det der sus ik, og ja, det ved jeg ikke om man nødvendigvis får på en camp. 

Altså fordi så er der alt for mange mennesker, og så står man sikkert i kø, og så skal man lytte 
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til en, og så skal man følge deres instruktioner, og så går noget af det sjove bare af det. sådan 

har jeg det tror jeg med det” 

Dette perspektiv besværliggør organisering af de selvorganiserede surfere, men viser også, 

hvad der skal gøres for, at fælles events bliver gode oplevelser. Surfing taler for sig selv, og tid 

på vandet er det vigtigste. 

Vejledning for surferne 

Ligesom SUP udøverne kan surferne have behov for vejledning og for en miljøbevarende in-

stans. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 70% af surferne, at det ville være attraktivt, at DSRF 

kunne tilbyde en spotguide. Henholdsvis 30% og 28% ser det attraktivt med sikkerheds guides 

og udstyr guides. Ingen af de surfere vi har talt med, har et reelt behov for vejledning udefra, 

hvilket for den enes vedkommende hænger sammen med, at vedkommendes aktivitet primært 

foregår på camps i forbindelse med surfrejser. En anden surfer forklarer “så er der andre steder, 

for eksempel her på Fanø, hvor der egentligt er ret gode forhold. Der er rigtig mange tyskere, 

der kitesurfer her, men der er faktisk ikke ret mange danskere, som har opdaget det”. Der gives 

her udtryk for, at der er uudnyttede potentialer i Danmark, som en eventuel spotguide kunne 

hjælpe med at aktivere. De surfere som vi taler med, oplever ikke et behov for vejledning i 

hverken udstyr eller i sikkerhed. 

Bevaring og miljø i relation til surfing 

Miljøbevaring er også for surferne et muligt arbejde for DSRF. 60% af surferne svarer, at for-

bundet bør arbejde aktivt for bevaring af surfspots, og 53% af dem svarer, at forbundet bør 

arbejde for miljøindsatser. En surfer fra interviewet deler samme holdning som de 60% fra 

spørgeskemaundersøgelsen, og ytrer “Så på den måde [...] kunne forbundet gå ind og være med 

til at holde den balance. Så det ikke bliver rovdrift på naturen eller området, så man også passer 

på den”. Balancen mellem at bruge områderne og bevare områderne ses altså som et ansvars-

område, som DSRF kunne påtage sig. For “jamen, hvem ville ellers gøre det?” som en surfer 

tilføjer. Af andre aktører, som har en vis interesse i naturbevaring af kysterne og muligheder 

for vandaktivitet i disse områder, kan dog nævnes Naturstyrelsen, fonde, kommuner, lokale 

initiativer og ildsjæle. DSRF kan dog have særligt indsigt i surfernes interesser. 
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Oplevelsesmotiver for surfing 
Som det tidligere i opgaven er gjort for udøverne af SUP, foretages der i de følgende afsnit en 

analyserende gennemgang af surfernes motiver, på baggrund af respondenternes svar i spørge-

skemaundersøgelsen, samt informanternes svar i interviewet. Alle citater i de følgende afsnit 

er fundet i transskriberingen af interviewet af surferne, som ligger til grund for analysen (se bi-

lag 1). 

Figur 4: De nye surferes motivation for dyrkelsen af surfing 

 

Figuren viser de nye surferes svar på spørgsmålet “Hvad er din motivation for at dyrke din(e) 
aktivitetet(er)?” målt i decimaltal. (n = 47) 

I figur 4 ses det, at naturoplevelser er det motiv blandt surferne, som er det hyppigst valgte, for 

deres deltagelse i surfing. Dernæst kommer motivet afstresning som 75% af respondenterne 

har valgt. Udvikling af færdigheder er et motiv for 68% af respondenterne og motivet ‘at få 

trænet min krop’ har betydning for 66% af respondenternes aktivitet. Det sociale fællesskab i 

forbindelse med aktiviteten er motiverende for 43% af surferne, hvilket er en større andel end 
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ved de 32% som er motiveret for at dyrke surfing alene. Konkurrence skiller sig ud, som mo-

tivet der for langt størstedelen af respondenterne ikke har betydning. 

I spørgeskemaundersøgelsens havde respondenterne mulighed for selv at bidrage med yderli-

gere motivationsfaktorer. Af de 29 udøvere som kun surfer, er der 4 ud af 7 respondenter, som 

i skriv-selv-svarkategorien svarer, at et motiv for at udøve surfing er at det er sjovt. Af de 

resterende 3 svar i kategorien er der 2 respondenter som giver motiver omhandlende mere dif-

fuse størrelser som lykke, livskvalitet og glæde. Disse motiver kan muligvis lede tilbage til 

sjov. Denne relativt store svarprocent kan indikere, at motivet sjov havde været en relevant 

svarmulighed i spørgeskemaundersøgelsen. 

Ovenstående motiver findes interessante for opgaven, og behandles derfor, i særskilte dybde-

gående afsnit, gennem analyse af informanternes svar i interviewet.  

I de følgende afsnit kommer der en analyse af, hvad der er karakteriserende for de primære 

oplevelsesmotiver for at dyrke surfing. 

På naturens præmisser 

Naturoplevelsen fylder meget for surferne, hvilket ses i figur 4, hvor 92% af surferne vælger 

naturoplevelse som et motiv for at dyrke surfing. 

Ved analyse af det kvalitative interview af surferne ses også vigtigheden af naturoplevelsen 

som motiv for surfing.  Indtryk som vejret og de naturlige omgivelser, ofte i samspil med hin-

anden, har stor indflydelse på surfernes naturoplevelse, men det væsentligste for surferne er 

vandet og bølgerne. Det at være i vandet og mærke bølgerne ses i sig selv som en belønning, 

hvor belønningen i denne sammenhæng tolkes som en god naturoplevelse. En surfer forklarer 

“man er der ligesom på naturens præmisser i en lidt større grad, altså det er jo vinden, bølgerne 

og vejret, som er helt afgørende for hele oplevelsen”. Surferen giver udtryk for, at den måde at 

være i naturen og særligt vandet, som opleves med surfing, skaber mere intense naturoplevelser 

end andre former for væren i naturen. Det tolkes, at forholdene, som opleves på havet, har en 

positiv indvirkning i surfernes naturoplevelser og giver en mere betydningsfuld naturoplevelse 

end en gåtur i skoven. 
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Naturoplevelsen betyder mere end blot at opleve naturen, og ophold i naturen i forbindelse med 

surfing har en tæt forbindelse til mental afkobling. 

Kropslig tilstedeværelse 

I figur 4 ses det også, at denne mentale afkobling er vigtig for mange af surferne, da 75% af 

dem vælger afstresning som et motiv for surfing. Surferne i det kvalitative interview forbinder 

også surfing med afstresning, hvilket mærkes som følge af den føromtalte intensitet, man op-

lever ved at være ude på havet “Så ja, jeg gør det [surfer] helt klart som en afstressende ting. 

Mit nervesystem har brug for det”. Surferen som udtaler citatet, er tidligere gået ned med stress, 

hvilket gør, at han ser surfing som en aktivitet, der er en nødvendighed for hans velvære. For 

surferne er kropsligheden ved surfing en kontrast til en hverdag, hvor man kan være meget i 

hovedet. Dette kommer også til udtryk når en surfer siger “man er bare fuldstændig i øjeblikket 

når man er ude på vandet. Man tænker ikke på alt muligt andet, for det kan man ikke. Man er i 

nuet og lader sig bare flyde med”. Surfing kan give en følelse af forløsning, hvor man i højere 

grad er til stede i egen krop frem for at lukke sig inde i sit hoved. En surfer beskriver det med: 

“Den der fysik der er i surf, og den der med at være til stede og nærværende, i et med at følge 

naturen, bølgerne og rytmerne, det er den perfekte kontrast til alt det, der ikke er så godt for 

mig egentligt” 

Det som ikke er så godt for vedkommende, er at bruge for meget tid i sit hoved, eksempelvis i 

forbindelse med stillesiddende arbejde, og her kan surfing være den givende kontrast. At være 

i sit hoved kan være et udtryk for at have megen rettet opmærksomhed, som surfing kan erstatte 

med mere spontan opmærksomhed. 

Hvis ikke man er fuldstændigt til stede, er risikoen for at blive fanget på den forkerte side af en 

bølge stor. Denne risiko kan dog være et motiv i sig selv for at ville opsluges af surfing. 

Risiko og rusketure 

De enorme kræfter som havet og bølgerne besidder, udgør en vis risiko, når man vover at be-

væge sig derud på et surfboard. Særligt risikoen ved at blive væltet omkuld og holdt under 

vandet af en bølge er meget sandsynligt at opleve ved surfing, og umiddelbart lyder det ikke 

rart, men alligevel kan det have en tillokkende faktor. I spørgeskemaundersøgelsen undersøges 
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dette perspektiv for motivationen ikke, men gennem informanternes svar under interviewet, 

bliver det klart, at det kan have betydning for motivationen i en sådan grad, at vi ikke bør 

undlade det. 

For det første kan det at blive sat på prøve virke motiverende i sig selv. En surfer tilkendegiver 

“Jeg kan godt lide [...] det der med at blive presset lidt og føle at man ligesom går lidt ud over 

sine egne grænser, og udfordrer sig selv”. Udfordring opleves positivt når man møder noget 

svært eller risikofyldt, men alligevel lykkes med det. For det andet kan oplevelsen af intens 

tilstedeværelse og risiko, for eksempel i faren ved at bølgerne giver nogle nervepirrende ruske-

ture, virke afstressende, og på den måde en del af et oplevelsesmotiv om afstresning. Dette ses 

når en surfer siger: 

“Man er nødt til at være til stede. Også de der rusketure. altså det kan godt være det bliver lidt 

nervepirrende en gang imellem, men det føles egentligt som om at det gør noget godt for sy-

stemet. Så ja, jeg gør det helt klart som en afstressende ting“ 

Risikoen har en positiv virkning for oplevelsen, men den største oplevelse af glæde fås selv-

følgelig ved at fange bølgen man går efter. På spørgsmålet om suset, actionfølelsen og adrena-

linen opfattes som drivkraft, svarer en surfer “Helt klart, selvfølgelig kommer der et boost af 

[adrenalin] når man så endelig fanger noget”. Hvad der ligger bagved denne drivkraft kan både 

være suset i maven, som man kan opleve med fart og actionprægede situationer, men det kan 

også være oplevelsen af forøget selvtillid ved at overkomme den farefulde udfordring. 

Boostet kan være regulær tilfredsstillelse ved at lykkedes med at surfe en bølge, eller en følelse 

af selvtillid efter af have overkommet en udfordring. Desuden kan det styrke selvtilliden at 

mislykkes, samtidigt med at det også kan øge trygheden i samme, eller andre, uvante omgivel-

ser. En surfer beskriver en oplevelse af dette med “surfing [har] også været en rejse i at føle sig 

mere tryg i den [utrygge] situation og givet noget mere selvsikkerhed der”. Som surfer er det 

ikke usandsynligt at finde sig selv i en situation, hvor man bliver slynget rundt og holdt under 

vandet af bølgernes kræfter. For at komme bedst ud af denne knibe, skal man lære at finde ro i 

det ubehagelige, og dette kan give mere selvtillid, hvilket man med fordel kan tage med sig i 

andre steder af livet, ifølge udsagn fra en surfer fra interviewet. 
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Udfordrende elementer kan være motiverende for at gøre en oplevelse sjovere, samtidig kan 

sjov som motiv også stå alene. 

Det skal være sjovt 

Surfing associeres kraftigt med sjov. Det kunne tænkes, at surfing ikke blev dyrket i samme 

grad, hvis ikke sjov var så betydningsfuldt. I spørgeskemaundersøgelsen er sjov ikke et motiv 

som respondenterne kan vælge, men i den åbne svarkategori dukker sjov alligevel op som en 

motivation for at dyrke surfing. Blandt de 29 udøvere som kun surfer er der 6 ud af 7 svar, som 

enten direkte eller indirekte beskriver sjov som et motiv. På denne baggrund, og på baggrund 

af interview af surfere, vurderer vi, at sjov er et relevant oplevelsesmotiv for surfere. 

En surfer fortæller om oplevelsen af sjov som ny surfer “på trods af at jeg bliver kørt rimelig 

meget rundt i vaskemaskinen mange gange, så har jeg det stadigvæk skide godt med det. Det 

er hamrende sjovt og jeg elsker det”. Det sjove ved surfing er ikke udelukkende når man surfer 

bølgerne, da også de andre oplevelser der følger med surfing, skaber morskab og glæde. 

Det er ikke kun enkelte elementer af surfing som er sjovt, men derimod nærmest det hele om-

kring aktiviteten. En surfer beskriver “Det skal jo bare være en fed oplevelse [...] noget af det 

der er kendetegnende ved [surfing er], at det bare er mega sjovt, og det er først og fremmest 

det der tæller ik?”. Dette indikerer, at for surfing opleves sjov som et af de motiver som er 

vigtigst. Samme surfer fortsætter sit citat med “Og så bliver det bare sjovere og sjovere jo bedre 

man bliver, for så får man mere og mere af den der følelse af… altså… det der sus der”. Sur-

feren sammenholder suset i maven med sjov. Suset fås i særlig høj grad, når man endelig fanger 

bølgen, som man har kæmpet for, hvilket igen viser sammenhængen mellem sjov og udfor-

dring, adrenalin og sus. 

Gennem analyse af informanternes udsagn kan sjov tolkes som et motiv på lige fod med de 

øvrige nævnte motiver, men opleves ofte i kombination med et eller flere af disse motiver. 

Fællesskab eller solotrip 

Når surf udsigten er lovende, flokkes surferne ved forskellige surfspots, men er det det sociale 

som trækker, eller befinder de sig blot på samme sted på samme tid? I figur 4 ses det, at 43% 

af surferne finder det sociale fællesskab motiverende for surfing. 
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Surfing er en aktivitet man både kan dyrke alene eller eksempelvis sammen med sin kæreste, 

veninder og kammerater. En af surferne rangerer fællesskabet som det andet eller tredje vig-

tigste motiv for at surfe. Det begrundes med: 

“fordi man er så glad og fordi man er så meget i det, så bliver det også bare en intens fælles-

skabsoplevelse fordi man har det sammen. Så det er jo fedt, når man har en kæreste [og ven-

ner] der dyrker det” 

Det at det nære fællesskab også dyrker aktiviteten, og surferen derfor har nogen at surfe med, 

har betydning for motivationen for at surfe. Denne surfer startede også med aktiviteten i fæl-

lesskab med venner. 

Selvom fællesskabet ovenfor bliver beskrevet som et givende element for surferne, er det ikke 

altid tilfældet. Dette ses både i kraft af at det, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, er under halv-

delen (43%) af surferne, som bliver motiveret af det sociale fællesskab, men ses også med 

følgende citat fra interviewet “for at være ærlig, så er jeg nok lidt en ‘lone ranger’, så meget af 

tiden passer det mig meget godt bare at køre solotrip”. Citatet vidner om, at det sociale fælles-

skab ikke nødvendigvis har en særlig betydning for alles vedkommende når der surfes. 

Forskellige surfere kan mødes eksempelvis i forbindelses med træning af færdigheder, hvor 

mere erfarne surfere eller instruktører kan lære fra sig. I følgende afsnit undersøges motivet for 

udvikling af færdigheder og motivet for fysisk træning. 

En præmis for mere surfing – fysik og færdighed 

Hele 68% af surferne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at det at forbedre færdigheder har 

betydning for at komme ud at surfe. De surfere vi snakker med, kan godt genkende den moti-

verende effekt ved at mærke en udvikling. En vis teknisk progression er nødvendig for at sur-

fing forbliver sjovt, hvilket en surfer forklarer med “hvis ikke jeg føler at jeg kan komme [til 

næste tekniske gennembrud] på et eller andet tidspunkt, så synes jeg måske ikke det er lige så 

sjovt længere, eller så gider jeg ikke lige så ofte”. Det er værd at bemærke, at andelen af surfere 

i spørgeskemaundersøgelsen, som motiveres af at forbedre færdigheder, falder til 59%, når vi 

ser på tallene fra de surfere, der har surfet i mere end to år. Udvikling af færdigheder er vigtig 

for oplevelsen af sjov, og derfor kan eksempelvis instruktion eller træning, som behandlet i 

præferenceafsnittet, være motiverende for surfing. 
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I præferenceafsnittet ’Kollektiv surfing’ fremlægges også udfordringen, med at bevare det 

sjove ved surfing, i træningssituationen. Dette kan hænge sammen med, at 45% af surferne i 

spørgeskemaundersøgelsen svarer, at de motiveres af aktivitetens fleksibilitet, hvilket også 

kommer til udtryk i citatet i førnævnte præferenceafsnit. 

En stor del af spørgeskemaundersøgelsens respondenter (66%) svarer, at fysisk træning har 

motiverende betydning for deres aktivitet. Surfing opleves af udøverne som en sjov måde at 

være fysisk aktiv på, som giver en positiv oplevelse af at bruge sin krop. En surfer siger: 

“Jeg løber nu også, for jeg tænker at jeg er nødt til at holde kroppen i gang udover at surfe, 

for ellers kan jeg ikke holde til at surfe. [...] Men jeg kan godt lide den der træthed i kroppen 

og ømheden bagefter“ 

Dette citat vidner om, at surfing som fysisk aktivitet ikke ses som tilstrækkelig betydningsfuldt 

for denne surfers fysiske form set i forhold til løb. Surfing dyrkes altså ikke blot for at bevæge 

sin krop, men tilvælges af andre årsager. 

For surferne vi taler med, er hverken træning af færdigheder eller fysisk aktivitet målet med 

surfing, men i stedet et middel til at kunne surfe mere, hvilket resulterer i en oplevelse af glæde. 

Fysisk træning og forbedring af færdigheder har, sammen med de andre berørte motiver, ind-

flydelse på oplevelsen af glæde ved at surfe. Motivernes indvirkning på glæde ses blandt andet, 

når en surfer siger, at surfing er ”hamrende sjovt”, og underbygger det med et “jeg elsker det”, 

eller når en anden beskriver den super intense glæde, ved at surfing kan bruges til at træde ud 

af hverdagen og stresse af. 

Glæde og begejstring 

Når spørgeskemaundersøgelsen ikke opstiller en svarmulighed, hvor glæde kan vælges som 

motiv, kan det skyldes, at glæde er en svær størrelse at forholde sig til. Særligt centralt for 

opgaven er, at glæde er nuanceret og ses som et sammensurium af oplevelser, som motiverne 

ovenover i mere differentieret form beskriver. 

Surferne har svært ved at give en top tre, når vi spørger til de vigtigste motiver, men de er ikke 

i tvivl om, at det er glæden som følge af motiverne, der er vigtigt for dyrkelsen af surfing. Dette 
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understreges ved at de udtaler, at man efter en surftur kan være høj på rusen i mange dage, samt 

pointerer surfings generelle positive indvirkning på livet. Der ytres følgende: 

“det er især glæden, den der vilde glæde der er ved det, og det som du også siger [anden sur-

fer] med at være høj på det flere dage efter. Det er bare noget jeg ikke har oplevet med andre 

ting faktisk. At det kan have så positiv en indvirkning på mit humør og mit liv på den måde” 

Dette er en kraftig blåstempling af surfings positive indvirken på surferens liv, som ikke kan 

tages fejl af. Glæden må dog være et resultat af oplevelsen ved at surfe, og oplevelsen kan godt 

brydes ned i forskellige komponenter - som vi har gjort det i denne undersøgelse. 

I spørgsmålet om hvordan surfing er i stand til at give en oplevelse af glæde og livskvalitet 

siger en anden surfer: 

“Den der fysik der er i surf, og den der med at være til stede og nærværende, i et med at følge 

naturen, bølgerne og rytmerne, det er den perfekte kontrast til alt det der ikke er så godt for 

mig egentligt” 

Det er særligt vigtig for denne surfer at få koblet af fra sin stillesiddende og koncentrations-

krævende hverdag. Surfing giver muligheden for at være nærværende i sin krop og i et med 

naturen og bølgernes rytme. Dette er et eksempel på, at oplevelesmotiver om afstresning og 

naturoplevelse er delagtige i surfings glædesfremmende effekt. En anden surfer tøver ikke et 

sekund med at tildele glæden førstepladsen over motiver for at surfe, men har samtidigt svært 

ved at sætte ord på det: 

“Nummer et for mig, det er glæden. Jeg ved ikke helt hvordan man skal sætte ord på det, an-

det end at det er nemlig det der med bare at være i nuet og bare opleve spontan glæde og be-

gejstring og være i kroppen på en fed måde, i stedet for at være i hovedet” 

Surferen vælger glæden som et motiv, men forklarer det med elementer, vi betragter som de 

egentlige motiver. Når der siges ‘begejstring’, hører vi det som et udtryk for sjov, og når der 

snakkes om følelsen af at være til stede i kroppen og træde ud af hverdagen, kobler vi det med 

afstresning. 
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Opsamling på analysen 
I ovenstående analyse er surfernes og SUP udøvernes centrale motiver og præferencer blevet 

udvalgt, præsenteret og behandlet. Fokusset er større på motiverne end på præferencerne, da 

motiverne giver et dybere indblik i udøverne, og dermed et bedre udgangspunkt for DSRF med 

hensyn til hvilken måde de skal forsøge at fremme surfing og SUP. De vigtigste pointer op-

summeres i det følgende. 

Oplevelsesmotiverne 

Blandt de væsentligste motiver for både surferne og SUP udøverne står naturoplevelsen særlig 

stærkt. Aktiviteterne i naturen giver udøverne muligheden for at mærke vandet og vejret på en 

anderledes måde end ved mange andre aktiviteter. Den indfriede oplevelse i naturen har desu-

den en særlig afstressende karakter, hvor udøverne oplever et afbræk fra hverdagen og en stærk 

tilstedeværelse i kroppen. 

Fysisk træning er, blandt størstedelen af SUP udøverne, et motiv for dyrkelsen af aktiviteten, 

men sammenlignet med andre motiver vurderes fysisk træning ikke nær så essentielt, da fysisk 

træning kan opnås mere effektiv på anden vis. Samme argument gør sig gældende for surferne. 

Her ses motivet for fysisk træning mere som et middel for at kunne holde til at surfe mere, og 

derved få et større oplevelse af eksempelvis sjov eller naturen. 

På samme vis er forbedring af færdigheder også motiverende for surferne, da bedre færdigheder 

kan resultere i mere udbytterige surfsessioner, her med tanke på eksempelvis glæde. 

Det er givende for udøverne, at surfing og SUP både kan dyrkes sammen med andre og alene. 

Det sociale aspekt fremstår i nogle sammenhænge som motiverende, men fleksibiliteten, ud-

forskelsen og roen, som typisk følger med en solotur på vandet, kan også være motiverende. 

Analysen viser, at motiverne risikotagning og sjov er centrale for dyrkelse af surfing. Surferne 

motiveres af at sætte sig selv lidt på spil ude i de kraftfulde bølger. Når surferne udfordres i 

bølgerne, kan suset, selvtilliden og glæden øges som følge af at mislykkes og derefter lykkes 

med udfordringen. Både succes og fiasko kan være sjovt når der skal fanges bølger, hvilket ses 

som et tydeligt motiv i analysen. 
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Glæden figurerer i interviewet som den vigtigste grund til at surfe, men behandles ikke direkte 

i spørgeskemaundersøgelsen. I analysen behandler vi glæde som en konsekvens af indfrielsen 

af de andre berørte motiver, hvilket også kan være grund til dets udeladelse i spørgeskemaun-

dersøgelsen. 

Præferencerne 

Analysen giver et indblik i udøvernes præferencer for, hvad DSRF skulle tilbyde for at gøre et 

medlemskab mere attraktivt. En god del af SUP udøverne har præferencer for åbne træninger, 

hvor vigtigheden af uforpligtende tilegnelse af nye færdigheder overstiger ønsket om den åbne 

trænings sociale karakter. Derfor er det ikke underligt, at en SUP udøver foreslår online træ-

ningsmateriale som en foretrukken måde at modtage instruktion, hvilket i øvrigt er en præfe-

rence som heller ikke går på kompromis med SUP udøvernes højt værdsatte fleksibilitet. 

Mange surfere og SUP udøvere har en præference for vejledning omkring praktiske forhold, 

som ønskes samlet i en kvalificeret oversigt. Oversigten kunne indeholde viden om regler for 

adgang til spots og viden om vind, vand og vejrforhold ved de forskellige spots, samt vejled-

ning i sikkerhed og udstyr. 

Miljøbevaring fremgår også som en central præference, dog mest for surferne. Udøverne øn-

sker, at DSRF forsøger at opretholde en sund balance mellem brug og bevaring af områderne.  
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Diskussion 
I dette diskussionsafsnit vil de forskellige oplevelsesmotivers indflydelse på brugernes aktivitet 

blive diskuteret. Oplevelsesmotiverne vil, sammenholdt med brugernes præferencer for et for-

bundsmedlemsskab, indgå i en diskussion af, hvordan DSRF bedst fremmer surfing og SUP 

aktivitet. I afsnittet om ‘glæde’ vil indgå en slags rangering af motivernes vigtighed for bru-

gernes glædesfølelse. Først behandles oplevelsesmotivet om fysisk træning. 

Fysisk aktivitet for aktivitetens eller fysikkens skyld 
Ifølge tal fra Idrættens Analyseinstitut (2020) deltager 57% af danskerne i idrætsaktiviteter. 

Dette indbefatter et bredt antal motions- og aktivitetsformer. Både surfing og SUP kan katego-

riseres som fysiske aktiviteter med et hvis sundhedsmæssigt udbytte. Når danskere vælger at 

dyrke SUP eller surfing, har det at være fysisk aktiv også en indvirken. Det er værd at diskutere 

hvilken indvirken, samt hvordan motivet om fysisk aktivitet spiller ind i surfing og SUP, set i 

forhold til andre og fysiske aktiviteter. 

66% af surferne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at det at være fysisk aktiv i surfing har 

betydning for deres motivation for at surfe. Surferne fra vores interview oplever, at det er be-

tydningsfuldt, at kroppen holdes i gang med surfing. De nævner vigtigheden af, at det er en 

sjov måde at bruge kroppen på, og det lader til, at det at det er sjovt er grunden til, at de vælger 

surfing over andre fysiske aktiviteter, og altså ikke et specielt fysisk og sundhedsmæssigt ud-

bytte ved netop surfing. Vi vurderer at fysisk aktivitet ikke har stor betydning for at vælge 

surfing over andre fysiske aktiviteter. Dog er betydningen af fysisk aktivitet ikke ligegyldig, 

og det ses for nogle udøvere som en ekstra bonus, hvilket kan forklare den relativt høje svar-

procent i spørgeskemaet. Det kan ikke udelukkes, at nogle udøvere surfer netop på grund af 

dets fysisk sundhedsfremmende potentiale, men vores undersøgelse peger på at fysisk aktivitet 

ikke betyder meget i valget af surfing over andre aktiviteter. 

78% af SUP udøverne svarer i spørgeskemaet, at fysisk træning er et motiv for deres deltagelse 

i SUP. I interviewet af SUP udøveren er det fysiske aspekt da også et tydeligt motiv for udø-

velsen. SUP udøveren giver dog udtryk for, at andre aktiviteter indeholder et større trænings-

mæssigt udbytte for vedkommende. Alligevel fastholder vedkommende, at SUP indeholder et 

fysisk udbytte, som gør at fjorden til tider vælges frem for skoven. Det fysiske udbytte ved 
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SUP indeholder også træning af andre muskelgrupper end de muskelgrupper som udøveren er 

vant til at træne i andre aktiviteter, som eksempelvis løb og mountainbike. SUP aktivitet er en 

anderledes måde at bruge kroppen på, hvilket opleves som gavnligt for balancen. SUP kan altså 

yde et godt supplement til de mere almindelige motionsarter løb og cykling. Oplevelsesmotivet 

fysisk aktivitet indeholder altså forskellige underelementer for udøveren. 

Det at SUP ikke står stærkt alene, som en fysisk sundhedsfremmende aktivitet, kan muligvis 

være grund til, at meget få udøvere ikke dyrker andre aktiviteter, som nævnt i afsnittet om 

segmentering af udøvere. 

Når surfing og SUP vurderes overfor andre fysiske aktiviteter, måler det fysiske træningsud-

bytte, set i forhold til tids- og ressourceforbrug i forbindelse med aktiviteten, sig måske ikke 

med for eksempel løb og cykling. Når man derfor tilvælger aktiviteten frem for andre aktivite-

ter, er det sandsynligvis på grund af andre oplevelsesmotiver. Dermed ikke sagt at motivet for 

fysisk aktivitet ikke har nogen betydning, og specielt ikke i tilfælde af udøvere, som ikke dyrker 

meget andet fysisk aktivitet. I udøvelsen af SUP lader fysisk aktivitet til at betyde mere end i 

udøvelsen af surfing. Dette kan hænge sammen med, at andre oplevelsesmotiver som sjov og 

risiko vægter højere i surfing end de gør i SUP. Herfor vil oplevelsesmotivet om fysisk træning 

vægte relativt mindre, og dog stadig være til stede. 

Surfernes relativt lille fokus på fysisk aktivitet som oplevelsesmotiv afløses til gengæld af deres 

betydeligt større optagelse af oplevelsesmotivet om forbedring af færdigheder. Omvendt virker 

oplevelsesmotivet om forbedring af færdigheder til at betyde noget mindre end den fysiske 

træning for SUP udøverne. 

Færdigheders understøttelse og udbytte 
Ved dyrkelsen af de fleste idrætsgrene er der som nybegynder et stort udviklingspotentiale i 

forbindelse med at forbedre sine færdigheder. Dette gør sig også gældende for både surfing og 

SUP, hvor der dog er forskel på i hvor høj grad forbedringen motiverer til aktiviteten. Hele 

30%-point flere surfere motiveres af at forbedre sine færdigheder, i forhold til SUP udøvere. 

Forskellen kan skyldes, at udøvelsen af surfing kan tænkes at være mere teknisk krævende end 

udøvelsen af SUP, eller at den tekniske kunnen kan argumenteres for at være vigtigere i surfing 

end i SUP. Teknikken i surfing kan være afgørende for, om man bliver liggende i vandet og 
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plasker rundt, eller om man faktisk kommer op stå på sit surfboard. I SUP kræver det ikke 

avancerede tekniske færdigheder, for at stå og balancere på boardet med en padle i hænderne, 

og allerede ved dette færdighedsniveau kan aktiviteten dyrkes i høj grad. I spørgeskemaunder-

søgelsen er der også forskel på, om respondenterne finder aktiviteten nem, alt efter om de dyr-

ker SUP eller surfing. For surfernes motivation gælder, at 21% svarer ‘at det er nemt at dyrke 

aktiviteten’, samme kategori motiverer 49% af SUP udøverne. Forbedring af færdigheder fin-

des tilsyneladende mest motiverende i udfordrende situationer, og er måske derfor mere moti-

verende for surferne end SUP udøverne. 

Sammenligner man tendensen hos de nye udøvere med tendensen hos de erfarne, ses en redu-

cering af forskellen mellem disse grupper af udøvere. For SUP udøverne bliver færdighederne 

mere motiverende, mens det for surferne får mindre betydning. Surfing er i begyndelsen svæ-

rere, og kræver en større teknisk kunnen for overhovedet at komme ordentligt i gang med ak-

tiviteten set i forhold til SUP. Til gengæld er det for surferne efter 2 år sandsynligvis ikke 

længere så stort et problem at fange bølgen. Ifølge vores informant, er SUP nemt at komme i 

gang med, men for at holde interessen kan det kræve ekstra fordybelse i eksempelvis små tek-

niske detaljer, hvilket kan underbygge den procentvise stigning af forbedring af færdigheder 

som motiv, fra stadiet som nybegynder til erfaren udøver af aktiviteten. 

Ovenstående viser at der er interesse for forbedring af færdigheder blandt surfere og SUP udø-

vere. Her kan instruktion og træninger have sin relevans, hvilket kunne være et foretagende for 

DSRF. Udøvernes fleksibilitet er dog højt vægtet for begge grupper, og det er også grund til, 

at så mange dyrker aktiviteterne selvorganiseret. For at imødekomme de selvorganiserede, som 

er motiverede for at udvikle sig teknisk, skal der tages højde for denne fleksibilitet. Dette kan 

fordre åbne og uforpligtende træninger, hvor der er plads til både at dyrke aktiviteten på egne 

præmisser, og at tilgå og få vejledning af en instruktør. DSRF ville også kunne imødekomme 

motivet for teknisk udvikling gennem eksempelvis online tekniske træningsvideoer, som det 

foreslås i interviewet. Det kunne tænkes, at en stor del af de 68% surfere, som motiveres af 

forbedring af færdigheder, også ville få glæde af sådanne træningsvideoer. Udover at produk-

tionen af disse videoer ville kræve et arbejde fra DSRF, ville en udfordring også være at få 

lavet en brugervenlig online-platform, app eller lignende til publicering af videoerne, samt få 

samlet de selvorganiserede udøver på denne. Et sådant medie vil også være fordelagtig for 

forbundet i andre sammenhænge, eksempelvis til at organisere åbne træninger eller til at udgive 
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spotguides. Vigtigt for indholdet på omtalte medie er, at det ikke må opleves som værende for 

forpligtende og bindende for udøverne, da opretholdelse af udøvernes fleksibilitet vil være es-

sentiel for deres villighed til at indgå i forbundet. 

Som ovenstående viser, kan det gavne surf- og SUP-miljøet i Danmark, hvis DSRF har øje for 

udøvernes ønske om fleksibilitet, når forbundet søger at understøtte motivet for forbedring af 

færdigheder. Resultaterne fra analysen viser, at der måske er et endnu større potentiale for 

DSRF, ved at fokusere på at understøtte naturoplevelsen for eksempel i udbydelsen af spot-

guides til gode naturomgivelser. 

Naturoplevelser og afstresning 
Oplevelsesmotiver, der relaterer sig til natur, fremgår som de mest udbredte motiver for at 

dyrke både surfing og SUP, når man ser på vores spørgeskemadata. Afstresning fremgår også 

som et meget udbredt oplevelsesmotiv. SUP udøveren fra interviewet, lægger meget vægt på, 

at SUP er en fysisk aktivitet, som giver vedkommende et sundhedsmæssigt eller fysisk udbytte. 

Vedkommende erkender dog, at det handler om andet, og mere end blot at bevæge sig. Infor-

manten har flere muligheder for at dyrke fysisk aktivitet end blot gennem SUP, og når SUP 

tilvælges over de andre aktiviteter, er det primære oplevelsesmotiv de naturoplevelser som SUP 

aktivitet kan give. 

En undersøgelse fra 2011 af dyrkelsen af havkajak i Norge fandt, at de vigtigste motiver for at 

dyrke havkajak i Norge relaterede sig til naturoplevelser og ro (Jeppesen, 2011). Havkajak og 

SUP, som aktiviteter, ligner hinanden på mange måder. Havkajak egner sig måske mere til 

langfart med oppakning, men ellers er oplevelserne af fysiske, sociale og sansemæssige ele-

menter i de to aktiviteter sammenlignelige. Ovenstående undersøgelsesresultater understøtter 

vores vurdering om, at naturoplevelsen er det helt centrale oplevelsesmotiv for nye udøveres 

dyrkelse af SUP aktivitet.  

De vigtigste oplevelsesmotiverne for surfing relaterer sig, ligesom med SUP, til at komme ud 

og bevæge sig i naturen. Vores spørgeskemadata viser, at naturoplevelsen ved surfing er det 

motiv som flest af de nye udøvere vælger. Afstresning er også et centralt motiv for at dyrke 

surfing. Vores interview af surfere, viser da også natur og afstresning som centrale for deres 

aktivitet. 
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I interviewene hænger naturoplevelser og afstresning i stor grad sammen. Dette er i overens-

stemmelse med en forskningsoversigt lavet af Naturstyrelsen (2018), der peger på, at ophold 

og aktivitet i naturen har gavnlig effekt på blandt andet stress (Mygind et al, 2018, pp. 155-

156). Aktiviteterne surfing og SUP, og deres dyrkelse i naturområder, vil kunne understøtte 

alle elementerne, der ifølge Kaplan kendetegner afstressende miljøer. Fascination med dyreli-

vet, vinden og vandet er tydelig at finde hos informanternes oplevelse af naturen. At være væk 

fra hverdagen nævnes også direkte af både surfere og SUP udøvere som en del af oplevelsen i 

dyrkelsen af deres respektive aktiviteter. Det er selvsagt, at det vand og den åbne himmel, som 

rammesætter aktiviteterne surfing og SUP, giver oplevelse af udstrækning, hvilket også kan 

genkendes i SUP udøverens optagethed af udforskning af naturområder. At føle sig kompatibel 

med og i naturen ved surfing, kan ses i surfernes oplevelse af tilstedeværelse i nuet, når de 

surfer og er på vandet. Altså kan naturen, som opleves i surfing og SUP, ses som afstressende 

miljøer, og er det også i informanternes oplevelser. 

Naturoplevelsen og oplevelsen af afstresning kobles, af informanterne i vores interview, med 

kropsligheden og den kropslige tilstedeværelse, der følger med udøvelsen af surfing og SUP. 

Dette stilles i kontrast til det ‘at være i hovedet’, som kobles med deres arbejdsliv. Det ‘at være 

i hovedet’ kan forstås som at bruge rettet opmærksomhed per Kaplan & Kaplans terminologi, 

og kan resultere i mental udmattethed. Når en surfer ser det som absolut nødvendigt at komme 

afsted på surfture, er det for at fylde sine mentale ressourcer op igen. Kropsligheden er i høj 

grad koblet til selve aktiviteten og den interaktivitet med vandet og vejret som kommer heraf. 

Man mærker, i vandaktiviteterne, hvordan man påvirker vandet, og hvordan vandet påvirker 

en selv. Sanseligheden i at mærke, høre, smage, lugte og se vandet, og mærke bevægelsen og 

balancen i kroppen, giver en fuldkommen kropslig oplevelse. 

Denne sanselighed og berøring med naturlige forhold, som har været til stede i hele menneskets 

evolutionære historie, forstås også som afstressende med Ulrichs æstetiske opmærksomhedste-

ori in mente. 

Naturen generelt sættes da også i relation til afstresning og afslapning, hvilket brugerne også 

er klar over. Ifølge ‘undersøgelse af danskernes friluftsliv’ som peger på, at den vigtigste mo-

tivation for at søge ud i naturen er afslapning (Moos-Bjerre 2018). Dette lader også til at kunne 

være tilfældet i både surfing og SUP. 
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Naturen og afstresning vurderes til at være nogle af de vigtigste oplevelsesmotiver for at vælge 

surfing og SUP over andre aktiviteter. I undersøgelsen ‘Danskernes vandsportsaktiviteter’ 

vægtes motiver, relateret til at komme ud i det fri, højere for voksne over 25 år, end for voksne 

under 25 år (Asserhøj, 2017b, s 35). I kraft af, at vores informanter alle er over 40 år, vil denne 

vægtning af oplevelsesmotiver til fordel for natur- og afstresningsrelaterede motiver måske 

være anderledes for yngre udøvere. Af vores spørgeskemadata lader motiver om natur og af-

stresning dog til at være universelt gældende på tværs af aldersgrupper. 

For surferne fra interviewet er der dog også andre motiver, end de svarmuligheder som spør-

geskemaet tilbyder, som er betydningsfulde for surfing. Her er oplevelsen af risiko og udfor-

dringen, som kan forekomme ved at surfe og tumle rundt i vandet, betydningsfuld. Dette spiller 

også ind på oplevelsen af kropslig tilstedeværelse, som er nævnt i ovenstående afsnit om natur 

og afstresning. 

Oplevelsen af risiko og dens betydning 
En undersøgelse om ‘Action sport’ fra 2008, som selv placerer surfing i kategorien ‘action 

sport’, fandt, at sjov og nydelse var det vigtigste oplevelsesmotiv, og oplevelsen af at tage en 

risiko vægtes næsthøjest (Yong, 2008). Undersøgelsens respondenter er fundet blandt publi-

kum til verdensmesterskaberne i motocross i Californien 2005, og i hvilken grad disse respon-

denter deler sammenlignelige oplevelsesmotiver med nye danske surfere kan diskuteres. Kate-

gorien ‘action sport’ kendetegnes ved at være individuelle sportsgrene med elementer af risiko. 

Surfing, i den form som de nye danske udøvere kender, indeholder elementer af risiko, og 

dyrkes individuelt på bølgen. I vores spørgeskemadata og interview vægtes naturoplevelsen 

højt, og her uddifferentiere surfing sig måske fra en del andre ‘action sports’. Grunden hertil 

kan måske findes i, at surfing dyrkes på naturens præmisser og ikke i mere tilrettelagte omgi-

velser som motocross gør det. Dansk surfing er for nye udøvere måske mere en friluftslivsak-

tivitet end blot en ‘action sport’. Vores undersøgelse peger alligevel på, at oplevelsen af risiko 

kan have en vis betydning for surferne, hvilket tyder på, at perspektivet på surfing som en 

action sport, kan have merit. Dermed bør risiko medtages som et vigtigt oplevelsesmotiver for 

udøvelsen af surfing for nye udøvere. 

Kropsligheden og intensiteten ved at tage en risiko opleves som afstressende af informanterne 

i vores interview. Dette betyder at surfing både i udøvelsen af aktiviteten og i omgivelserne 
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aktiviteten dyrkes i, har et afstressende potentiale. Motivet relaterer sig både til glæden ved at 

surfe, og den kropslige og afstressende oplevelse af adrenalininduceret rus, men også til udvik-

lingen af tekniske færdigheder og mod. Risikotagning og udfordringen, giver en oplevelse af 

at presse sine færdigheder og sit mod, hvilket kan virke opbyggende for en udøvers tekniske 

kunnen og selvtillid i aktiviteten. Det er værd at nævne, at man også kan surfe bølger med et 

SUP board og paddle, og her vil oplevelsesmotiverne i stor grad være sammenlignelig med 

surfing. 

I undersøgelsen af Yong (2018), vurderes sjov og nydelse som det vigtigste motiv for udøvere 

af actionsport. Sjov hænger i surfing sammen med action og risiko, hvor fart og usikkerhed 

mærkes som stimulerende. 

Rus og sus og sjov 
Næsten 20 procent af respondenterne, fra spørgeskemaundersøgelsen, som kun surfer, udfylder 

det åbne felt, for hvad der motiverer til dyrkelsen, med sjov eller noget som relaterer sig hertil. 

Dette taler for, at sjov er et relevant motiv at forholde sig til. Flere gange i interviewet af sur-

ferne, bliver kropslige følelser som ‘rus’ og ‘sus’ forbundet med surfing, og disse følelser kan 

være udtryk for det at have det sjovt i udøvelsen af aktiviteten. Det at surfing er sjovt, bliver af 

informanterne koblet til kærlighed til surfing og til at have det godt i forbindelse med surfing. 

Her er sjov altså et vigtigt oplevelsesmotiv, der knyttes tæt til glæden som opleves ved surfing. 

Af de udøvere som kun dyrker SUP, er der til sammenligning kun 3 ud af 244, der udfylder 

den åbne svarmulighed, med motiver der relaterer sig til sjov. Når vi i interviewet af SUP 

udøveren spørger direkte ind til om SUP er sjovt, er det da også kun tøvende, at vedkommende 

får sagt, at aktiviteten er sjov. For vedkommendes måde at dyrke aktiviteten, er det der findes 

sjovt ved aktiviteten, udforskning af naturområder og udvikling af færdigheder, hvilket nok 

ikke oplevelses lige så intenst som det surferne oplever med risiko og fart. Det sjove ved SUP 

kan derfor være sværere at få øje på end det sjove ved surfing, i kraft af intensiteten af følel-

serne. Dog må det ikke udelades at SUP kan dyrkes i bølger, hvor oplevelsesmotivet om sjov, 

kan være sammenligneligt med surfing. 
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Det at have det sjovt vil opsøges af mange mennesker, og for mange vil det være foretrukket 

at kunne dele sjov med andre. Surfing og SUPs andre oplevelsesmotiver kan også i forskellig 

grad opleves i fællesskab. 

Surfing og SUPs sociale side 
Motivet om at være sammen med venner, familier eller andre mennesker, i forbindelse med 

surfing, er givetvis mere forskellig fra person til person, end for eksempel motivet om natur-

oplevelser eller sjov. I spørgeskemaet er det sociale motiv ikke aktuelt for alle, og det gælder 

både surfere og SUP udøvere, med en svarprocent på henholdsvis 43% og 29%. I vores inter-

views ses både eksempler på, hvordan aktiviteterne understøtter et socialt motiv, og eksempler 

på hvordan det sociale ikke spiller ind på udøvelsen. 

Informanten fra SUP interviewet fortæller om, hvordan SUP kan dyrkes sammen med vedkom-

mendes partner, men fortæller også, at aktiviteten primært har været dyrket alene. Det sociale 

motiv bliver her betydningsfuldt for at starte med aktiviteten og når aktiviteten dyrkes sammen 

med partneren, men ikke aktuelt for alle de gange, hvor udøveren har været alene afsted. For 

en surfer i interviewet er det sociale ikke et motiv for at komme ud at surfe, men kan have 

betydning for oplevelsen, når vedkommende er på surf camp. En anden surfer som startede 

med venner, dyrker også aktiviteten meget sammen med andre, og surfing ses her som en måde 

at være sammen med kæresten og vennerne. Surfing er her en foretrukken måde at være sam-

men på, fordi man kan dele oplevelsen af glæde ved surfing. I eksemplerne med SUP udøveren 

og den anden surfer har det sociale aspekt både betydning for at starte med aktiviteten og for 

at aktiviteten dyrkes i det daglige. Det sociale motiv bliver relevant når det er grundlag for at 

tilvælge aktiviteten frem for at lave alternative ting socialt. SUP aktivitetens brede appel og 

relative nemhed medvirker til, at aktiviteten kan deles uden så meget træning og give positive 

oplevelser for alle involverede. Dette er ikke nødvendigvis gældende for andre lignende akti-

viteter, herunder surfing eller eksempelvis mountainbike. 

Glæde er en følelse, som kan opstå i den holistiske oplevelse af aktiviteter. I følgende afsnit 

dissekeres glæden ved surfing og SUP, med det formål at rangere vigtigheden af de forskellige 

oplevelsesmotiver. Afsnittet fungerer også som en opsamling på resten af diskussionsafsnittets 

bearbejdning af udøvernes oplevelsesmotiver. I interviewene omtales glæden mere direkte af 

surferne end af SUP udøveren, hvilket er grund til, at det fylder desto mere i afsnittet. 
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Oplevelsesmotivernes glædesbringende indflydelse 
Informanterne giver udtryk for, at glæden ved at surfe er helt speciel og har en varig indvirken 

på deres hverdag. Glæde ser vi som en psykofysiologisk oplevelse, som kan føles og mærkes i 

kroppen. Glæde forstår vi derfor mere som et mål med andre oplevelsesmotiver, end et ople-

velsesmotiv i sig selv. Når informanterne fortæller om glæden ved surfing, og at surfing giver 

den højeste grad af livskvalitet, er det et udtryk for, hvordan det at surfe opfylder deres ople-

velsesmotiver. 

For informanterne består denne glæde af lidt forskellige oplevelsesmotiver, og det vil naturlig-

vis variere fra udøver til udøver, hvad summen af oplevelsesmotiverne indeholder. For en sur-

fer er det især den kropslige afstressende effekt, som dyrkelse af surfing giver vedkommende, 

der har betydning for oplevelsen af øget livskvalitet. Den afstressende effekt består for ved-

kommende af, at surfing medfører en intens tilstedeværelse og kropslig nærhed, som fås ved 

oplevelsen af risiko og samhørighed med naturens elementer. Kropsligheden bliver ekstra vær-

difuld i kontrasten til et arbejde, som er præget af at være meget i hovedet. 

En anden surfer beskriver glæden som det primære motiv for surfing, og beskriver det som en 

spontan begejstring og oplevelse i at være i kroppen på en fed måde. At være i kroppen kan 

forstås som den intense sanselighed, som kan forstås som spontan opmærksomhed, og ses i 

kontrast til den rationelle ‘væren i hovedet’, som betegnes med rettet opmærksomhed. 

I litteratur om surfing er der, ikke overraskende, mange store udtalelser om surfing og hvilken 

oplevelse der kan komme deraf. Midget Farrelly, den første verdensmester i surfing, fortæller 

om den absolutte tilstedeværelse, der kan findes på bølgen: 

“You go into oblivion. Suddenly all your life is there in this long, long, stretched-out wave; 

you’re removed from the past, everything that has been on your mind has become immaterial, 

everything goes to jelly, and you feel completely removed from the world around you. Noth-

ing matters any longer but you and the board and the wave and this instant of time” (Booth, 

2001, s. 7) 

Citatet genspejler meget godt surfernes udtalelser om ikke at være i hovedet og det at være i 

nuet. Når begge surfere fra interviewet oplever afstresning som den vigtigste komponent af 

glæde, taler det for at afstresning og naturoplevelsen, hvilke vi argumenterer for, hænger 
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sammen i surfing, er de vigtigste oplevelsesmotiver for at dyrke aktiviteten. Dette underbygges 

med, at spørgeskemaundersøgelsens empiri peger på samme oplevelsesmotiver som de mest 

udbredte blandt respondenterne. 

Oplevelsesmotiver relateret til risiko vurderes til at have del i den oplevede afstressende tilste-

deværelse, og har blandt andet derfor betydning for glædesudbyttet ved surfing. Sjov som op-

levelsesmotiv har også en tæt relation til glæden ved surfing, som det fremlægges i afsnittet 

‘Sjov’. Det sociale motiv har betydning for glæden ved surfing, specielt når det dyrkes med 

nære venner eller familie. 

Fysisk træning og forbedring af færdigheder er for surferne, tilsyneladende mere understøt-

tende end motiverende for aktiviteten. Alligevel giver oplevelser med træning og forbedring 

en følelse af glæde ved henholdsvis at gøre kroppen mærkbar, og ved at kunne lykkes med at 

udvikle sig teknisk. 

For SUP vurderes oplevelesmotiver der relaterer sig til natur og afstresning, som de vigtigste 

for at vælge netop SUP som aktivitet. Fysisk træning er også et centralt motiv for udøverne, 

hvor SUP udøvelsen særegne fysiske udbytte kan have betydning for at vælge SUP over andre 

aktiviteter. Det at dyrke SUP aktivitet socialt kan være motiverende, fordi det er relativt nemt 

at dele sammen med andre. Aktiviteten dyrkes dog også alene, hvor oplevelsesmotivet afstres-

ning i højere grad understøttes af ro og fredsommelighed. Træning af færdigheder kan være 

motiverende for SUP udøvere, når det at fordybe sig teknisk er sjovt. 

De metodiske valg har betydning for de konklusioner undersøgelser resulterer i. I følgende 

afsnit diskuteres vores metodiske valg i forhold til undersøgelsens fund. 

Metodediskussion 
Vi valgte at inddrage spørgeskemaundersøgelsen, som DSRF havde gennemført i sommeren 

2020, fordi den indeholder en stor gruppes motiver og præferencer for surfing og SUP. 

Sekundær data 

Inddragelsen af sekundære data, betyder noget for dataenes validitet, da spørgeskemaet ikke 

nødvendigvis er lavet med vores undersøgelses mål for øje. Vi har forsøgt at uddrage de data 
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af spørgeskemaundersøgelsen, som vi vurderer hjælper i besvarelsen af vores problemformu-

lering. Havde vi selv lavet og formidlet spørgeskemaet, ville vi givetvis have undladt, tilføjet 

og præciseret nogle spørgsmål. Eksempelvis ville en tilføjelse af spørgsmål omhandlende bru-

gernes organisering kunne have haft værdi for undersøgelsen. Det har betydning for deres be-

hov, om de i forvejen er indlemmet i foreninger eller forbund, eller om de er selvorganiserede. 

Det kunne også være interessant at se, med hvem respondenterne dyrker deres aktivitet. Dette 

ville kvalificere, hvad vi kunne udtale os om i forhold til motivationen for social dyrkelse over 

for dyrkelse alene. 

Det ville styrke spørgeskemaundersøgelsens evne til at sige noget om brugernes motiver for at 

dyrke aktiviteterne, hvis motiverne kunne rangeres af respondenterne. De fleste spørgeskema-

undersøgelser som bruger REP-skalaer, giver for eksempel mulighed for at placere oplevelses-

motivet på en skala fra ‘ikke vigtig’ til ‘meget vigtig’ (Raadik et al., 2010; Jeppesen, 2011). 

Således ville spørgeskemadataene bedre kunne bruges til at udlede viden om surferne og SUP 

udøvernes vigtigste motiver for aktiviteterne. 

Det samme problem opstår med respondenternes præferencer for et eventuelt medlemskab i 

DSRF, hvor det er usikkert, hvor vigtige de forskellige præferencer er for respondenterne, og 

man blot kan sige noget om hvor mange, der har en eller anden form for interesse i de givne 

muligheder. 

I vores undersøgelse inddrages oplevelsesmotiverne sjov og risiko af hensyn til hvad der, af 

respondenterne, bliver skrevet i det åbne felt, og hvad vores informanter siger. Dette kan tale 

for, at spørgeskemaets svarmuligheder for, hvad der motiverer til dyrkelse af aktiviteterne, ikke 

er fyldestgørende nok. Spørgeskemaets åbne svarmulighed afhjælper dog på sin vis problemet. 

Vi har valgt at respondenter som dyrker både surfing og SUP, indgår i begge kategorier. Dette 

kan eksempelvis betyde, at en del af de respondenter, som er taget med i diagrammerne over 

motiver, i realiteten kunne tænke på surfing i besvarelsen, og derfor vil svaret ikke være lige 

så validt i SUP diagrammet, og vice versa. Dette taler for, at man spørger ind til kun en aktivitet 

ad gangen. Det er vores vurdering, at aktiviteterne er forskellige nok på både oplevelsesmotiver 

og præferencer, at en opdeling i aktiviteter kunne være at foretrække. 
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Primær data 

Vores kvalitative empiri er bygget på to interviews. Et med fokus på surfing og et med fokus 

på SUP. Vi forsøgte at hverve til gruppeinterviews med mellem 4 og 6 informanter. Vi endte 

med kun to surfere og kun en SUP udøver. Dette begrænser i høj grad undersøgelsens eksterne 

validitet, hvilket vi forsøger at imødekomme ved inddragelse af spørgeskemadata og anden 

litteratur om lignende fænomener. Vores informanter var alle i aldersgruppen 40-49, og de kan 

have andre motiver og behov, end en 20 årig. Dette er et større problem for interviewenes 

eksterne validitet i surfing gruppen end i SUP gruppen, da vores data peger på, at surferne er 

en yngre målgruppe, hvor kun omkring 15% er ældre end 40 år, end SUP udøverne, hvor den 

største gruppe er ældre end 40 år. Det havde været klart at foretrække, hvis vi kunne have 

interviewet nogle yngre udøvere ud over vores aktuelle informanter.  
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Konklusion 
Surfing og SUP er vandaktiviteter, som kan oplevelses meget givende for udøverne. Nærvæ-

rende undersøgelse bruger, data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 474 surfere og SUP 

udøvere, samt interviews af tre nye aktive udøvere, til at belyse, hvilken indflydelse forskellige 

oplevelsesmotiver og præferencer har for deltagelse i aktiviteten for nye udøvere. 

I vores analyse af interviews, med nye surfere og SUP udøvere, har vi undersøgt, hvilke ople-

velsesmotiver, der ligger til grund for og motiverer til udøvernes aktivitet. For brugerne vil 

opfyldelse af deres oplevelsesmotiver resultere i et udbytte af glæde. 

Vi er kommet frem til, at de vigtigste og mest universelle motiver for surfing og SUP relaterer 

sig til natur og afstresning. Naturoplevelser i surfing og SUP understøtter et behov for at 

komme ud i det fri og møde forskellige former for natur, herunder dyrelivet og vandet. Ophold 

i naturen har også en relevant indflydelse på den afstresning som opleves i forbindelse med 

udøvelsen af surfing og SUP. Vi har benyttet teori om afstressende miljøer og spontan opmærk-

somhed til at belyse, hvordan naturen som omgivelse virker afstressende på brugerne. Kontra-

sten til hverdagen er essentiel i aktiviteternes og miljøernes afstressende effekt. 

For SUP udøvere er aktivitetens særegenhed i aktivering af muskelgrupper motiverende for at 

vælge SUP frem for andre motionsformer. I både surfing og SUP er det at bruge sin krop et 

udbredt motiv for at dyrke aktiviteten. At forbedre sine færdigheder og udvikle sig teknisk er 

med til at understøtte oplevelsen af sjov ved aktiviteten, og er et udbredt motiv for især surfere, 

men også for SUP udøvere. 

Surfing og SUP kan opleves som en god måde at være sammen på, og hvis man har nogen at 

dyrke aktiviteten med, motiverer det sociale aspekt til at dyrke mere SUP eller surfing. Om-

vendt kan friheden og roen i at dyrke aktiviteten alene også virke motiverende for nogle udø-

vere. 

For surfing kan motiver, der relaterer sig til action, risiko og sjov, også være meget relevante 

for udøvernes motivation for aktiviteten. Risiko kan virke afstressende i dens intense kropslig-

hed, som i høj grad kontrasterer hverdagen på stillesiddende jobs. Surfing kan med fart og 

action give en oplevelse af sjov, hvilket er glædesbringende. 



 

56 af 82 

 

Vi inddrager litteratur på oplevelsesmotiver for andre lignende aktiviteter, og data fra Idrættens 

Analyseinstitut som supplerende argumentationsgrundlag. 

De vigtigste motiver er dem som er mest glædesfremmende. Understøttelse af disse vil give 

brugerne en bedre oplevelse og derfor en større lyst til at dyrke aktiviteterne mere. 

Undersøgelsen fremlægger argumenter for, hvorledes viden om oplevelsesmotiverne kan be-

nyttes til, fra DSRFs side, at fremme aktiviteternes dyrkelse. 

Når naturoplevelser er så vigtige, er det vigtigt at DSRF understøtter udøvernes mulighed for 

at komme ud i gode naturomgivelser. Dette kan en veludviklet spotguide bevirke, og præferen-

cen for spotguide er også udbredt i spørgeskemaundersøgelsen. En spotguide for SUP skal 

imødekomme en optagethed for interessante natursteder, og understøtte en oplevelse af ro og 

af at være væk fra hverdagen. Herunder er det formålstjenstligt at arbejde for at bevare de 

naturlige surf- og SUP-spots for at sikre fortsat brug, hvilket også stemmer overens med bru-

gernes generelle holdning til miljø og bevaring. 

Når forbedring af færdigheder motiverer en bred gruppe af udøvere, er det fordelagtigt for 

DSRF at understøtte dette behov. Det er for de selvorganiserede udøvere vigtigt, at træningen 

ikke er for omfattende i forhold til tid og intensitet. For surferne er oplevelsen af sjov vigtig. 

Derfor vurderes tid på vandet vigtigere end en masse instruktion. DSRF kan også understøtte 

behovet ved at have kvalificeret onlinemateriale om tekniktræning. Onlinemateriale kan sam-

tidigt indbefatte spot-, sikkerheds- og udstyrsguides.  
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