
 

 

 ANALYSE 

  

Fortsat høj vækst i den 
danske fitnessbranche 

Resumé: 
Der er fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche. I februar 2019 var der 854 privat-
drevne kommercielle fitnesscentre i Danmark. Det er 51 mere end året forinden, hvor der 
var 803 fitnesscentre. Når man ser over de seneste ti år er antallet af fitnesscentre næ-
sten fordoblet. Det giver et utrolig godt indblik i, hvor populært det er blevet, at være 
medlem af et fitnesscenter, og ikke mindst med hvilken fart fitnessbranchen udvikler 
sig.  
 
Sammen med den stigende efterspørgsel har der også været behov for flere medarbej-
dere i fitnessbranchen. Dansk Erhverv estimerer, at der i gennemsnit var knap 1.900 
fuldtidsbeskæftigede i 2018 – det er hele 8 procent mere end i 2017. Fremgangen i med-
arbejderstaben har også været meget høj sammenlignet med private virksomheder i Dan-
mark generelt. Siden 1. kvartal 2009 og frem til 3. kvartal 2018 er antallet af medarbej-
dere i fitnessbranchen steget med 57 procent, når man tager højde for almindelige sæ-
sonudsving. Til sammenligning er antallet af fuldtidsbeskæftigede for private virksom-
heder samlet set steget med 4 procent. 
 
Fitnessbranchen har et positivt aftryk på det danske samfund og medvirker til, at flere 
personer er fysisk aktive – det gavner også statskassen. Når man er fysisk aktiv, trækker 
man mindre på offentlige services som kontakt til læge og hospitaler – samtidigt med-
virker fysisk aktivitet til færre fraværsdage på arbejdspladsen. I 2013 var der samfunds-
økonomiske ekstraomkostninger for 5,3 mia. kr. til behandlinger og pleje af personer, 
der var fysisk inaktive sammenlignet med personer, der var fysisk aktive. Dertil havde 
samfundet i 2013 store samfundsøkonomiske ekstraomkostninger på 12 mia. kr. ved tab 
produktion i forbindelse med øget sygdom for inaktive personer. Hvis fitnessbranchens 
mange aktive medlemmer i stedet var fysisk inaktive, ville det resultere i at de samfunds-
økonomiske omkostninger af inaktivitet var endnu højere. Set i det lys er det utrolig 
gavnligt for samfundsøkonomien, at der er vækst i de danske fitnesscentre. 
 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen. Udgivelses-
tidspunkt: maj 2019 
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Væksten i fitnessbranchen tager til 

Fitnessbranchen fortsætter sin fremgang i Danmark. Seneste tal for danskernes moti-
ons- og sportsvaner fra 2016 viser, at næsten hver fjerde voksne dansker har sin gang i 
kommercielle fitnesscentrei.  
 
I februar 2019 var der 854 kommercielle privatdrevne fitnesscentre i Danmark – det er 
hele 51 flere end for et år siden, og svarer samtidig til en stigning på 6 procent. Det er 
den højeste stigning, vi har set siden 2017.  
 
I løbet af de sidste 10 år er antallet af fitnesscentre i Danmark næsten fordoblet. Der er 
altså tale om en branche, der har været i høj vækst over de seneste ti år. Det tegner 
samtidig et meget klart billede for, hvor populært det er blevet at være medlem af et 
fitnesscenter. Den høje vækst viser desuden, at fitnessbranchen har formået at tilpasse 
sig den stigende efterspørgsel. 
 
I dag er fitnesscentre populært i alle dele af Danmark. I øjeblikket er der privatdrevne 
fitnesscentre i 95 af Danmarks 98 kommuner. Det viser i høj grad, hvor udbredt fitness-
centre er på tværs af hele Danmark.  
 
De eneste tre kommuner, hvor der ikke er privatdrevne fitnesscentre, er i de tre små ø-
kommuner Samsø, Fanø og Læsø, hvor der endnu ikke er kommet et privat fitnesscenter. 
Det skyldes dog formentlig, at alle tre kommuner har mindre end 3.800 indbyggere.  
   

Figur 1: 51 flere privatdrevne fitnesscentre over det seneste år 

 

Kilde: Idrættens Analyseinstitut 

Note: Tal for 2017 er indhentet i oktober 2017, tallet fra 2018 og 2019 er indhentet i medio februar. Idrættens 

Analyseinstitut peger på, at en del af stigningen fra 2016 til 2017 kan skyldes metodiske forskelle. 
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Fremgang i fitnessbranchen kræver flere medarbejdere 

Fremgangen i fitnessbranchen afspejles også væksten i antallet af medarbejdere, som i 
løbet af de seneste år er taget til. For de første tre kvartaler af 2018 har der i gennem-
snit været 8 procent flere fuldtidsmedarbejdere i fitnessbranchen end de tilsvarende 
kvartaler af 2017. Det svarer til, at der i 2018 var knap 1.900 fuldtidsmedarbejdere i fit-
nessbranchen.  
 
Efter et par år med vækstrater på 1-2 pct., så er væksten siden 2016 taget til. De sene-
ste to år har branchen haft vækst på 7-8 pct. Det tyder på, at væksten antallet er med-
arbejdere er taget til. 
 
Der er dog endnu flere personer end de knap 1.900 fuldtidsmedarbejdere, der er ansat 
i fitnessbranchen. Det skyldes, at en betydelig andel af de ansatte i branchen arbejder 
på deltid. 
   

Figur 2: Væksten i antallet af fuldtidsbeskæftigede i fitnessbranchen tager til 

 

Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på baggrund af data for e-indkomst 

Note: Fuldtidsbeskæftigede er antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid.  

*Der er endnu ikke tal for 4. kvartal 2018. 2018-tallet er derfor et foreløbigt estimat, der er beregnet på bag-

grund af den vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede i de første tre kvartaler af 2018 sammenlignet med de 

tilsvarende kvartaler året forinden. 
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Der er i øjeblikket vækst i dansk og international økonomi. I løbet af de seneste fire år 
har den gennemsnitlige vækst været mere end 2 pct. om året. Fremgangen i dansk øko-
nomi har også givet fremgang i beskæftigelsen, der aldrig har været højere end i dag. 
Når man ser på fuldtidsbeskæftigelsen i private virksomheder, så er vi kommet godt på 
den anden side af finanskrisen, og er i dag 4 pct. højere end 1. kvartal 2009, når der ta-
ges højde for almindelige sæsonudsving. 
 
Trods den meget flotte fremgang i fuldtidsbeskæftigelsen i private virksomheder sam-
let set, så har danske fitnesscentre i meget høj grad overgået denne udvikling. Danske 
fitnesscentre havde i 3. kvartal 2018 hele 57 pct. flere fuldtidsmedarbejdere end i 1. 
kvartal 2009, når der tages højde for almindelige sæsonudsving. Det er en ekstraordi-
nær høj vækst, fitnessbranchen har præsteret på de knap 10 år.  
   

Figur 3: 57 pct. flere fuldtidsmedarbejdere siden 1. kvartal 2009 

 

Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på baggrund af data for e-indkomst samt LBESK23. 

Note: Fuldtidsbeskæftigede er antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid. Tidsserien for fitnesscentre er 

korrigeret for almindelige sæsonudsving af Dansk Erhverv. 
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Fremgangen i beskæftigelsen i fitnessbranchen har også medført, at den samlede løn-
sum i fitnessbranchen er steget med 56 procent siden 2009, når man tager højde for 
prisudviklingen. I løbet af de første tre kvartaler af 2018 er lønsummen i fitnessbran-
chen steget med 10 procent sammenlignet med de tilsvarende tre kvartaler af 2017, når 
der er taget højde for prisudviklingen.   
 
Stigningen skyldes delvist, at antallet af medarbejdere er steget i branchen, men vi kan 
samtidig se, at lønsummen pr. fuldtidsmedarbejder er steget med 1,7 pct. i løbet af 
2018, når der vel og mærket korrigeres for prisudviklingen. Begge dele har medvirket til 
den øgede lønsum. I gennemsnit er lønsummen pr. fuldtidsmedarbejder 349.000 kr. i 
2018 (2015-kroner). 
   

Figur 4: Lønsummen stiger i fitnessbranchen 

 

Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på baggrund af data for e-indkomst 

Note: Tidsserierne er omregnet til faste priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Fuldtidsbeskæftigede er 

antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid. 

*Der er endnu ikke tal for hele 2018. 2018-tallet er derfor et foreløbigt estimat, der er beregnet på baggrund af 

den vækst i lønsum i de første tre kvartaler af 2018 sammenlignet med de tilsvarende måneder året forinden. 

 

Vækst i fitnessbranchen skaber arbejdspladser i andre brancher 

Når der er vækst i fitnessbranchen er det ikke blot til gavn for virksomhederne i bran-
chen. Væksten i fitnessbranchen skaber nemlig også økonomisk aktivitet for virksom-
heder i andre brancher. Det sker, når virksomhederne i fitnessbranchen foretager vare- 
og tjenestekøb i andre brancher. Det kan eksempelvis være, at en fitnessvirksomhed 
køber ydelser hos et rengøringsfirma.  
 
Til at finde ud af omfanget af aktivitet fitnessbranchen skaber i andre brancher, benyttes 
Dansk Erhvervs Input-Output model for den danske økonomi. Dansk Erhvervs Input-
Output model kortlægger detaljeret de økonomiske strømme mellem brancherne i den 
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danske økonomi. Den kan beregne, hvordan den direkte effekt af aktivitet i en branche 
spreder sig ud til andre brancher i den danske økonomi, og dermed indirekte giver an-
ledning til omsætning og arbejdspladser i andre brancher. Dansk Erhvervs Input-Output 
model er beskrevet nærmere i boks 1. 
 
Som nævnt var der sidste år knap 1.900 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget direkte i fit-
nessbranchen. Aktiviteterne i fitnessbranchen skaber yderligere ca. 800 arbejdsplad-
ser hos virksomheder i andre brancher i Danmark, når virksomhederne i fitness bran-
chen køber varer- og tjenester hos underleverandører i andre brancher. Der skabes 
særligt arbejdspladser i brancherne for rengøring og vidensservice, som eksempelvis 
dækker over advokater og revisorer. 
 
Det betyder, at der samlet er knap 2.700 fuldtidsmedarbejdere i Danmark, der enten 
direkte er ansat i fitnessbranchen, eller indirekte er beskæftiget i branchen som følge 
af aktiviteter i branchen.  
 
   

Figur 5: 
Aktiviteter i fitnessbranchen skaber 823 arbejdspladser hos virksomhe-
der i andre brancher, når der indkøbes varer og tjenester sidste år 

 

Kilde: Danmarks Statistik særudtræk på baggrund af data for e-indkomst 

Note: Tidsserierne er omregnet til faste priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Fuldtidsbeskæftigede er 

antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid. 

*Den direkte beskæftiget i 2018 er et estimat jf. figur 2.  
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Fitnessbranchens samfundsøkonomiske betydning 

Fitnessbranchen har et positivt aftryk på det danske samfund, hvis branchen er med at 
få flere danskere til at være fysisk aktive. Hvorvidt man er fysisk aktiv, har stor betydning 
for hvor ofte man har kontakt til læge og hospital samt antallet af fraværsdage på arbej-
det. Når personer er fysisk inaktive er det forbundet med store omkostninger for sam-
fundet. I 2013 havde samfundet ekstra omkostninger for 5,3 mia. kr. til behandlinger og 
pleje af personer, der er fysisk inaktive sammenlignet med personer, der er fysisk aktive. 
Dertil havde samfundet i 2013 store samfundsøkonomiske ekstraomkostninger på 12 
mia. kr. ved tab produktion i forbindelse med øget sygdom for inaktive personerii. Hvis 
fitnessbranchen mange medlemmer var fysisk inaktive i stedet for aktive, ville det resul-
tere i at de samfundsøkonomiske omkostninger af inaktivitet var endnu højere. I sådan 
en situation er fitnessbranchen med til at sikre, at de samfundsøkonomiske omkostnin-
ger til pleje og behandling af personer, der er fysisk inaktive, reduceres, og samtidig vil i 
så fald være med til at nedbringe sygefraværet i både den private og den offentlige sek-
tor. 
  

Boks 1 

Sådan har vi gjort 
 
For at kvantificere hvor mange arbejdspladser, der er afhængige af fitnessbranchen, 
er Dansk Erhvervs Input-Output-model for den danske økonomi benyttet. Dansk Er-
hvervs Input-output-model er udviklet med udgangspunkt i de almindelige princip-
per for input-output-modeller. 
 
Dansk Erhvervs Input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de økonomiske 
strømme mellem brancherne i den danske økonomi. Det kan benyttes til at om-
sætte, hvordan de direkte effekter af aktivitet i fitnessbranchen spreder sig rundt til 
andre brancher i den danske økonomi, og dermed indirekte giver anledning til om-
sætning og job hos virksomheder i andre brancher.  
 
Når man anvender resultaterne i analysen, skal man være meget varsom. Man skal 
være opmærksom på, at det ikke er en generel ligevægtsmodel. En input-output ta-
ger ikke hensyn til, at der evt. kan være kapacitetsbegrænsningerne i økonomien. 
Specielt skal man også være varsom med at tolke, hvad der ville ske, hvis vi ikke 
havde fitnessbranchen. I så fald vil der være en række ligevægtsmekanismer, der 
kommer i spil. Det tages der ikke højde for i denne analyse.  
 
Der tages udgangspunkt i beskæftigede omregnet til fuld tid. Det vil sige, at hvis ek-
sempelvis to fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i en virksomhed bruger halvdelen 
af arbejdstiden med at levere varer eller services til fitnessbranchen, er det lagt til 
grund, at det er 1 fuldtidsbeskæftiget. Det betyder, at formentlig er endnu flere be-
skæftigede, der er tilknyttet fitnessbranchen. I beregning af fuldtidsansatte er det 
lagt til grund, at en fuldtidsbeskæftiget årligt arbejder 1924 timer. 
 
Der medtages desuden ikke de såkaldte inducerede effekter, der belyser jobeffekter 
af privat forbrug.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 21. februar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på  
kso@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.  
 
Henvendelser angående fitnessbranchen kan ske til direktør i fitnesscentrenes bran-
cheorganisation DFHO Morten Brustad på mob@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6407.  
 

i Danskernes motions- og sportsvaner 2016, Idrættens Analyseinstitut 

ii Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2016 

NOTER 

                                                             


