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Baggrund 
Danmarks Bridgeforbund har ønsket at undersøge, om det er sundt at spille bridge – kan bridgespillet bidrage 

til sundhed? 

 

For at svare på dette spørgsmål har Videncenter for Sundhedsfremme, University College Syddanmark, for 

Danmarks Bridgeforbund foretaget et studie af eksisterende forskning på området. Endvidere har videncentret 

udsendt et elektronisk spørgeskema til Bridgeforbundets medlemmer, for hvem der er registreret en e-

mailadresse, samt foretaget to fokusgruppeinterviews – ét interview vest for Storebælt og ét interview øst for 

Storebælt. 

 

7004 medlemmer af Danmarks Bridgeforbund har besvaret det elektroniske spørgeskema, og svarene fra 

spørgeskemaundersøgelsen er blevet sammenholdt med udvalgte undersøgelsesresultater fra Sundheds- og 

sygelighedsundersøgelsen 2013 (SUSY 2013). 

Undersøgelsens sundhedsbegreb og fokus 
Undersøgelsen er bygget op omring et holistisk sundhedsbegreb illustreret ved nedenstående model (model 

1): 

 

 
 Model 1: Det holistiske sundhedsbegreb 
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Modellen viser, at det holistiske sundhedsbegreb for det første indeholder en række personlige aspekter, som 

er tæt forbundet og påvirker hinanden gensidigt – i modellen illustreret ved de fire inderste forbundne cirkler. 

Fx vil det ofte have en positiv indvirkning på menneskets psykiske sundhed at være en del af et stærkt socialt 

fællesskab.  

For det andet indeholder det holistiske sundhedsbegreb samfundsmæssige og miljømæssige aspekter – i 

modellen illustreret ved de yderste to cirkler. Det betyder, at de de livsbetingelser, som mennesket er 

underlagt, påvirker menneskets sundhed både direkte og indirekte. Fx vil det have en positiv betydning for 

menneskets sundhed, hvis mennesket har en uddannelse og er i arbejde, hvor det vil have en negativ 

betydning for sundheden, hvis mennesket er uuddannet og uden for arbejdsmarkedet. 

 

Der fokuseres særligt i undersøgelsen på ‘social kapital’. Social kapital skal forstås som en 

sundhedsfremmende ressource for mennesket, der kan erhverves i sociale fællesskaber/netværk. Forskning 

viser bl.a. , at mennesker med et stærkt og stabilt social netværk lever længere end mennesker med et svagt 

og ustabilt netværk.  

 

Bridgespillet er bygget op omkring et fællesskab, og der er derfor grund til at antage, at det sociale element 

spiller en betydelig rolle i relation til bridgespillet som sundhedsfremmende aktivitet.  

Opmærksomhedspunkter 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne fra både spørgeskemaundersøgelsen og 

fokusgruppeinterviewene er baseret på respondenternes egenvurdering. Disse resultater afspejler derfor  ikke 

nødvendigvis en objektiv sandhed.  

 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, når der sammenlignes med data fra SUSY 2013, at det kun har 

været muligt at sammenligne med udgangspunkt i alder. Det betyder, at der i sammenligningsresultaterne 

ikke er taget højde for uddannelsesniveau, hvilket svækker konklusionernes udsigelseskraft. 

Forskning om bridge og sundhed 
Forskning inden for bridge og sundhedsfremme beskæftiger sig primært med enten ’bridge og unge 

mennesker’ eller ’bridge og ældre mennesker’. 
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Du kan jo spille bridge hele livet. 

Spillet i 55 år, kan ikke lade være. 

Det er jo et spørgsmål om, at man fungerer godt i 

den hverdag, man har. At man kan se formålet. Nu 

er jeg ikke på arbejdsmarkedet mere, og jeg har 

spekuleret rigtig meget på, hvordan pokker kommer 

du igennem det, når du ikke har et arbejde. Og 

derfor er jeg også startet med at spille bridge. 

Hos unge mennesker, der spiller bridge, viser forskning, at bridgespillet fremmer akademisk formåen – de 

unge opnår bedre skoleresultater. Endvidere fremmer bridgespillet de unges evne til både at koncentrere sig 

og at løse problemer. Endelig fremmer bridgespillet de unges sociale kompetencer – de bliver bedre til at 

begå sig socialt. 

 

Hos ældre mennesker, der spiller bridge, viser forskning, at bridgespillet reducerer risikoen for udvikling af 

demens. Årsagen hertil er bl.a., at både bridgespillet og interaktionen med de øvrige bridgespillere kræver 

hjerneaktivitet.  

Bridgespillerens profil 
Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige bridgespiller er sidst i 60’erne og har en uddannelse. De fleste 

bridgespillere har en mellemlang videregående uddannelse. 

Den gennemsnitlige bridgespiller har endvidere en gennemsnitsindkomst på 300.000- 399.000 kr.  

 

Der er lidt flere kvinder end mænd, der spiller bridge. 

 

Tæt på alle bridgespillere spiller bridge mindst 1-3 gange om måneden, og mere end halvdelen spiller bridge 

2-3 gange om ugen.   

 

Bridgespillet er en aktivitet, der 

understøtter vedholdenhed i aktiviteten, og  

der er spillere, der har spillet i helt op til 55 år.  

Dette forhold synes at adskille sig fra 

traditionelle sportsgrene, hvor der 

kræves en specifik fysisk form 

for at kunne deltage, og hvor 

aktiviteten modsat bridge 

således er aldersbetinget.  

 

Således viser undersøgelsen også, at bridge i  

mange tilfælde en en aktivitet  der giver indhold i  

tilværelsen efter, at arbejdslivet er slut. 
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Jeg ved ikke, om man kan sige, 

om bridge er sundt eller ikke 

sundt. Men det er med til at gøre 

én glad 

Bridge har været en meget stor ting 

for mig. For jeg har været alvorlig 

syg på et tidspunkt. Og det gjorde 

mentalt, at man glemte sin sygdom. 

Undersøgelsen viser, at der er tre hovedårsager til at spille bridge: 

1. Bridge er en tankesport, og mange bridgespillere  

er drevet af konkurrenceelementet. 

2. Bridgespillet bidrager til velvære, og mange 

bridgespillere finder, at spillet er afstressende og 

bidrager til glæde. 

3. Bridgespillet foregår sammen med andre og bidrager  

til at udvikle og vedligeholde sociale relationer. 

Bridge og helbred 
Sammenlignes resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med resultaterne fra SUSY 2013, viser 

undersøgelsen, at bridgespillere vurderer deres helbred bedre end den generelle borger.  

Undersøgelsen viser også, at bridgespillere er væsentligt mindre belastet af langvaring sygdom end den 

generelle borger.  

Årsagen hertil kendes ikke, da det er uvist,  

om bridgespillet har en positiv effekt på 

langvarig sygdom, eller om færre langvarigt 

syge spiller bridge. 

 

Flere respondenter peger dog på, at bridgespillet har haft en  

positiv indvirkning på vedkommendes sygdomsforløb i psykisk forstand. 

 

Undersøgelsen viser, at bridgespillere har et betydeligt bedre fysisk helbred end den generelle borger. 

Bridgespillere har færrer smerter i nakke, arme, hænder, ben, knæ, hofter, led, ryg og lænd. Bridgespillere 

lider desuden i mindre grad af træthed, hovedpine og søvnbesvær. 

Årsagen hertil kendes ikke, da det er uvist,  om bridgespillet fremmer fysisk helbred, eller om mennesker 

med et godt fysisk helbred i højere grad spiller bridge end mennesker med et dårligere fysisk helbred. 
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Efter min mands død, var det 

bridgefolkene, der hankede op i mig. 

For mig er det at spille bridge også 

noget med at glemme alt muligt 

omkring mig. Det er så afstressende. 

Vi har en, der har været ret syg. Og så 

ringer man også til vedkommende og 

snakker. Og hører lidt om, hvordan det går. 

Bridge og sundhed 
Sammenlignes resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med resultaterne fra SUSY 2013, viser 

undersøgelsen, at bridgespillere vurderer deres fysiske form bedre end den generelle borger. 

 

Undersøgelsen viser endvidere, at bridgespilleres sundhedsadfærd er bedre end den generelle borgers, idet 

bridgespillere ryger mindre, indtager mindre alkohol, spiser sundere og er mere fysisk aktive. 

Årsagen hertil kendes ikke, da det er uvist,  om bridgespillet bidrager til god sundhedsadfærd, eller om 

mennesker med en god sundhedsadfærd spiller bridge. 

 

Undersøgelsen viser også en betydelig forskel, 

når det drejer sig om mental og psykisk 

sundhed, idet bridgespillere i mindre grad end 

den generelle borger føler sig nedtrykt, ængstelig,  

nervøs, urolig og stresset. I denne forbindelse peger flere  

bridgespillere særligt på afstresning som en afledt effekt af bridgespillet. 

I relation til social sundhed viser undersøgelsen en betydelig forskel i kontaktfladen mellem bridgespillere og 

den generelle borger, idet bridgespillere har mere kontakt til venner, bekendte og familie. Endvidere er 

bridgespillere mindre ensomme og har i højere grad mulighed for social støtte fra f.eks. venner og familie. 

 

Det er ikke muligt at konkludere, at 

bridgespillet alene er årsag til, at 

bridgespillere har et stærkere socialt 

netværk end den generelle borger.  

Ikke desto mindre viser undersøgelsen, at 

bridgefællesskabet er et støttende fællesskab, hvor 

medlemmerne drager omsorg for hinanden.  

 

Samtidig oplyser tæt på en fjerdedel af bridgespillerene, at bridgespillet og det dertilhørende fællesskab har 

hjulpet dem ud af ensomhed.  
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Det med at tage beslutninger, er det 

sundhedsfremmende? For i bridge tager 

man jo rigtig mange beslutninger. 

Det kan jo ikke blive mere socialt,  

end når man er sammen med 

andre, der har samme interesse. 

Bridge og handlekompetence 
Bridgespillet er betinget af, at spilleren er i stand  

til at træffe beslutninger, og netop evnen til 

beslutningstagning er et vigtigt element i 

det sundhedsfremmende arbejde, hvor 

målet med sundhedsfremme er at fremme 

menneskets ‘handlekompetence’. Handlekompetence kan forstås som menneskets vilje og evne til at handle 

med henblik på at fremme egen og andres sundhed.  

Viljedelen vedrører bl.a. menneskets  engagement og interesse, og evnedelen vedrører bl.a. menneskets 

viden, handleerfaringer og kritiske sans. 

 

Udvikling af handlekompetence er betinget af  

handlerum, og undersøgelsen viser, at 

bridgespillet er et handlingsrum, hvor refleksive 

handlinger kræves og foretages (evnedelen), og hvor spillet  

er afledt af engagement og interesse (viljedelen). 

 

I hvilket omfang bridgespillet fremmer handlekompetence i generel sundhedsfremmende forstand er dog ikke 

muligt at konkludere. Ikke desto mindre synes muligheden at være til stede, da bridgespillet og 

bridgefællesskabet understøtter både spillerens vilje og evne. 

Bridge og social kapital 
Som nævnt indledningsvist er social kapital en sundhedsfremmende resssource. Betingelsen, for at mennesket 

kan erhverve social kapital, er, at mennesket er en del af et socialt fællesskab, og at dette fællesskab er 

kendetegnet ved tillid og gensidighed. 
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Det er vigtigt, du har tillid til din 

makker – at du tror på din makker. 

Vi har jo spillere fra  

alle samfundslag. 
Der er heller ikke nogle 

sociale skel – intet. 

Vil du spille bridge, så er det fuldstændig 

lige meget, hvad du laver. For det er 

bidraget, der tæller. 

Det er den sociale relation – du er nødt til at 

være positivt indstillet overfor din makker. 

Man er nødt til at forsøge at forstå hinanden. 

Undersøgelsen viser ikke blot, at 

bridgespillet er en aktivitet, der kan og ofte 

bidrager til, at spilleren udvider sit sociale 

netværk, men også at bridge er en kommunikativ 

aktivitet, der fordrer positivitet, tillid og gensidig 

forståelse spillerne imellem. Således er forudsætningen for, 

at deltagerne kan erhverve social kapital, til stede. 

 

Det er muligt at skelne mellem to former for social kapital: Afgrænsende social kapital, der kan erhverves i 

fællesskaber, hvor medlemmerne ligner hinanden – fx samme uddannelsesmæssige baggrund –  

 og brobyggende social kapital, der erhverves i fællesskaber, hvor medlemmerne er forskellige fra hinanden –  

fx forskellig uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Brobyggende social kapital antages at 

kunne bidrage til at reducere social 

ulighed i sundhed, og undersøgelsen viser,  

at bridgefællesskabet er et 

fællesskab, hvor medlemmerne  

er forskellige fra hinanden, men  

med bridge som fælles interesseområde.  

Muligheden for, at bridgefællesskabet kan være ulighedsreducerende, synes således at være til stede. 

Vil du vide mere? 
Find hele undersøgelsesrapporten ˮEn undersøgelse af bridgespillets sundhedsfremmende effekterˮ på 

www.ucsyd.dk/bridge. 

 

 

 

http://www.ucsyd.dk/bridge
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