
1

Sundhed for mænd
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Public service tv på DR1
-Inspirende, motiverende og handlingsvisende 
over for en svær målgruppe
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• fysisk hårdt arbejde

• dårlig kondition

• usund mad

• alkohol og røg

• forringet livskvalitet

• plagsom alderdom

• for tidlig død

Målgruppen “rigtige mænd”



Hvad Skaber Forandring hos svære 
målgrupper?

Rapport fra Fødevarestyrelsen

• Rigtige mænd HADER sundhedsbudskaber 
• Et langt og sundt liv er KEDELIGT!



Hvad tænder de på?

• Udfordringer

• Konkurrence

• Fællesskaber/ 

kammeratskab

• Et klart mål

• Humor/mandehørm

• Sex (tanken om mere..)



RIGTIGE MÆND på DR1
6 programmer fra januar 2015

•Nye kammerater i ”samme båd” - gensidig støtte og opbakning
•Få ændringer (kost/træning) med stor virkning  
•Facebook-fælleskab med gemytlig indbyrdes konkurreren
•Fælles udfordringer og et fælles ”sejt” langsigtet mål at gå efter: 

En XTERRA efter 5 måneders forløb



Utraditionelle greb i sundheds-
kommunikationen

• Identifikation (træner er ikke 
hovedperson)

• Vindere - ikke tabere
• Få og enkle budskaber mht. kost og 

motion
• Ingen bootcamp, men motion i 

hverdagen
• Ingen løftede pegefingre, men humor
• Ingen snak om “sundhed”
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• Programmerne blev set af over en 
million seere 

• Overraskende for livsstilsændrings-
tv: Flere mandlige end kvindelige 
seere

Seertal 



”Kan de Rigtige Mænd – kan jeg!”
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Rigtige Mænd inspirerer

•Kommune-
forløb

•Virksomheds-
aktivering

•Foredrag med  
rollemodeller
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Idé: Et Rigtige Mænd Community - hvor mænd i hold træner op til fælles mål: 
Et forhindringsløb med udfordringer
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Rigtige mænds forandringsstadier:



Rigtige Mænd Sjakket
Et community for alle rigtige mænd

nyt projekt støttet af Nordea-fonden 
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Lokomotivet:
Seks nye tv-programmer på DR1 med 

nye rigtige mænd fra april 2017

•Mere fokus på 
holdånden 

•Nyt fælles 
hold-mål:

Rigtige Mænd 
Løbet - afviklet 
samtidigt over 
hele landet i maj
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Tak for jeres opmærksomhed..

Production

Marianne Albeck
journalist og producent

m.albeck@makeitbee.dk
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