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Baggrund og formål 
1.1

Sønderborg Kommune har i samarbejde med de 
øvrige værtskommuner til Tour de France 2022 nedsat 
fem analytiske indsatser, der skal skabe viden om 
barrierer og muligheder for øget cykling i Danmark. 
Denne undersøgelse skal bidrage med viden til 
arbejdsgruppen ”Cykling i landdistrikter og 
erhvervssamarbejder”, som Sønderborg Kommune er 
tovholder på. 

Formålet er at kortlægge og analysere barrierer og 
muligheder for øget cyklisme. Det skal føre til test af 
adfærdsdesign, der skal sikre, at cyklen bliver en 
attraktiv mulighed for både medarbejdere og 
virksomheder. Analysen skal undersøge, hvad der 
motiverer medarbejdere i en landdistriktskommune til 
at vælge cyklen frem for bilen. Tilsvarende undersøges 
det, hvordan virksomheder aktivt kan understøtte 
mere cyklisme blandt medarbejdere, samt hvordan 
disse tiltag kan gennemføres med maksimal effekt.

Undersøgelsen bygger på et kvantitativt spørgeskema 
og feltbesøg med kvalitative interviews og observation 
hos tre casevirksomheder.

Læsevejledning:
Rapporten er inddelt i fire kapitler. Først en kort 
indledning og præsentation af nøglefund. I kapitel 2 
dykker vi ned i datamaterialet og analysen. I kapitel 3 
kommer vi med generelle anbefalinger til at fremme 
cykling til/fra arbejde, samt forslag til konkrete tiltag i 
casevirksomheder. I kapitel 4 kan I læse mere om 
projektets baggrund, metoder og datagrundlag. 

Men først enkelte punkter, som skal lette læsningen:
● Grafer i rapporten viser data fra spørgeskema- 

undersøgelsen. Vi viser grafer,  som vi vurderer siger 
noget særligt eller giver kontekst til analysen. For 
øvrige grafer henviser vi til bilag 1. 

● Når vi skriver deltagere, omtaler vi indsigter fra 
borgere, som har besvaret et spørgeskema. Når vi 
skriver medarbejdere, handler det om indsigter fra 
medarbejderne, som vi har interviewet ved tre 
casevirksomheder.

● Casevirksomheden Børn, Uddannelse og Sundhed i 
Sønderborg Kommune forkortes til BUS. 

God læselyst!
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Nøglefund
1.2

Mange medarbejdere har meget kort til arbejde, men 
cykler alligevel ikke. Faktisk har 32% af deltagerne, 
som aldrig cykler, 5 km eller færre til arbejde. I alt er 
der 76% af de adspurgte, som aldrig cykler til og fra 
arbejde. 

Det hænger primært sammen med følgende 
barrierer:

1. Kampen om tiden
2. Sved og professionel fremtoning
3. Mentale barrierer
4. Arbejdskulturen

Derudover spiller infrastrukturen i Sønderborg 
Kommune og den herskende bilkultur en vigtig rolle. 
Fordi selvom mange værdsætter at cykle i en 
naturskøn kommune som Sønderborg, oplever flere at 
føle sig usynlig på cykelstien og at være hæmmet af 
dårlige vejforhold, manglende cykelstier, snerydning 
eller gadebelysning. 

Heldigvis peger undersøgelsen på, at der er håb 
forude: Mange af medarbejderne vil gerne cykle mere 
til og fra arbejde, end de gør i dag. Og medarbejderne 
er positivt stemte for, at arbejdspladserne gør en 
indsats for at fremme cyklisme. 

Vi har fået indblik i, hvordan følgende faktorer 
motiverer medarbejdere til at cykle:

1. Sundhed og motion
2. Mentalt overskud og naturoplevelser
3. Tid og økonomi
4. ‘Cyklist’ som identitetsmarkør
5. Et konkurence-element 
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02 Analyse
Et dybdegående blik på cykeladfærd i Sønderborg Kommune



Analysens indhold

Analysen er inddelt i fem underkapitler. Vi starter 
bredt ved at se på transportvaner i Sønderborg 
Kommune hovedsageligt med udgangspunkt i det 
kvantitative spørgeskema. Derefter går vi mere i 
dybden ved at inddrage fund fra det kvalitative 
feltarbejde i casevirksomhederne. Her ser vi på, hvilke 
barrierer og motivationer, der er for at tage cyklen 
til/fra arbejde, samt hvordan infrastrukturen i 
Sønderborg Kommune spiller ind på transportvalg. Til 
sidst går vi dybdegående til værks med 
casevirksomhederne. Vi gennemgår virksomhederne 
hver for sig, da de er forskellige i henhold til størrelse, 
type, muligheder og begrænsninger. 
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ANALYSENS TEMAER

2.1 Transportvaner i Sønderborg Kommune

2.2 Barrierer for at tage cykel

2.3 Motivation for at tage cykel

2.4 Infrastruktur

2.5 Casespecifikke indsigter 



Transportvaner
Hvem, hvad og hvordan?

2.1

Det kvantitative spørgeskema er udsendt til 
forskellige virksomheder med bopæl i Sønderborg 
Kommune. I alt har 244 personer fra 21 forskellige 
virksomheder besvaret spørgeskemaet.

Med udgangspunkt heri vil vi skitsere tendenser af, 
hvordan borgere i Sønderborg Kommune 
transporterer sig til og fra arbejde. 

Helt overordnet tegner der sig et billede af, at bilen er 
det foretrukne transportmiddel til/fra arbejde, hvilket 
stemmer overens med Sønderborg Kommunes 
transportvaneundersøgelse fra 2021. Cyklen står 
desværre stille for rigtig mange - senere vil vi dog 
vise, at der er gode muligheder for at få brudt med 
gamle vaner og få flere Sønderborgensere over på 
cyklen. 

Som et indledende eksempel på forskellige 
transportvaner vil vi på næste side kaste et kort 
kvalitativt blik på tre medarbejdere, der cykler, og tre 
medarbejdere, der ikke cykler til og fra arbejde. 
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HVEM ER DELTAGERNE I SPØRGESKEMAET?
● Aldersmæssigt strækker deltagerne sig fra 18 til 72 

år, hvor lidt over halvdelen af deltagerne er 
mellem 40 og 60 år.

● 54% af deltagerne har hjemmeboende børn.
● Halvdelen af deltagerne bor i Sønderborg 

området, mens resten af deltagerne fordeler sig i 
områder indenfor og udenfor kommunen som vist 
i grafen.

I det følgende ser vi på transportvaner blandt 
deltagerne i det kvantitative spørgeskema og 
medarbejderne fra kvalitative interviews. Vi ser på, 
hvem deltagerne er, og hvordan de transporterer sig.



KAPITEL X
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Et blik på tre medarbejdere, der cykler

Lars, 60 år, cykler på arbejde året rundt - også i regnvejr og snevejr. Han cykler 
de 9 km på sin elcykel og nyder især dagene med modvind. Så kan han nemlig 
cykle fra alle skolebørnene, der gerne vil køre om kap med en elcykel. Lars 
beskriver cykling som en del af hans DNA. Han cykler lange ture i weekenderne 
på picnic med sin kone og sine børnebørn. Han værdsætter at komme ud i 
naturen og samtidig spare en ekstra bil ved at vælge cyklen. 

Dagmar, 50 år, cykler 3 km på arbejde 98 ud af 100 dage. Hun har altid cyklet, og 
forsøger at få hendes døtre til at vælge cyklen i stedet for at låne bilen. Dagmar 
oplever, at cyklen gør hende mere fri og fleksibel. Hun skal ikke bøvle med at 
finde p-pladser eller bekymre sig om morgentrafik. Desuden hjælper cykelturen 
hende med at slippe arbejdstankerne, når hun cykler hjem om eftermiddagen. 

Karen Marie, 49 år, har ikke en bil og cykler derfor de 5 km, hun har til arbejde. 
Hun beskriver, hvordan hun ikke ligefrem er ‘tur-cykel-typen’ og overvejer at 
købe en elcykel. Ifølge Karen Marie kan det være surt at cykle, hvis det regner, 
men samtidig giver cykelturen hende mulighed for at vågne op og møde frisk på 
arbejde. Hun har headset på, når hun cykler og  bruger tiden til at snakke i 
telefon med sin mor. 

JEG CYKLER HELE ÅRET - UNDTAGEN…
Selv blandt de medarbejdere, der har for vane altid at cykle, er der 
omstændigheder, som gør, at de sommetider tager bilen på arbejde. Det kan fx 
være, hvis der ligger sne på cykelstien, bilen skal til syn, cyklen er punkteret, eller 
hvis man dagene forinden har ligget syg.

2.1 Transportvaner 



KAPITEL X

Laura, 23 år, har kun 300 m til arbejde, men tager alligevel bilen. Hun har 
mange aktiviteter ude af huset i løbet af arbejdsdagen, og da hun ikke altid 
er sikret en lånebil på arbejdspladsen, tager hun sin egen bil. Hun synes selv, 
at det er lidt skørt at køre den korte distance. Men hvis hun cykler til 
aktiviteter ude af huset, møder hun svedig op, hvilket ‘ikke er så fedt’. 
Generelt føler hun, at hun kan nå mere, hvis hun tager bilen. 

Anne, 29 år, har 15 km til arbejde. Hun kører i bil - det er nemt og tillader, at 
hun hurtigt kan komme hjem og hente sin datter i børnehaven. Et par 
gange har hun haft kolleger med i bilen. Sommetider kan der være kø og 
vejarbejde. Anne cykler aldrig, men har overvejet, om hun kunne tage turen 
på elcykel måske bare en gang om ugen. Dog vil hun nødigt bruge længere 
tid på transport, end hun gør i forvejen, da det fjerner tid med datteren. 

Henrik, 42 år, har 7,5 km til arbejde. Han tager bilen. Det er nemt, og så kan 
han fokusere på sit arbejde. Henrik cyklede dog i maj som en del af ‘Vi Cykler 
Til Arbejde’. Han beskriver, hvordan cykelturen gav ham en helt anden start 
på dagen, selvom det var lidt bøvlet at skifte til skjorte, når han ankom. Han 
vil egentlig gerne cykle og få en bedre kondi. Men som han siger, er det bare 
hårdt at danne nye vaner.

Et blik på tre medarbejdere, der 
ikke cykler 

2.1 Transportvaner
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KAPITEL X

Hos 7,4% af deltagerne bliver cyklen brugt hver dag, når de 
skal til og fra arbejde. Men hos tre fjerdedele af deltagerne 
bliver cyklen altid efterladt derhjemme til fordel for andre 
transportmidler. Det er særligt bilen, som bliver brugt 
flittigt til fordel for cyklen. 43 % af deltagerne tager bilen 
til/fra arbejde 5 dage om ugen. Dog er det ikke alle 
deltagere, som transporterer sig til arbejdspladsen 5 dage 
om ugen, fx pga. hjemmearbejde eller deltidsarbejde.

Derudover er der ud af 244 deltagere…
● … 3% som bruger kollektiv transport 1-5 dage om 

ugen.
● … 5% som kører sammen med andre 1-5 dage om 

ugen.
● … 9% som går/løber 1-5 dage om ugen.

Lidt over halvdelen af deltagerne har førhen cyklet til og 
fra arbejde, men er stoppet bl.a. fordi de har fået nye 
morgenrutiner eller skiftet bopæl/arbejdsplads. Det kan 
være nemmere at motivere denne del af deltagerne til at 
cykle igen, da de tidligere har været inde i rutinen. De skal 
måske bare hjælpes lidt på vej for at komme ind i den 
igen.
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For mange står cyklen stille

2.1 Transportvaner



KAPITEL X
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Potentiale for adfærdsændringer

2.1 Transportvaner

41% af de adspurgte deltagere i den kvantitative undersøgelse har 5 km eller færre til arbejde. Særligt interessant er det, 
at der er 32 % af deltagerne, der aldrig cykler, der har denne korte afstand. Da afstanden taler for at cykle til og fra 
arbejde, er der især potentiale for adfærdsændringer blandt denne gruppe af deltagerne. 

32 %
af deltagerne, der aldrig 

cykler, har 5 km eller 
færre til arbejde



KAPITEL X

Grafen til højre viser, hvad der ifølge 
deltagerne spiller ind, når de skal 
vælge, hvordan de vil transportere sig 
til/fra arbejde.

Som det ses, er afstand en afgørende 
faktor. Hvorefter det drejer sig om, 
hvad der er mindst tidskrævende. 

Ikke så overraskende viser data 
desuden, at deltagernes cykelvaner er 
afhængige af sæsonen. Antallet af 
cyklende falder, når vi nærmer os 
efteråret og vinteren.

Hvad spiller ind på 
valg af transport? 
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2.1 Transportvaner



Barrierer
På tværs af virksomhederne

2.2
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I det følgende beskriver vi fire barrierer, som går igen 
hos medarbejderne ved de tre casevirksomheder: 1) 
Kampen om tiden, 2) Sved og professionel fremtoning, 
3) Mentale barrierer og 4) Arbejdskulturen.

“
Det er ikke så fedt, 
hvis man dukker op 
til et eksternt møde 
og er drivvåd. Vi 
repræsenterer jo 
nogen. Så skal man 
bruge det første 
stykke tid på at blive 
menneske igen.
(Karen Marie, 49 år)



KAPITEL X

At cykle tager tid. Den holdning giver flere af medarbejderne udtryk for i vores 
samtaler med dem. Hvis de tager cyklen, skal de afsætte ekstra tid til turen mellem 
hjemmet og arbejdspladsen - og den tid mister de så fra andre aktiviteter med fx 
familien derhjemme:

“Det er også kampen om tiden. Hvis jeg skulle cykle, skulle jeg køre 7.10, og der er 
børnene først lige stået op. Så ville jeg miste den stund, hvor man kan sige farvel til 
børnene. Det giver meget kvalitet, at kunne slutte morgenen fint af.”

(Katrine, 39 år)

Det er ikke kun selve cykelturen, som kan tage tid. Det er også de praktiske ting før 
og efter turen, såsom at stå tidligere op, pakke skiftetøj og tage et bad, når man 
kommer frem:

“Jeg vil være nødt til at stå op en god halv time før. Og så skal jeg skifte tøj på 
arbejdet. Hvis det tager en halv time at cykle, så kræver det i hvert fald en 45 
minutter ekstra at komme i tøj, ud af tøj og skifte tøj. Så det er noget med at 
komme før op og før i seng.”

(Jan, 53 år)

Vi ser dog blandt medarbejdere, der cykler, at den ekstra tid og de praktiske 
udfordringer blot er blevet en naturlig del af deres hverdagsrutine. Nogle beskriver, 
hvordan det er blevet en vane altid at have skiftetøj eller regntøj liggende i deres 
taske, mens andre fortæller, hvordan de udnytter den ekstra transporttid til at tale i 
telefon med deres familiemedlemmer i en anden del af landet.

‘Kampen om tiden’
2.2 Barrierer 
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“
Det praktiske i at 
skulle pakke 
håndklæde og 
sæbe osv. er jo 
ligesom at skulle 
smøre en 
madpakke. 

(Anne, 29 år)
“

Jeg føler, jeg kan 
nå mere, hvis jeg 
kører i bilen.
(Laura, 23 år)



KAPITEL X

I vores interviews med medarbejderne bliver det klart, at sved er en væsentlig 
barriere for at cykle til arbejde. Mange medarbejdere peger på, at det er vigtigt 
for dem at se professionelle ud på deres arbejdsplads. Nogle medarbejdere 
skifter tøj efter cykelturen, mens andre har købt en elcykel for at slippe for at 
svede:

“Jeg købte en elcykel, fordi jeg ikke ville møde svedig på arbejde. At sidde der 
og have det varmt. Hvis det kan ses på tøjet, ser det ikke så elegant ud.”

(Svend, 58 år)

Medarbejderne beskriver, hvordan en professionel fremtoning er særlig vigtig 
ved eksterne møder, hvor de skal repræsentere virksomheden til kunder eller 
samarbejdspartnere. Samtidig udtrykker en medarbejder en bekymring om, 
hvordan det i en kundes øjne vil se ud, hvis man ankommer på cykel:

“Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set nogen cykle til møder ude af 
huset. Mon ikke en kunde forventer, at man kommer i bil? Jeg kunne forestille 
mig, at en kunde vil se - ikke skævt til - men de ville ikke forvente det. Hvis det 
var mig, der så en kunde komme cyklende… det ville jeg ikke forvente.”

(Thorkild, 50 år)
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Sved og professionel fremtoning

2.2 Barrierer “

Oprindeligt 
havde jeg glædet 
mig til at cykle 
på arbejde. Jeg 
cyklede til 
arbejde og 
mellem mine 
møder de første 
to uger, jeg 
arbejdede her. 
Men så mødte 
man svedig op - 
det var ikke så 
fedt. 

(Laura, 23 år)



KAPITEL X

Under vores interviews kommer medarbejderne med flere udtalelser, som peger 
på nogle mentale, uudtalte barrierer for at cykle. I den samme samtale kan de 
komme med forskellige (og nogle gange modstridende) årsager til eller finde på 
undskyldninger for, hvorfor det er en umulighed at tage cyklen på arbejde. Det er 
et godt eksempel på, hvordan vi mennesker generelt modsætter os forandring, 
da det kræver mentalt energi at omlægge vores vaner. En medarbejder fortæller 
os, at hun rigtig gerne vil cykle, men har samtidig mange forklaringer på, hvorfor 
det ikke er muligt. Hun har på det seneste oplevet større forandringer i sit liv (fx et 
nyt job), som gør at hun har mindre mentalt overskud til at omlægge sine vaner. 

Flere medarbejdere peger på, at det ville kræve ekstra mentalt energi af dem at 
cykle. Tanken om at cykle kan være mere energikrævende end faktisk at cykle: 

“Hvis jeg har en presset dag, så tager jeg bilen. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men 
der er et eller andet specielt over at tage cyklen. Det tager lidt ekstra at cykle. Så 
jeg kører i min egen bil.”    (Henrik, 42 år)

Vi hører også en bekymring for, at hvis der sættes fokus på cyklisme, kan det 
ekskludere medarbejdere, som har mindre mentalt overskud. En medarbejder er 
fx skeptisk overfor ideen om en cykelklub, fordi hun bekymrer sig for de 
medarbejdere (og måske sig selv), der ikke har overskuddet:

“Det er jeg mere bekymret for. For det kan blive en ekskluderende klub. Hvis man 
ikke magter det mentalt eller fysisk, bliver man en del af en klub, som ingen vil 
være en del af. Så kan man blive set på som usund eller ubevidst og ikke 
klimavenlig.”   (Katrine, 39 år)

Mentale barrierer
2.2 Barrierer
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“

Mit arbejde 
kan bare ikke 
lade sig gøre, 
hvis jeg cykler.

(Laura, 23 år)



Mentale barrierer - fortsat…

Analysen peger på, hvordan mentale barrierer for at cykle 
hos flere af medarbejderne også kan omhandle 
bekymringen for ikke at være tilgængelig for ens børn:

“Til hver en tid, hvis mine børn kom til skade, vil jeg kunne 
sætte mig ind i min bil og køre derhen med det samme. 
Ligesom at jeg altid har min telefon med til møder. Hvis de 
kom til skade.. Det er sikkerhedsforanstaltninger der gør, at 
jeg godt kan rumme afstanden til dem, jeg har kær.“

(Katrine, 39 år)

Medarbejderne har altså flere forskellige begrundelser for, 
hvorfor det ikke er muligt for dem at tage cyklen. Selvom de 
mentale barrierer kan være reelle udfordringer, risikerer de 
at skabe et ‘nej’ mindset, hvor medarbejderne fortæller sig 
selv og andre, at det er en umulighed for dem at cykle. Fx 
fravalgte Anne at deltage i ‘Vi Cykler Til Arbejde’ med det 
samme uden at overveje muligheden for at deltage:

“Jeg læste lige kort om det og tænke “årh, det tror jeg ikke 
lige, jeg kan være med på fra Broager.”

(Anne, 29 år)
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2.2 Barrierer

“
Hvis børnene bliver 
syge og skal hentes i 
fritteren f.eks., ville 
det være bøvlet først 
at skulle cykle en 
time, inden man 
kunne hente dem.

(Jens, 41 år)



KAPITEL X
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Arbejdskulturen

2.2 Barrierer

Flere medarbejdere oplever, at den nuværende 
arbejdskultur på deres arbejdsplads prioriterer bilen frem 
for cyklen. Hos alle tre casevirksomheder er der tiltag, som 
motiverer til bilisme (fx gratis bilvask og flere lånebiler end 
lånecykler). En medarbejder forklarer:

“Det er åbenlyst, når firmabilerne holder på række derude, 
at det er sådan, vi bliver opfordret til at transportere os i 
arbejdstiden. Vi sender ikke et cykelsignal.”

(Thomas, 55 år)

Med den stærke bilkultur peger flere medarbejdere på, at 
de er i tvivl om, hvordan det vil blive set på, hvis de bruger 
tid på at cykle i arbejdstiden. En medarbejder frygter 
endda, at man kan blive opfattet som egoistisk, hvis man 
cykler:

“Jeg tror ikke, at min chef synes, jeg skal bruge så lang tid 
på at cykle ud til møder.“

(Kirstine, 36 år)

“Jeg booker normalt ikke transport i min kalender. Der er 
ikke kultur for at booke det i kalenderen.” 

(Katrine, 39 år)

“

Hvis man havde et 
princip i kommunerne 
om, at ingen møder 
starter inden 8.30, så 
kunne det være muligt 
at cykle.

(Katrine, 39 år)



Motivation
På tværs af virksomhederne

2.3
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I det følgende beskriver vi, hvad der motiverer 
medarbejderne til at cykle til og fra arbejde. Vi 
fremhæver særligt 5 faktorer, som vi har set gå på 
tværs ved casevirksomhederne.

“
Det er hurtigere for 
mig at cykle. Det er 
simplere, lettere, 
billigere. Jeg undgår 
kø. Jeg sparer tid. Jeg 
ville ikke gide at sidde 
i kø.

(Thorkild, 50 år)



KAPITEL X

2.3 Motivation
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5 motivationsfaktorer 

1. SUNDHED OG MOTION

● Sundhed er en primær motivation for at cykle for mange af 
medarbejderne. Når man sidder mange timer ved skrivebordet, er det 
vigtigt at få rørt sig og holde kondien ved lige.

● Med cykelturen kan man ‘slå to fluer med et smæk’;  transportere sig 
og samtidig få den daglige motion. 

2. MENTALT OVERSKUD OG NATUROPLEVELSER

● Cykelturen bidrager til at få ‘renset hovedet’ og få en god start på 
dagen. Man får fornyet energi af frisk luft. 

● Når man cykler hjem fra arbejde, er det lettere at slippe arbejdstanker, 
der kan rumstere i hovedet.

● Cykelturen i et landdistrikt giver naturoplevelser og vækker sanserne. 
Mange af medarbejderne har bosat sig i Sønderborg Kommune netop 
for at være tættere på naturen.

3. TID OG ØKONOMI

● Med cyklen er man mere fri og fleksibel både før og efter arbejde.
● Man undgår at holde i bilkøer og skulle finde parkeringspladser. 
● Man slipper for at betale høje benzinpriser.

“

Jeg er 42, og jeg 
er begyndt at få 
ondt i lænden 
og en lille 
topmave. En 
cykeltur hver 
dag ville kunne 
hjælpe på det. 
Jeg plejede at 
spille meget 
fodbold. En 
cykeltur er en 
gratis omgang 
[motion].

(Henrik, 42 år)
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2.3 Motivation
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 5 motivationsfaktorer - fortsat…

4. ‘CYKLIST’ SOM IDENTITETSMARKØR

● Ved at gøre det til en vane at cykle kan man skabe en fortælling for sig 
selv og andre om, at man er ‘typen der cykler’. 

● At cykle på arbejde kan give anerkendelse og positive kommentarer fra 
kolleger.

● Ved at cykle styrker man sit eget og andres billede af en som ‘frisk, og 
sporty’.

5. ET KONKURRENCE-ELEMENT 

● Flere medarbejdere fortæller, hvordan det er motiverende at overhale 
bilerne, der holder i kø, når de cykler.

● En medarbejder beskriver, at han nyder at overhale skolebørn på sin 
elcykel.

● I maj måned under ‘Vi Cykler Til Arbejde’ handler snakken i højere grad 
om cyklisme. Det motiverer medarbejderne at komme i top 10 eller få 
cyklet flere kilometer end sine kolleger.

“

Jeg tror faktisk 
også, at de får en 
bedre 
medarbejder af at 
cykle til møder 
ud af huset. Jeg 
får renset 
hovedet, får 
kroppen i spil og 
aktiveret. Jeg taler 
meget i løbet af 
mit arbejde, så 
det er godt at få 
renset ud en gang 
imellem.

(Kirstine, 36 år)



Infrastruktur
Cykling i landdistrikter

2.4

EN OPLEVELSE AF GODE CYKELFORHOLD
Flere af medarbejderne fortæller os, at Sønderborg 
Kommune byder på fine cykelforhold. Der nævnes, at 
kommunen ikke er så bakket, at der er cykelstier stort 
set over det hele, og vigtigst af alt - at Sønderborg er en 
meget smuk kommune at cykle i, som byder på mange 
naturoplevelser. 
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DOG MED FORBEDRINGSPOTENTIALER 
Selvom Sønderborgenserne er positivt stemte om 
eksisterende cykelforhold i Sønderborg Kommune, 
kommer deltagerne med flere forbedringspotentialer, 
når de konkret begynder at beskrive deres egen rute til 
arbejdspladsen. Det gælder særligt de medarbejdere, 
som bor uden for Sønderborg by. 

Af forbedringspotentialer nævnes:
● Manglende snerydning uden for byerne
● Ingen eller for smalle cykelstier
● Manglende gadebelysning
● Hullede og slidte veje
● Huller som giver store vandpytter 
● Smal og ujævn cykelsti på Kong Christian X’s Bro
● Industrikvarteret i Sønderborg by er ikke 

cykelvenligt. Her mangler cykelstier på flere veje, 
og det er svært at krydse trafikerede veje som 
cyklist.

10% af deltagerne påpeger, at dårlige vejforhold (fx 
manglende cykelstier) er en barriere for at cykle til/fra 
arbejde. 

Infrastruktur og cykelkultur varierer meget fra 
kommune til kommune. Derfor kaster vi her et blik 
på, hvordan medarbejderne oplever infrastrukturen 
og cyklisme i Sønderborg Kommune.
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USYNLIG CYKLIST
Udover visse udfordringer med de fysiske cykelforhold er der 
også flere medarbejdere, som peger på, at de føler sig 
usynlige som cyklist i kommunen. De oplever, at bilister 
generelt ikke er opmærksomme på cyklister. Det gælder 
både på landet, men også i Sønderborg by, hvor særligt 
bilister foran skoler og fra sidevejene ikke udviser 
opmærksomhed. Flere medarbejdere fortæller os, at det 
kræver meget koncentration og mental energi, hvis de tager 
cyklen. Nogle føler sig utrygge i trafikken og fortæller, at der 
sker mange trafikulykker med cyklister involveret i 
kommunen. Nogle medarbejdere fortæller, hvordan 
ulykkerne har gjort dem mere opmærksomme på 
trafiksikkerhed, og at de af den grund er begyndt at cykle 
med vest, cykelhjelm og stærkere cykellygter. 

BILKULTUREN STÅR STÆRKEST
Den manglende opmærksomhed på cyklister er formentlig 
ikke kun en udfordring i Sønderborg Kommune, men gør sig 
gældende i flere landdistriktskommuner. En af 
forklaringerne bag kan være, at der i landdistrikterne er en 
meget stærk bilkultur, hvilket flere af medarbejderne også 
nævner. Sønderborg Kommunes transportvaneundersøgelse 
viser også, at 84% af borgerne over 18 år i Sønderborg 
Kommune har kørekort. 
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2.4 Infrastruktur

“

I Sønderborg flaskes man 
op med, at man skal have 
bil, for der er langt til 
alting. Man skal have 
kørekort, og man skal 
have bil. Det er en kultur; 
et mindset, som man 
vokser op med. Det 
repræsenterer frihed og 
selvstændighed. 
(Katrine, 39 år)

Cykling i landdistrikter



Casespecifikke indsigter
Et blik på virksomhederne

2.5

NIKO
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I det følgende beskriver vi kort de tre 
casevirksomheder. Vi vil give en introduktion af, hvem 
de er som virksomheder, deres transportforhold, 
motivationer og barrierer.

BITZER BUS, SDB. KOMMUNE



Niko
2.5 Casespecifikke indsigter

Niko er en virksomhed, som designer og producerer 
elektriske løsninger til bygninger. Der er ca. 70-80 
ansatte, hvor vi har snakket med fire medarbejdere og 
én leder.

Mødekultur
Det varierer fra afdeling til afdeling, om medarbejderne 
har mange møder eller ej. De, der har møder, har både 
interne i huset, eksterne ude af huset og online. Særligt 
efter Covid-19 er antallet af online møder steget.

Nuværende transportforhold
Hos Niko er der altid plads i det overdækkede cykelskur. 
Til gengæld oplever de, at parkeringenspladsen til biler 
bliver fyldt godt ud i løbet af morgenen, og nogle 
medarbejdere må derfor låne parkeringspladser hos 
nabovirksomheden. De medarbejdere, som ofte har 
møder ude af huset, har deres egen firmabil, men ellers 
har Niko ikke nogen transportpolitik og opfordrer heller 
ikke medarbejderne til hverken at tage bilen, cyklen eller 
offentligt transport.
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Motivation
Det er den grønne dagsorden, som er den motiverende 
faktor hos Niko. De vil ikke kun være grønne på deres 
produkt, men også ift. deres medarbejdere og 
affaldsbortskaffelse.

Cykeltiltag
Hos Niko findes der både omklædningsrum til mænd og 
kvinder med opbevaringsskabe samt et helt nyt 
cykelskur. De deltager også i ‘Vi Cykler Til Arbejde’, hvor 
der er god opbakning blandt medarbejderne. Herudover 
overvejer de i øjeblikket også at indkøbe kontorcykler til 
medarbejderne.

Virksomhedsspecifikke barrierer
En særlig udfordring hos Niko er, at der er flere 
medarbejdere, som ikke kender til cykeltiltagene. De 
ved, der er omklædningsrum, men de ved ikke, om de 
bliver brugt, og at der faktisk er skabe til opbevaring af 
tøj, sæbe, håndklæde osv. Hertil har Niko heller ikke en 
firmapolitik ift. transport, som medarbejderne kan rette 
sig efter.



BITZER

BITZER Electronics udvikler, producerer og leverer 
produkter inden for køl, varme og ventilation. Her 
arbejder ca. 120 medarbejdere, hvoraf vi har interviewet 
6 medarbejdere. 

Mødekultur
Virksomheden er er delt op i afdelinger som fx 
lager/produktion, marketing, udvikling m.m. 
Medarbejderne har meget varierende arbejdsgange, 
men flere beskriver, hvordan det meste af deres arbejde 
foregår over mails, telefon eller teamsmøder. Møder ud 
af huset forekommer ikke lige så ofte som før Covid-19, 
men kan være både i Danmark og udlandet. 

Nuværende transportforhold 
Ved BITZERs hovedindgang er der bilparkering og fire 
ladestandere til elbiler. Ved bagindgangen er der flere 
parkeringspladser til biler samt et cykelstativ og et 
overdækket cykelskur. BITZER er ved at vokse ud af 
deres lokaler, og der er ikke cykelparkering nok til alle de 
cyklende medarbejdere. Et par cykler står derfor langs 
muren. BITZER har 3 lånebiler til møder ud af huset: 2 
dieselbiler og 1 elbil. 
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Motivation
Et fokus på sundhed præger BITZERs arbejde for 
cykelfremme. Hos virksomheden bliver medarbejdernes 
sundhed vægtet højt. Alle har fået udleveret 
træningselastikker, som bliver brugt på afdelingerne i 
løbet af arbejdsdagen. Desuden tilbyder BITZER 
massage til deres medarbejdere.

Cykeltiltag
Udover cykelparkering har BITZER to bade, små 
opbevaringsskabe og en bøjlestang til overtøj og 
håndklæder. Virksomheden har desuden et værksted, 
som indeholder en kompressor og lappegrej til cyklen.

Virksomhedsspecifikke barrierer 
Udover mangel på cykelparkering, opfordrer BITZER 
ikke direkte deres medarbejdere til at tage cyklen. De 
tilbyder gratis vaskeservice til de medarbejdere, der 
kører i bil, hvilket kan gøre det attraktivt at tage bilen.  
Desuden virker nogle af medarbejderne i tvivl om, 
hvorvidt det er professionelt at ankomme til et møde ud 
af huset på cykel. 

2.5 Casespecifikke indsigter



BUS, Sdb. Kommune

Børn, Uddannelse & Sundhed er en afdeling hos 
Sønderborg Kommune. Den består bl.a. af psykologer, 
rådgivere og konsulenter, som på forskellige måder 
arbejder med uddannelse og børns trivsel og læring.

Mødekultur
Afdelingen er opdelt på forskellige lokationer, hvor 
medarbejderne sidder på forskellige kontorer. Der lader 
ikke til at være meget samarbejde på tværs af 
kontorerne. Næsten alle medarbejdere har aktiviteter 
ude af huset, og nogle af dem har flere aktiviteter på en 
dag. Ofte har de tungt materiale, som f.eks. en testtaske, 
som skal fragtes med ud til aktiviteterne. 

Nuværende transportforhold
Der er en stor parkeringsplads til biler, som ligger lidt 
væk fra hovedindgangen. Derudover findes der foran 
bygningen både cykelparkering med og uden halvtag. 
Når det er dårligt vejr, er der større trængsel under 
halvtaget. Medarbejderne har mulighed for at benytte et 
omklædningsrum, hvor der også er bad. Dog hører vi, at 
omklædningsrummet lugter af kloak.
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Motivation
I 2021 vedtog kommunen Bæredygtighedspolitikken 
2021-2024, som skal danne grundlag for det fremtidige 
arbejde med bæredygtighed i kommunen, herunder 
transport, og sikre, at kommunen lever op til FNs 
verdensmål.

Cykeltiltag
Der findes cykelskure på arbejdspladsen, og så har 
medarbejderne mulighed for at låne to elcykler. 
Kommunen deltager også i ‘Vi Cykler Til Arbejde’.

Virksomhedsspecifikke barrierer
● Flere medarbejdere skal medbringe store 

test-tasker og materialer til aktiviteter ud af huset.
● Medarbejdere medbringer egen bil, da de ikke kan 

være sikre på deres booking af lånebiler. 
● Bookingsystemet er besværligt og utrygt.
● Flere medarbejdere har ikke kendskab til 

badefaciliteter og muligheden for at låne elcykler.
● Der er usikkerhed om ledelsens holdning til 

cyklisme.

2.5 Casespecifikke indsigter



Anbefalinger
Sådan får vi flere på cyklen til/fra arbejde i Sønderborg Kommune

03



Generelle anbefalinger
På tværs af virksomhederne

3.1

I det foregående kapitel har vi præsenteret generelle og 
virksomhedsspecifikke barrierer for at tage cyklen på 
arbejde. De nævnte barrierer er med til at styre 
medarbejdernes adfærd og bliver dermed en integreret 
del af deres transportvaner. Vi ved fra adfærdsteori, at 
menneskers handling ofte kommer før deres holdning: 
Vi etablerer vores vaner, og så overbeviser vi os selv om, 
hvorfor vi handler, som vi gør. At tage bilen hver dag kan 
således forstærke ens oplevelse af, at det ville være 
bøvlet eller umuligt at tage cyklen. 

At vaner påvirker vores adfærd kommer til udtryk hos 
Katrine, som altid holder sin bil det samme sted:

“Jeg har vænnet mig til at holde der. Fordi første gang 
jeg var herude til jobsamtale, parkerede jeg der. Og det 
er jeg bare blevet ved med.”

(Katrine, 39 år)

I det følgende præsenterer vi 4 generelle 
anbefalinger, som virksomhederne kan have for øje i 
deres arbejde med at fremme cyklisme. 

Vaner er svære at ændre, men det er ikke umuligt. På 
næste slide vil vi vise, at det ikke er motivationen for at 
cykle, der mangler blandt deltagerne. Derfor vil vi 
efterfølgende præsentere nogle generelle anbefalinger, 
som virksomhederne kan arbejde videre med for at øge 
cyklisme på arbejdspladsen. 
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Selvom det kan virke som en mundfuld at ændre transportvaner, mener 48% af de ikke-cyklende deltagere, at det er eller 
måske er muligt at overkomme deres personlige barrierer for at cykle. Samtidigt har 33% af deltagerne lyst til at cykle på 
arbejde, men gør det ikke i dag. Det tyder på, at hvis deltagerne får en hjælpende hånd til at overkomme deres barrierer, så 
er der en motivation blandt deltagerne til at tage cyklen til og fra arbejde.

Deltagerne vil gerne cykle til og fra arbejde

3.1 Generelle anbefalinger
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Anbefalinger til fremme af cykeladfærd

#1 #2

Undersøgelsens tre casevirksomheder 
har alle faciliteter til cyklende 
medarbejdere, som fx bad, 
omklædning, skabe osv. Dog viste 
undersøgelsen, at langt fra alle 
medarbejdere kender til faciliteterne. En 
generel anbefaling er derfor at 
synliggøre eksisterende faciliteter eller 
indsatser og derved udnytte de 
ressourcer, som virksomheden allerede 
har brugt på at fremme cyklisme. 

Det er vigtigt, at ledelsen på en arbejdsplads 
italesætter, at de bakker op om cyklisme blandt 
deres medarbejdere. Hvis man som 
medarbejder er usikker på, hvorvidt det er 
‘professionelt’ at cykle, i orden at booke 
transporttid i kalenderen eller bruge 5 minutter 
på at skifte tøj, når man ankommer til 
arbejdspladsen, er det en stor barriere for at 
vælge cyklen. For at gøre cykling til en del af 
arbejdskulturen kan ledelsen med fordel 
formulere en cykelpolitik, som informerer om 
arbejdspladsens holdning og opbakning  til 
cyklisme. 

Synliggør cykelfaciliteter Udform cykelpolitik
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Anbefalinger til fremme af cykeladfærd - fortsat…

#3 #4

Forskning viser, at timing er afgørende, 
når adfærd skal ændres. Mennesker er 
mest modtagelige for at ændre adfærd, 
når der sker et skift i hverdagen, fx når 
man flytter, starter på et nyt job eller 
kommer tilbage fra en ferie. Det kan 
man udnytte ved at introducere nye 
medarbejdere til arbejdspladsens 
cykelpolitik og faciliteter. På den måde 
gør arbejdspladsen opmærksom på 
muligheder og incitamenter cykle og 
kan støtte medarbejderen til at etablere 
gode cykelvaner. 

Adfærdsændringer tager tid, og som en 
medarbejder nævnte, er det hårdt at danne nye 
vaner. Hvis medarbejderne skal overkomme 
mentale barrierer og ændre deres vaner, er det 
vigtigt som arbejdsplads at have et 
kontinuerligt fokus på cyklisme. Gør det så 
nemt som muligt for medarbejderne at 
tilvælge cyklen over længere tid. Det kan I fx 
gøre ved at tilbyde låne-cykler, lave fleksible 
mødetider, gøre en cykelpumpe tilgængelig 
ved cykelskuret, eller tilbyde gratis cykelservice 
en gang om måneden. 

Grib de nyansatte Gør det nemt og bliv ved



Tests og tiltag
Adfærdsændringer

3.2

Test og evaluer tiltagene 

Med vores anbefalinger er det vigtigt at have for øje, at 
adfærdsforandringer sker over tid. For at hjælpe 
ændringen på vej kan I arbejde med adfærdsdesign. 
Adfærdsdesign er en løbende, cyklisk process mellem at 
definere den ønskede adfærd, undersøge barrierer, 
designe forandringer og teste løsninger af. Med vores 
undersøgelse har vi været med til at undersøge 
barriererne for at cykle til og fra arbejde.   

I projektets næste skridt er test og evaluering nøgleord. 
De tre casevirksomheder er forskellige og 
medarbejderne ligeså. Derfor er det mindre konstruktivt 
at lægge sig fast på én løsning, udrulle den og vente på 
at medarbejderne ændrer adfærd. Derimod skal 
løsningerne, I vælger, løbende afprøves og evalueres, så 
de er tilpasset medarbejdernes behov og derfor 
omsættes til faktisk adfærd i hverdagen. 

I det følgende giver vi anbefalinger til konkrete tests, 
som casevirksomhederne kan arbejde videre med. 

Adfærdsforandringer i fire trin - DUDE 

1
Definer 
adfærden

4
Evaluer og 

test

3
Design forandringen

2
Undersøg barriererne



Bud på cykeltiltag i Niko
3.2 Tests og tiltag
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RÅDGIVNING MED 
CYKELVÆKSTHUSET

Med rådgivning fra 
Cykelvæksthuset kan I i Niko 
bygge videre på jeres 
nuværende cykelindsats, få 
hjælp til at afholde en ‘Vi Cykler 
Til Arbejde’ mini-kampagne og 
blive certificeret som 
Cykelvenlig Arbejdsplads. Med 
en certificering kan I vise jeres 
medarbejdere og 
samarbejdspartnere, at I tager 
ansvar for den grønne 
omstilling og for 
medarbejdernes sundhed. 
Brug rådgivningen til at 
nedsætte en cykelpolitik. 

#1 #2 #3

ELCYKLER TIL RÅDIGHED

Flere medarbejdere i Niko viser 
interesse for at låne en elcykel 
gennem arbejdspladsen. Ved 
at gøre elcykler tilgængelige 
kan medarbejderne nemt 
afprøve turen til og fra arbejde 
på cykel - og samtidig bruge 
cyklerne til møder ude af huset 
ved korte afstande. I 
modsætning til kondicykler på 
kontoret giver elcyklerne 
mulighed for at styrke Nikos 
grønne profil og skære ned på 
udledninger forbundet til 
biltransport. 

CYKELFÆLLESSKAB

Medarbejdere i Niko peger på, at 
man kan indføre flere 
fællesskabende aktiviteter omkring 
cyklisme. Det kan enten være en 
intern konkurrence, en cykelklub 
eller en fejring af små cykelsejre. Man 
kunne tænke i fælles morgenmad, 
hvis fx en medarbejder, som plejer at 
køre i bil, har cyklet til arbejde 10 
gange på en måned. Eller man 
kunne udlodde en lille gevinst til 
medarbejdere, som cykler til arbejde 
i regnvejr. Mennesker motiveres til at 
ændre adfærd, hvis de kan mærke 
effekten af ens handlinger. Derfor 
kan små fejringer eller 
fællesskabende aktiviteter være med 
til at understøtte gode cykelvaner.



Bud på cykeltiltag i BITZER
3.2 Tests og tiltag
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CYKELTID I ARBEJDSTIDEN

Virksomheden kan tilbyde 
medarbejderne at afsætte fx 15 
minutter af deres arbejdstid på 
at transportere sig på cykel 
til/fra arbejde eller til at tørre 
sveden af panden efter 
cykelturen. Forsøget kan 
afprøves i en måneds tid ,og 
derefter kan det evalueres, 
hvorvidt flere medarbejdere 
tager cyklen. Det viser, at 
virksomheden prioriterer 
medarbejdernes sundhed, ve 
og vel. 

#1 #2 #3

UDVID CYKELSKURET

Eftersom at medarbejderne 
oplever, at der er mangel på 
cykelparkering, vil det være en 
fordel at udvide cykelskuret. 
Et cykelskur vil være mere 
attraktivt end et cykelstativ, da 
cyklen forbliver tør på 
regnfulde dage - og det er nu 
engang sjovere at komme ud 
til en tør cykel. 

RÅDGIVNING MED 
CYKELVÆKSTHUSET 

Der er allerede et 
sundhedsfokus hos BITZER , og 
dette vil understreges af en 
målrettet cykelindsats. 
Cykelvæksthuset kan hjælpe 
med at optimere og udvikle 
dette. Samtidigt vil en 
certificering fra 
Cykelvæksthuset signalere en 
ansvarstagen for 
medarbejdernes sundhed og 
den grønne omstilling.



Bud på cykeltiltag i BUS, Sønderborg Kommune
3.2 Tests og tiltag
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BOOK TRANSPORTTID

Da medarbejderne har mange 
møder ud af huset og skal 
bruge en del af deres 
arbejdsdag på transport, kan 
arbejdspladsen opfordre til at 
booke transporttid i kalenderen 
- uanset transportmiddel. Så 
ved medarbejderne, at der er 
afsat tid til, at de kan cykle fra A 
til B, og at de ikke kan blive 
indkaldt til møder i dette 
tidsrum. Hvis det bliver 
standard at markere 
transporttid, skal 
medarbejderne i mindre grad 
bekymre sig om, hvorvidt det 
er i orden at bruge tid på at 
tage cyklen til aktiviteter. 

#1 #2 #3

INGEN MØDER FØR 8:30

For at give medarbejderne tid 
om morgen til at tage cyklen, 
kan det afprøves, at der ikke 
må indkaldes til interne møder 
før kl. 8:30 eller 9:00. Dette 
giver mere fleksibilitet i 
morgentimerne og mulighed 
for at afsætte den ekstra tid, 
det tager at cykle til arbejde. 
Samtidig kan det gøre, at man 
har mulighed for at runde 
morgenstunden fint af med 
børnene derhjemme. 

TAG CYKLEN UD AF HUSET

Ledelsen kan som en test i en 
måned opfordre 
medarbejderne til at tage 
cykel, hvis de har aktiviteter 
ude af huset, som er under 5 
km væk. Det kan fx være en 
ugentlig opfordring via 
intranettet, til personalemøder, 
individuelle møder eller i 
frokostpausen. Hvis 
medarbejder oplever at firma- 
eller privatbilen bliver 
overflødig i arbejdstiden, er det 
lettere at vælge cyklen til i sin 
daglige transport. 



Projektets forløb
Sådan er undersøgelsen gennemført 
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Projektets forløb 
4.1 

Fase 1:
Opstart og
desk research 

Fase 2:
Kvantitativt 
spørgeskema

Fase 3:
Kvalitativt studie

Fase 4:
Analyse, udvikle 
interventioner og 
præsentation

Opstartsmøde

Metodedesign

Udvælgelse af 
virksomheder

Fase 5:
Test af 
interventioner

Fase 6:
Evaluering af 
interventioner og 
afrapportering

Kortlægge 
interessante 
tendenser på 
tværs af 
virksomheder 
i Sdb. 
Kommune

15 interviews 
fordelt på 3 
virksomheder

Observationer af 
cykelforhold på 
arbejdspladsen og 
i hjemmet 

Anbefalinger til 
adfærdsændrende 
tiltag

Adfærdsworkshop 
om interventioner



Metoder og data
4.2
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I projektet er vores tilgang baseret på adfærdsdesign og antropologiske metoder for at få indsigter om medarbejderne og 
deres hverdag. Vores tilgang er at kombinere kvantitative og kvalitative metoder for at indsamle data i bredden, men også 
for at indsamle data, som går i dybden og giver et mere fyldestgørende indblik. For at opnå dette, har vi gjort brug af fire 
følgende metoder:

Kvantitativt 
spørgeskema

Vi har udsendt et 
spørgeskema til 
virksomheder i 

Sønderborg Kommune 
for at kortlægge 
motivationer og 

barrierer ifm. cykling.

Dybdegående 
interviews

Vi har lavet kvalitative, 
dybdegående 

interviews med både 
medarbejdere og 

ledere fra udvalgte 
virksomheder.

Observationer

Vi har observeret 
cykelforholdene hjemme hos 
medarbejderne og på deres 
arbejdsplads. Derudover har 
vi taget vores cykler med på 

feltarbejde for selv at mærke, 
hvordan det er at være cyklist 

i kommunen. 

Desk Research

Som start på projektet har 
vi undersøgt, hvilke tiltag 

der allerede er testet af, og 
hvad der generelt 

motiverer folk til at cykle. 
Vi har også interviewet 

virksomheder, som 
allerede er godt i gang 

med cykelfremme.



Deltagere
4.2 Metoder og data

Deltagere i det kvantitative spørgeskema
I projektets fase 2 besvarede 244 deltagere et kvantitativt 
spørgeskema. Deltagerne kommer fra 21 forskellige 
virksomheder i Sønderborg Kommune.

Spørgeskemaet viser tendenser af deltagernes 
transportvaner, motivationer og udfordringer ved at cykle 
til og fra på arbejde, samt hvilke tiltag deres arbejdsplads 
kan indføre for at motivere dem til at cykle.

Medarbejderne i de kvalitative interviews
Til de kvalitative interviews har vi snakket med 15 
medarbejdere/ledere fordelt på virksomhederne Niko, 
BITZER og Børn, Uddannelse og Sundhed i Sønderborg 
Kommune.  

Medarbejderne har deltaget i 2 interviews hver, hvor det 
ene er foregået enten på arbejdet eller derhjemme, mens 
det andet interview er foregået online.

Vi har spurgt ind til deres typiske arbejdsdag, 
transportvaner, motivationer og barrierer, 
transportforhold og nuværende cykeltiltag på 
arbejdspladsen samt deres idéer, forslag og løsninger til 
at motivere flere til at cykle på arbejde. 
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Metodiske usikkerheder
4.2 Metoder og data

Vores tre cases beliggenhed er relativ tæt på 
hinanden, hvilket betyder, at den geografiske 
spredning er begrænset. Derudover ligger de tre 
casevirksomheder alle i Sønderborg by, hvilket gør, at 
vi kan risikere at overse nogle barrierer for at cykle i de 
ydre landdistrikter. 

Undersøgelsen blev lavet i løbet af foråret. Der havde 
lige været ‘Vi Cykler Til Arbejde’ og Sønderborg 
summede af forberedelser til Tour de France. Det gode 
forårsvejr, et øget fokus på cyklisme i kommunen og 
dét at vores interview omhandlede cyklisme, kan 
muligvis have ført til, at medarbejderne beskrev deres 
motivation for at cykle som højere, end den faktisk er.

De 15 personer, vi har interviewet som en del af 
undersøgelsen, repræsenterer naturligvis ikke alle de 
motivationer og barrierer, som findes blandt alle 
medarbejdere i casevirksomhederne. Vores interviews 
har derimod muliggjort mere dybdegående indsigter i 
ikke blot hvordan medarbejderen transporterer sig, 
men også hvorfor de transporterer sig, som de gør.  

Af de interviewede medarbejdere cykler 10 ud af de 15 
til og fra arbejde hver dag. Vores data bærer muligvis 
præg af dette - fx i form af en overordnet holdning til 
at det er nemt at tage cyklen, fordi den cyklende 
medarbejder allerede overkommer mulige barrierer 
hver dag.
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