
Hvordan virksomheder kan motivere 
til at cykle mere til arbejde 



Kræftens Bekæmpelse og cykling 

• Danskerne bevæger sig for lidt, hvilket er årsagen til 
forskellige civilisationssygdomme 
 

• Tidsmangel er den hyppigste årsag til ikke at bevæge 
sig mere i hverdagen 
 

• Transport kan udnyttes til hverdagsmotion 
 

• Ved mere fysisk aktivitet i hverdagen, reduceres 
risikoen samlet set for udvikling af tyktarm-, bryst- og 
livmoderkræft 



Formål 
Hvordan kan virksomheder, gennem strukturelle og 
organisatoriske forandringer, motivere deres 
medarbejdere til at cykle (mere) til arbejde? 

 
• Mål: 

– Skaffe viden om barrierer og muligheder for 
medarbejders skift i transportmiddel 

– Producere anbefalinger, som virksomheder bruger til 
at fremme cykling – især blandt bilisterne 

– De fire deltagende virksomheder implementerer 
mindst én cykelfremmende aktivitet 



Arbejdspladser 



Hvordan 

Desk research 
Ekspertinterviews 

Online-survey 
Forkusgruppe 

Feltstudier 

Analyser 
Anbefalinger 

Implementering 
(økonomisk 
incitament) 



Desk research og ekspertinterviews 



Spørgeskemaundersøgelse 

• Baggrundsdata 
• Afstand mellem hjem og arbejde 
• Transportvaner  
• Selvvurderet sundhedstilstand 
• Ønsker til cykeltiltag på 

arbejdsplads 
• Ønske om at cykle til arbejde 



Fokusgruppeinterview 

• 5-8 deltagere 
• bilister, 5-10 km mellem hjem og arbejde  
• ønsker mere bevægelse og at cykle mere  
 

• Halv-åben spørgeguide 
• Deskriptive og hypotetiske spørgsmål 
• PRA-metoder og rangeringsspørgsmål 
 

• Fokus: motivationer og barrierer for cykling til 
arbejde 



Feltstudie 



Analyse 

• Temainddelt analyse 
 

• Mulighedsrum på arbejdspladserne 
 

• Drøftelse af bæredygtighed og fremadrettet drift 
 

• Udarbejdelse af anbefalinger  
 



Anbefalinger 

• Commitment fra ledelsen er et must 
 

• En samlet cykelindsats på tværs 
 

• Gode faciliteter er afgørende for om cyklen ses som 
realistisk transportmiddel 
 

• Klar kommunikation gør en forskel 

 



Anbefalinger 

 • Konkurrencer og aktiviteter som startskud  
 

• Cykelservice som medarbejdergode 
 

• Tænk i helheder – ikke udelukkende i cykling 
 

• Det kræver stort arbejde for bilister at ændre 
transportvaner i virkeligheden  

 



Anbefalinger 

• Nedbryd myter  
om cykling 

 



Overvejelser 

• Arbejdsplads kan skabe rammer for det gode valg, 
men medarbejder er selv initiativtager på forandring 
 

• Forskellige medarbejdere = forskellige behov 
 

• Fleksibilitet i transport er afgørende for ture med 
andre ærinder undervejs 
 

• Mange faktorer udenfor arbejdsplads kan ikke 
påvirkes umiddelbart 
 



Opsummering 

• Arbejdspladsen er en oplagt arena til at skabe 
forandringer 
 

• Cykling er en positiv tilgang til ændring af 
transportvaner 
 

• Adfærdsændring kræver en committet 
helhedsindsats  
 

• Opdeling i cyklister og bilister er ikke holdbar, da 
mennesker bruger forskellig transport 



Næste skridt 

• Evaluering af projektet i foråret 2014 – 
effektevaluering  
 

• Opsamling på erfaringer efterår 2013 
 

• Cykling er kun en del af mobility management, der 
mangler stadig mere viden om skift i transportvaner 

 
 



Tak for opmærksomheden 

Hanne Scheller 
Kræftens Bekæmpelse 

hanneb@cancer.dk 
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