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 Baggrund og formål 
Ta’ Cyklen-kampagnen blev med projektnavnet ’Danmark Cykler Sammen’ virkeliggjort med 
støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje og fra Nordea Fonden (Kræftens Bekæmpelse 2013, 
Rask 2014). 
I partnerskabet bag kampagnen deltog Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kræftens Be-
kæmpelse, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Middelfart Kom-
mune, DTU Transport, Cyklistforbundet, DSB og Movia (Ta’ Cyklen, 2018). 
Selve Ta’ Cyklen-kampagnen forløb fra begyndelsen af 2015 og frem til juni 2017. I denne 
periode blev der gennemført en række lokale kampagneindsatser og events. Indsatserne 
havde deres tyngde i partnerkommunerne og baseredes blandt andet på deltagelse af frivillige 
fra partnerorganisationerne. Den nationale kampagneindsats havde sit primære fokus på kon-
kurrencer igennem sociale medier og lanceringen af en digital ”cykelcoach” – Ta’ Cyklen-ap-
pen, der havde som formål at motivere til at sætte mål for cykling og opretholde daglig cykling 
blandt app-brugerne. En log af kampagnens aktiviteter er indsat som bilag (se Bilag 1, p. 35ff). 
Kampagnens hovedmålsætning i forhold til cykling var at få 50 mio. flere cykelture om året – 
hvilket svarer til 1 % stigning i antallet af cykelture på landsplan. 
DTU har i samarbejde med Kræftens bekæmpelse haft til opgave at sikre datagrundlaget for 
evaluering af kampagnen, samt vurdere kampagnens adfærdseffekter. 
Denne rapport præsenterer derfor analyser af adfærdseffekter knyttet til kampagnen baseret 
på tre datakilder: 

1. En kendskabsundersøgelse gennemført igennem projektets løbetid af EPINION (base-
line-/nulpunktsmåling samt fem efterfølgende målinger) 

2. Data fra Ta’ Cyklen-appen og fra et spørgeskema sendt til app-brugere 
3. Data fra Transportvaneundersøgelsen (TU) 

Med kampagnens nationale sigte er det ikke muligt at arbejde med en egentlig kontrolgruppe 
for kampagnens effekter. I stedet registreres geografiske og tidsmæssige variationer i kam-
pagnens aktivitet (”aktivitets-log”) som en del af grundlaget for effektanalysen.  
De gennemførte analyser af effekter har fokuseret på følgende effekter: 

• Ændringer i cykelholdninger (dvs. hvad man synes personlig om cykling; hvilke konse-
kvenser det har, at cykle) 

• Ændringer i antal af cykeldage (dage, hvor der cykles mindst en tur) 
• Ændringer i antal af cykelture 

De første to effekter undersøges baseret på kendskabsundersøgelsen og app-spørgeske-
maet, mens ændringer i cykelture undersøges baseret på TU data. 
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 Datakilder 
I denne sektion beskrives de tre dataindsamlingsmetoder med hensyn til design, deltagere og 
spørgeskemaer.  
 

 Kendskabsundersøgelsen 

Undersøgelsen blev gennemført som webinterviews med seks målinger i perioden februar 
2015 til juni 2017. Den første undersøgelse blev gennemført før de første kampagneaktiviteter 
kom i gang (nulpunktsmåling). I hver runde blev der foretaget både en nationalt repræsentativ 
undersøgelse og en ekstra måling blandt indbyggere i de fire kommuner, der var partnere i 
kampagnen, ud fra den antagelse, at effekter især ville være målelige der. Hver runde eller 
måling bestod således af 1000 interviews med danskere over 18 år, samt yderligere 800 inter-
views fordelt på 200 interviews i henholdsvis Frederiksberg, Odense, Middelfart, og Aarhus 
kommune (se Tabel 1). 
 
Tabel 1: Oversigt af dataindsamlinger. 

Nationalt repræsentativ undersøgelse Yderligere interviews i fire partnerkommuner  

6. februar – 23. februar 2015 6. februar – 2. marts 2015 

27. marts – 13. april 2015 27. marts – 17. april 2015 

19. oktober – 9. november 2015 19. oktober – 9. november 2015 

25. april – 3. maj 2016 27. april – 16. maj 2016 

12. september – 30. september 2016 15. september – 2. oktober 2016 

11. maj – 5. juni 2017 11. maj – 5. juni 2017 

 
Rapporten er baseret på hele datasættet fra kendskabsundersøgelsen, som blev vægtet såle-
des at køn, alder, bopæl i partnerkommune og bopælsregion var repræsentativt for hele landet 
på undersøgelsestidspunktet. Vægtningen gør det muligt at udtale sig om kampagnens effekt 
i hele Danmark, på trods af at stikprøven på nogle parametre ikke var repræsentativ for hele 
landet (fx var der en overrepræsentation af respondenter fra partnerkommunerne). Der, hvor 
vi afrapporterer resultater for enkelte kommuner, anvendes ikke-vægtet data. 
Webinterviewet inkluderede følgende grupper af spørgsmål: 

• Kendskab til Ta’ Cyklen-kampagnen, inkl. forskellige delaspekter  
(fx appen)  

• Cykel og bilkørselsfrekvens 
• Overvejelser om at ændre cykel- og bilkørselsvaner  
• Holdninger og normer relateret til cykling og bilkørsel 
• Tryghed på cykel samt faktorer, der mindsker tryghed 
• Socioøkonomiske og demografiske faktorer 
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 Ta’ Cyklen-app og relateret spørgeskema 

Efter download af Ta’ Cyklen-appen, registrerede brugerne simple grundoplysninger i appen. 
Disse grundoplysninger blev brugt til at personliggøre appens indstillinger til den enkelte bru-
ger. Grundoplysningerne inkluderede cykelfrekvens, holdninger relateret til cykling og motiva-
tion i forhold til at cykle, samt køn, alder og uddannelse. For de aktive brugere af appen følges 
dette af en logning af cykelture baseret på accelerometer og GPS-data trukket fra apple- og 
androidbaserede smartphones. Præcisionen af denne logning varierer mellem forskellige ud-
styrsvarianter og generationer af smartphones, og der blev i forbindelse med appudviklingen 
brugt en del tid på at finde indstillinger, der gjorde logningen af ture så anvendelig som muligt. 
En mulighed for manuelt at tilføje ture, der mangler i den automatiske registrering, blev tilføjet 
for at imødekomme flest mulige. Antallet af cykelture registreret og antallet af brugere af appen 
fra lanceringen i 2016 til og med juni 2017, hvor udtræk af data blev lavet med henblik på 
denne evaluering, ses i Tabel 2, Figur 1 og Figur 2 på de følgende sider. 
 
Tabel 2: Cykelture og aktive brugere af Ta’ Cyklen-app. 

Cykelture registreret I Ta’ 
Cyklen-app  

Aktive brugere af Ta’ 
Cyklen-app 

Cykelture per aktiv bru-
ger 

Gennemsnitligt antal cy-
kelture per aktiv bruger 

1.052.688 15.545 fra 1 – 1484 68 

 
 

 
 
Figur 1: Aktive brugere af Ta’ Cyklen-appen samt nye aktive brugere for hver måned fra foråret 2016 til og 
med juni 2017. 
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Figur 2: Cykelture registreret med Ta’ Cyklen-appen fra januar 2016 til og med juni 2017. 

 
Med henblik på vurdering af adfærdsændringer og sundhedsmæssige effekter blandt brugere 
af Ta’ Cyklen-appen blev personer, der downloadede appen mellem den 7. april 2016 og den 
4. maj 2016, også inviteret til at deltage i en parallel undersøgelse, der fulgte app-brugerne fra 
downloadtidspunktet med opfølgende spørgeskemaer efter 3, 6 og 12 måneder. 
Spørgeskemaet inkluderede følgende områder: 

• Kendskab til Ta’ Cyklen-kampagnen  
• Cykel og bilkørselsfrekvens 
• Overvejelser om at ændre cykel- og bilkørselsvaner  
• Holdninger og normer relateret til cykling og bilkørsel 
• Tryghed på cykel samt faktorer, der mindsker tryghed 
• Psykisk og fysisk helbred 
• Højde og vægt 
• Socioøkonomiske og demografiske faktorer 

 
Fra starten deltog i alt 1.586 personer i denne undersøgelse, men antallet er faldet gradvist 
over tid. Deltagelsen opsummeres i Tabel 3. 
 
Tabel 3: Besvarelser af opfølgende adfærds- og helbredsundersøgelse blandt app-brugere. 

Baseline undersøgelse 
efter download  

Første opfølgning efter 3 
måneder 

Anden opfølgning efter 6 
måneder 

Tredje opfølgning efter 
12 måneder 

1.585 1.028 454 330 
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 Transportvaneundersøgelsen 

Transportvaneundersøgelsen (TU, se http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Transport-va-
neundersoegelsen) er en interviewundersøgelse (enten web-baseret eller telefonisk), hvis for-
mål er at beskrive den danske befolknings transportadfærd. Deltagerne bliver udvalgt, så de 
udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. De udvalgte deltagere interviewes 
om deres rejseaktivitet på dagen forinden interviewet. Desuden bliver de spurgt om en række 
baggrundsoplysninger (bl.a. køn, alder, indkomst, uddannelse og bilrådighed) (for variable i 
data, se i øvrigt: Christiansen & Warnecke, 2018).  
I denne undersøgelse bruger vi et datasæt fra juli 2010 til juli 2017, som inkluderer 154.817 
ture med alle transportmidler. Datasættet muliggør analyse af effekten af kampagnen baseret 
på respondenternes bopælskommuner og kampagneintensiteten i de enkelte kommuner i takt 
med at kampagnen skrider frem. 
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 Dataanalyse 
Denne sektion beskriver beregning af centrale variabler, der er basis for videregående data-
analyse. Først beskrives, hvordan enkelte holdningsspørgsmål blev sammenfattet til pålidelige 
holdningsskalaer for at kunne måle bredere holdningsdimensioner. Holdningsdimensioner bru-
ges både for at kontrollere for forskellige holdninger i starten af kampagnen (app-brugere) og 
som afhængige variable, det vil sige for at undersøge, hvilken effekt kampagnen har haft på 
holdningerne.  
Desuden beskrives i denne sektion, hvordan kampagneintensitet blev operationaliseret i un-
dersøgelsen, og hvordan kampagneeffekten på adfærd og holdninger bliver målt (=analyse-
metoder). 
 

 Måling af kampagneintensitet 

Med henblik på at måle og kvantificere kampagnens udvikling og effekt blev der løbende ført 
en log over de gennemførte aktiviteter. I kampagnens log blev de enkelte kampagneaktiviteter 
registreret med oplysninger om eksempelvis indhold, materialer, målgruppe, tidspunkt, kom-
mune, steder, omfang. Kampagnens aktivitetslog inklusiv de meste centrale variable er indsat 
i Bilag 1 (p. 35ff). 
Ikke alle aktiviteter har dog kunnet registreres på samme ensartede måde. Det gælder eksem-
pelvis aktivitetens varighed i tid og antallet af besøgende på det sted, der eksponeres for kam-
pagnen. En sammenlignelig registrering af de lokale kampagneaktiviteter baseres derfor på 
en opsummering af antallet af steder med aktiviteter per kommune og tidspunkt (måned). Pa-
rallelt med dette er der gennemført en række nationale aktiviteter baseret på bredere medier, 
der ikke kan sammenlignes med de lokale aktiviteter, men som alene opsummeres som en 
række forskellige begivenheder/aktiviteter på forskellige tidspunkter.  
Som nogle af de primære mål for kampagnens intensitet på ethvert tidspunkt i løbet af kam-
pagnen anvendes en opsummering af alle lokale kampagneaktiviteter, der er henført til kom-
munen til dato (kumuleret for kommune k måned n), såvel som summen af lokale 
kampagneaktiviteter fra de seks forudgående måneder, der er henført til kommunen. 
 

 
 
 
 
 

  

𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑓𝑜𝑟	𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒	𝑘	𝑚å𝑛𝑒𝑑	𝑛 =0𝐾𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟	𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒		𝑘	𝑚å𝑛𝑒𝑑	𝑖	
6

789

 

𝑆𝑒𝑘𝑠	𝑓𝑜𝑟𝑢𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟	𝑓𝑜𝑟	𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒	𝑘	𝑚å𝑛𝑒𝑑	𝑛	 = 0 𝐾𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟	𝑖	𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒		𝑘	𝑚å𝑛𝑒𝑑	𝑖	
6

786<=
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Tilsvarende opgøres det kumulerede antal af nationale kampagneaktiviteter. Figurerne neden-
for illustrerer de kumulerede kampagneaktiviteter (Figur 3) såvel som kampagneaktiviteter op-
gjort på baggrund af de forudgående seks måneder, fra marts 2015 frem til april 2017 (Figur 
4). De lokale aktiviteter nedbrydes yderligere i de enkelte kommuners kampagneaktiviteter 
som grundlag for effektanalyser (se Bilag 2, p. 38, hvor den kumulerede kampagneaktivitet i 
hver kampagnekommune er illustreret). 
 

 
Figur 3: Kumulerede nationale og lokale kampagneaktiviteter i hele kampagnens forløb. 

 
Kampagnen startede op med lokale aktiviteter i de fire deltagende kommuner i 2015. Nationale 
aktiviteter var i høj grad centreret omkring Ta’ Cyklen-appen, der først blev lanceret i 2016. I 
kampagneperiodens sidste halvdel er der også gennemført et stort antal lokale aktiviteter, der 
ud over de fire oprindelige deltagende kommuner også har inkluderet blandt andet Køben-
havns Kommune, Slagelse og Hillerød. 
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Figur 4: Nationale og lokale kampagneaktiviteter i de foregående 6 måneder - i hele kampagnens forløb. 

 
 

 Måling af holdninger 

Baseret på data fra kendskabsanalysen har vi beregnet en ”principal component analysis” 
(PCA) som basis for at sammenfatte de enkelte holdningsspørgsmål til mere generelle hold-
ningsdimensioner (se Tabel 4). PCAen resulterede i følgende seks holdningsdimensioner:  
1. ”Cykel: sundhed og trivsel”: Brugen af cykel for at øge sundhed og trivsel, positive affektive 

konsekvenser af cykling. 
2. ”Bilholdning”: Bilens betydning med hensyn til symbolske (”frihed”) og affektive (”fornø-

jelse”) aspekter. 
3. ”Cykelnorm”: Støtte fra andre til at cykle (fx: ”Mennesker, der betyder noget for mig, støtter 

mig i at cykle i stedet for at bruge andre transportmidler.”) samt deskriptive norm til at cykle 
(fx: ”Mennesker der betyder noget for mig cykler til hverdag.”). 

4. ”Opfattet mobilitetsbehov” (OMB): Det mobilitetsrelaterede behov, personen oplever i re-
lation til sin livsomstændighed (familie og arbejde) (fx: ”Organiseringen af min dagligdag 
kræver en høj grad af mobilitet”). 

5. ”Tryghed på cyklen”: Hvor tryg personen føler sig ved at cykle. 
6. ”Cykel: funktionelle motiver”: Opfattelsen af cyklen først og fremmest som praktisk trans-

portmidlet i hverdagen, som bruges i alle vejrforhold.  

  



 

13 

 

Tabel 4: Holdningsdimensioner baseret på faktoranalyser af data i kendskabsundersøgelsen. 

 Spørgsmål 

Holdningsdimensioner 
Cykel: 

sundhed & 
trivsel 

Bilholdning Cykelnorm 
Opfattet 

mobilitets-
behov 

Tryghed på 
cyklen 

Cykel: funk-
tionelle mo-

tiver 
Jeg kan rigtigt slappe af, når 
jeg cykler. ,722 -,042 -,023 -,006 ,102 ,124 

Jeg cykler, fordi jeg kan lide 
at bevæge mig. ,878 -,019 -,043 -,024 ,023 ,026 

På cykel oplever jeg en per-
sonlig frihed. ,732 -,009 ,059 ,049 ,010 ,135 

Jeg cykler fordi det er sundt. ,864 ,005 ,050 -,059 ,011 -,133 
For mig er bilen et fleksi-
belt/uafhængigt transportmid-
del. 

,045 ,779 -,055 -,047 ,081 -,064 

I bil oplever jeg personlig fri-
hed. ,006 ,876 ,025 -,006 ,023 -,034 

For mig er bilkørsel både en 
fornøjelse og en lidenskab. -,039 ,823 ,022 ,027 -,079 ,090 

Folk i mit nabolag cykler til 
hverdag. -,131 ,069 ,695 ,069 ,008 ,109 

Mennesker der betyder noget 
for mig cykler til hverdag. -,063 -,034 ,880 -,068 ,019 -,113 

Mennesker, der betyder no-
get for mig, forventer at jeg 
cykler. 

,123 -,066 ,689 -,053 -,022 ,051 

Mennesker, der betyder no-
get for mig, støtter mig i at 
cykle i stedet for at bruge an-
dre transportmidler. 

,264 -,038 ,674 -,013 ,003 -,053 

Organiseringen af min daglig-
dag kræver en høj grad af 
mobilitet. 

,036 -,007 ,031 -,900 ,005 ,067 

Jeg skal altid være mobil for 
at kunne løse mine daglige 
forpligtelser. 

-,008 -,011 ,046 -,894 -,011 ,115 

Hverdagens travlhed gør det 
nødvendigt for mig at køre bil. ,042 ,289 -,075 -,552 -,020 -,250 

Jeg er tryg ved at cykle. ,275 ,052 ,053 -,030 ,750 ,043 

Jeg er utryg ved at cykle i tra-
fikken. ,128 ,025 ,025 -,026 -,964 ,003 

På cykel kan jeg komme alle 
vegne. ,373 ,029 ,124 ,174 -,052 ,394 

Det, jeg gerne vil, kan jeg fo-
retage mig med cykel. ,309 -,063 ,202 ,199 -,030 ,412 

Jeg cykler som transport, for 
at komme fra A til B. ,238 -,039 ,229 ,137 ,155 ,309 

Vejr og årstider har ikke be-
tydning for om jeg cykler. -,059 -,031 -,027 -,101 ,032 ,918 

Jeg cykler i alle vejrforhold. ,092 -,048 ,027 -,056 ,075 ,816 
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 Spørgsmål 

Holdningsdimensioner 
Cykel: 

sundhed & 
trivsel 

Bilholdning Cykelnorm 
Opfattet 

mobilitets-
behov 

Tryghed på 
cyklen 

Cykel: funk-
tionelle mo-

tiver 

Conbach’s alpha 0,868 0,776 0,766 0,771 0,751 0,840 

 
En tilsvarende PCA analyse blev gennemført med data fra spørgeskemaet tilknyttet den digi-
tale cykelcoach, Ta’ Cyklen-appen. Mens rækkefølgen af faktorer er anderledes, er de enkelte 
holdningsspørgsmåls bidrag til faktorerne næsten det samme. Kun et enkelte spørgsmål har 
en lidt højere ladning på en anden faktor (”Hverdagens travlhed gør det nødvendigt for mig at 
køre bil”). Idet det indholdsmæssigt passer bedre til den oprindelige faktor (”Opfattet mobili-
tetsbehov”), bibeholder vi dog tilordning som i Tabel 4.  
Vi har sammenfattet spørgsmål, som ’lader’ på samme faktor, til en ny skala baseret på gen-
nemsnit af værdier af de enkelte spørgsmål. Som Tabel 4 og Tabel 5 viser, har de seks resul-
terende faktorer/skalaer en acceptabel reliabilitet (Conbach’s alpha > 0,7). Reliabiliteten er dog 
lidt mindre i undersøgelsen tilknyttet til Ta’ Cyklen-appen. 
 
Tabel 5: Holdningsdimensioner baseret på faktoranalyser af data i undersøgelsen tilknyttet Ta’ Cyklen-
appen. 

 Spørgsmål 

Holdningsdimensioner 
Cykel: 

funktionelle 
motiver 

Cykel: 
sundhed & 

trivsel 

Cykelnorm Opfattet 
mobilitets-

behov 

Tryghed på 
cykel 

Bilholdning 

Det, jeg gerne vil, kan jeg fo-
retage mig med cykel 

0,688 0,283 0,397 0,212 -0,159 -0,260 

På cykel kan jeg komme alle 
vegne 

0,637 0,374 0,249 0,135 -0,131 -0,174 

Vejr og årstider har ikke be-
tydning for om jeg cykler 

0,811 0,181 0,137 0,023 -0,168 -0,287 

Jeg cykler i alle vejrforhold 0,842 0,197 0,206 0,043 -0,194 -0,325 

Jeg cykler som transport, for 
at komme fra A til B 

0,567 -0,015 0,339 0,203 -0,166 -0,269 

Jeg cykler fordi det er sundt -0,046 0,661 0,126 0,022 -0,112 0,014 

Jeg kan rigtigt slappe af, når 
jeg cykler 

0,363 0,706 0,178 0,039 -0,271 -0,124 

Jeg cykler, fordi jeg kan lide 
at bevæge mig 

0,283 0,783 0,123 0,024 -0,171 -0,113 

På cykel oplever jeg en per-
sonlig frihed 

0,437 0,696 0,215 0,069 -0,103 -0,170 

Folk i mit nabolag cykler til 
hverdag 

0,272 -0,114 0,618 -0,092 -0,150 -0,086 

Mennesker der betyder noget 
for mig cykler til hverdag 

0,123 0,121 0,755 -0,035 -0,056 -0,130 

Mennesker, der betyder no-
get for mig, forventer at jeg 
cykler 

0,271 0,200 0,701 0,062 -0,008 -0,215 
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 Spørgsmål 

Holdningsdimensioner 
Cykel: 

funktionelle 
motiver 

Cykel: 
sundhed & 

trivsel 

Cykelnorm Opfattet 
mobilitets-

behov 

Tryghed på 
cykel 

Bilholdning 

Mennesker, der betyder no-
get for mig, støtter mig i at 
cykle i stedet for at bruge an-
dre transportmidler 

0,177 0,209 0,700 0,062 -0,048 -0,063 

Organiseringen af min daglig-
dag kræver en høj grad af 
mobilitet 

-0,097 -0,021 0,032 -0,870 -0,001 0,186 

Jeg skal altid være mobil for 
at kunne løse mine daglige 
forpligtelser 

-0,030 -0,010 0,042 -0,870 0,005 0,167 

Hverdagens travlhed gør det 
nødvendigt for mig at køre bil 

(-0,566) -0,043 -0,260 -0,514 0,134 0,513 

Jeg er tryg ved at cykle 0,197 0,241 0,076 -0,024 -0,886 -0,071 

Jeg er utryg ved at cykle i tra-
fikken 

-0,110 -0,092 -0,045 -0,050 0,902 0,046 

For mig er bilen et fleksi-
belt/uafhængigt transportmid-
del 

-0,345 0,019 -0,148 -0,203 0,040 0,770 

I bil oplever jeg personlig fri-
hed 

-0,266 -0,058 -0,125 -0,210 0,044 0,861 

For mig er bilkørsel både en 
fornøjelse og en lidenskab 

-0,163 -0,106 -0,124 -0,151 0,081 0,780 

Conbach’s alpha 0,786 0,723 0,670 0,676 0,760 0,738 

 
 

 Metode til effektanalyse 

Den metode, der anvendes til effektanalyser, er regresionsanalyse. Alt efter de afhængige 
variable har både logistisk regressionsanalyse (afhængige variabel: cykeltur ja/nej) og lineær 
regressionsanalyse (afhængige variable: antal af cykeldage; cykelholdninger) været anvendt. 
I begge typer af analyser måltes effekten af opsummeret lokal kampagneaktivitet, mens vi 
kontrollerede for andre effekter, der kunne påvirke cykeladfærd og -holdninger. Resultaterne 
af analyserne fremlægges i afsnit 5. 
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 Deskriptive resultater 
I denne sektion beskrives cykelholdninger og cykeldage separat baseret på kendskabsunder-
søgelsens dataindsamlinger for at vise mulige ændringer i løbet af kampagnen. Vi sammen-
ligner data fra de enkelte deltagerkommuner med data fra resten af den danske befolkning. 
Resultater suppleres med data fra app-spørgeskemaet, hvor det er relevant. 
 

 Cykelholdninger 

Figur 5 viser gennemsnittet for de forskellige holdningsskalaer for hele befolkningen i gennem 
projektforløbet. Mens nogle ændringer fra nulpunktsmålingen til sidste måling er signifikante, 
er den eneste ændring, der har en nævneværdig effektstyrke (Eta2 = 0,013), ’tryghed på cykel’, 
som blev signifikant mindre over tid (p < 0,001). Alle andre ændringer har en effektstyrke under 
0,01 og er dermed ikke væsentlige.  
 

 
Figur 5: Ændringer af holdninger i løbet af projektet. 

 
Ta’ Cyklen-kampagnen måtte forventes at kunne få større betydning i forhold til holdningerne 
i partnerkommunerne, hvor en stor del af kampagneaktiviteterne har været gennemført. Den 
holdningsskala, hvor man måske – baseret på indholdet af kampagnen – ville forvente den 
største effekt, er ”Cykel: sundhed & trivsel”. Som Figur 6 viser, kan man dog ikke se store 
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ændringer over tid i de enkelte partnerkommuner. Det samme gælder for de øvrige holdnings-
dimensioner, og derfor har vi ikke inkluderet flere deskriptive resultater med fokus på ændrin-
ger i holdningerne.  
 

 
Figur 6: Holdningsskalaen ”Cykel: sundhed & trivsel” i partnerkommuner og i resten af Danmark i løbet af 
projektet.  

 
Vi har dog sammenlignet, hvordan holdningsprofiler for app-brugerne adskiller sig fra profiler 
tilhørende de bredere stikprøver af personer i kendskabsundersøgelsen. Baseret på denne 
sammenligning kan man se, at app-brugerne fra starten har mere positive holdninger og nor-
mer i forhold til cykling og en mere negativ holdning til at køre bil (se Figur 7).  
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Figur 7: Holdningsprofiler for befolkningen i Danmark (kendskabsundersøgelsen) og brugere af Ta’ Cyklen-
appen. 

 
Vi har derudover undersøgt, hvordan holdningerne blandt app-brugerne har ændret sig over 
tid. Den eneste signifikante ændring med en relevant effektstørrelse (Eta2 = 0,012) er stigning 
i funktionelle motiver til at cykle fra baseline til anden opfølgning. Efter vinteren ved tredje 
opfølgning ser effekten dog ud til at have fortaget sig. 
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Figur 8: Holdninger blandt bruger af Ta’ Cyklen-appen over tid. 

 

 Cykeldage 

4.2.1  Cykeldage i befolkningen 
Figur 9 viser antallet af cykeldage per person per måned ifølge kendskabsundersøgelsens 
målinger. Der findes en del årstidsbestemte udsving, men først og fremmest for Frederiksberg 
og i Aarhus ses der også en tendens til, at antallet af cykeldage øges over tid.  
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Figur 9: Antallet af cykeldage/måned iflg. kendskabsundersøgelsens målinger. 

 
Transportvaneundersøgelsen giver ikke de samme muligheder for at analysere udviklingen i 
cykelture over tid inden for enkelte kommuner. For bosatte i Danmark som helhed har Trans-
portvaneundersøgelsen dog peget mod vækst i antallet af cykelture per person i årene op til 
2014 efterfulgt af en overvejende negativ tendens i 2015 og 2016 (Moltved m.fl., 2017). 

4.2.2 Cykeldage blandt brugere af Ta’ Cyklen-appen 
Antallet af cykeldage udgør et centralt effektmål i kampagnen og er målt i såvel baselineun-
dersøgelsen, som efter 3, 6 og 12 måneders app-brug. I forbindelse med download og bruger-
oprettelse i appen angiver brugerne også deres cykelfrekvens på en lidt grovere skala. Da det 
er konstateret, at der er væsentlig forskel i cykelfrekvensen mellem tidspunktet for brugerregi-
strering og udfyldelsen af baseline-undersøgelsen i det web-baserede spørgeskema, der invi-
teres til per e-mail, er det besluttet at anvende brugerregistreringen i appen som ’nulmåling’. 
Den web-baserede baselineundersøgelse er skønsmæssigt udfyldt 1-2 uger derefter og efter 
at brug af appen er påbegyndt. 
Undersøgelserne blandt app-brugere er præget af et tiltagende frafald over tid, og en beskri-
vende statistik for udviklingen i cykelfrekvensen blandt brugerne må derfor opdeles efter læng-
den af den periode, der ses på. Det største antal svar foreligger frem til 3 måneders-
opfølgningen, hvor i alt 606 respondenter havde besvaret både spørgsmål ved brugerregistre-
ring i appen, baseline og 3 måneders-opfølgningen. Ved 6 måneders-opfølgningen er antallet 
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af besvarelser, der går igen i alle undersøgelser, nede på 385 respondenter, mens der ved 12 
måneders-opfølgningen er 289 respondenter tilbage, der har besvaret alle undersøgelser. 
Inddelingen i data indtil 3 måneder, indtil 6 måneder og indtil 12 måneder ligger til grund for 
beskrivelsen af udviklingen i cykelfrekvensen blandt app-brugere i de følgende tre søjledia-
grammer i Figur 10 til Figur 12). 
 

 
Figur 10: Cykelfrekvens for 606 personer, der har downloadet Ta’ Cyklen-appen. 

 
 

 
Figur 11: Cykelfrekvens for 385 personer, der har downloadet Ta’ Cyklen-appen. 
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Figur 12: Cykelfrekvenser for 289 personer der har downloadet Ta’ Cyklen-appen. 

 
Cykelfrekvensen for app-brugerne peger på, at de fleste brugere af Ta’ Cyklen-appen allerede 
har en høj cykelfrekvens, når de henter appen: 61% cykler tre eller flere dage om ugen og kan 
dermed kaldes for hverdagscyklister. En lille andel cykler ’aldrig’ (1,3%) eller meget sjældent 
(4,8% har ikke cyklet inden for den seneste måned) på det tidspunkt, hvor de henter Ta’ Cyk-
len-appen.  
Efter download forsvinder den gruppe, der angiver at de aldrig cykler, mens gruppen af høj-
frekvente cyklister øges på bekostning af mellem-frekvente cyklister. Efter 3 måneder cykler 
67% mindst tre dage om ugen. En høj andel høj-frekvente cyklister ser ud til at opretholdes 
frem til 6 måneder, men ser så ud til at ’falde tilbage’ igen efter 12 måneder, hvor andelen, der 
ikke har cyklet inden for den seneste måned, også er højere end ved download af Ta’ Cyklen-
appen. 
Blandt app-brugerne ser der dermed ud til at være to overordnede bevægelser i adfærden 
efter download af Ta’ Cyklen-appen: et lille antal personer, der næste aldrig cykler, begynder 
at cykle, et noget større antal personer øger deres cykling og begynder at cykle med høj fre-
kvens (mindst tre dage om ugen). 
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 Effektanalyser 
Effektanalyserne er baseret på regressionsanalyser, hvor opsummeret kampagneaktivitet er 
en af flere faktorer, der kan påvirke cykeladfærd og -holdninger. Regressionsmodellerne op-
stilles med henblik på at vurdere den gennemsnitlige betydning af kampagneaktiviteterne i 
form af en kontinuerlig interventionsvariabel, der afhænger af kampagneaktiviteterne i tid og 
sted (’continuous treatment variable’: Gelman & Hill, 2006).  
Det indebærer også, at der i modellerne i videst muligt omfang skal inddrages kontrol-variable, 
der kan repræsentere tilstande før kampagnens start, og/eller forhold, der skønnes ikke at 
kunne være påvirket af kampagneaktiviteten, men samtidigt at kunne have betydning for ud-
viklingen i cyklingen i kommunen.  
Ud over kampagneaktiviteter tilføjes således demografiske, socio-økonomiske, rumlige og in-
frastrukturelle faktorer til analyserne. Hertil kommer ’tidseffekter’ fra år og årstid. Vi beregner 
lineære regressionsanalyser baseret på kendskabsundersøgelsen med cykeldage og cykel-
holdninger som afhængige variabler samt logistisk regressionsanalyse baseret på TU-data 
med ’brug af cykel på en tur’ som afhængig variabel. 
 

 Effektanalyse baseret på kendskabsundersøgelsen 

Regressionsanalysen i Tabel 6 modellerer antallet af cykeldage per måned blandt responden-
ter i kendskabsundersøgelsen som en funktion af demografiske, socio-økonomiske, by- og 
regions variable, ’undersøgelsesbølge’ samt Ta’ Cyklen-kampagneaktiviteter i respondentens 
bopælskommune. Inden for kendskabsundersøgelsens datasæt er kontrol for undersøgelses-
bølgen den mulighed der er for at kontrollere for forskelle fra år til år og for generelle årstids-
forskelle i cyklingen. Modellen viser, at der er en positiv signifikant statistisk sammenhæng 
med den lokale kampagneindsats, der opgøres for hver kommune i hver undersøgelses-
bølge/måned. Det er til gengæld ikke muligt at analysere en sammenhæng med den nationale 
kampagneindsats på baggrund af kendskabsundersøgelsens data. 
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Tabel 6: Lineær regressionsanalyse som modellerer cykeldage/måned. 

Variable B Sig. 

(konstant) 1,914 ,118 

Køn ,092 ,620 

Lang uddannelse 1,065 ,000 

Alder -,109 ,023 

Alder x alder ,001 ,046 

Beskæftigelse: studerende 3,528 ,000 

Familietype: enlig ,687 ,003 

Familietype: med børn ,006 ,981 

Undersøgelse 1: apr. 2015 1,084 ,001 

Undersøgelse 2: nov. 2015 1,293 ,000 

Undersøgelse 3: maj 2016 ,041 ,898 

Undersøgelse_4: sep. 2016 1,033 ,002 

Undersøgelse 5: juni 2017 -,478 ,143 

Region Nordjylland -,042 ,916 

Region Midtjylland -,267 ,464 

Region Syddanmark ,829 ,028 

Region Sjælland -,584 ,111 

Befolkningstæthed ,152 ,000 

Jobs/indbygger 3,923 ,000 

Samlede Ta’ Cyklen-kampagneaktiviteter i kommunen 

2015-2017 (opgjort for hver måned). 

,077 ,000 

 
Vi har beregnet lignende regressionsanalyser med holdningsskalaer som de afhængige vari-
abler, for at vurdere om effekter af kampagnen kan spores tilbage til ændringer i holdninger, 
eller om der eksempelvis kan være en større effekt på holdninger end på egentlig cykling.  
For én holdning har vi på dette grundlag fundet en signifikant sammenhæng med Ta’ Cyklen–
kampagneaktiviteter og befolkningens placering på den tilsvarende holdningsskala. Den gen-
nemsnitlige placering af befolkningen på holdningsskalaen ’Funktionelle motiver til at cykle’ 
blev således højere i takt med kampagnens aktiviteter (se Tabel 7). Sammenhængen mellem 
kampagneaktiviteter og holdninger tyder på, at effekten af kampagneaktiviteter på cykeldage 
er delvist baseret på ændringer i holdninger afledt af budskabet i kampagnen, der fokuserede 
på cyklen som hverdagstransportmiddel.  
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Tabel 7: Lineær regressionsanalyse som modellerer placeringen på holdningsskalaen ’Cykel: funktionelle 
motiver’. 

Variable B Sig. 

(konstant) 2,417 ,000 

Køn -,006 ,768 

Lang uddannelse ,032 ,110 

Alder -,011 ,028 

Alder x alder 4,897E-5 ,343 

Beskæftigelse: studerende ,208 ,000 

Familietype: enlig ,052 ,022 

Familietype: med børn -,037 ,130 

Undersøgelse 1: apr. 2015 ,097 ,003 

Undersøgelse 2: nov. 2015 ,037 ,252 

Undersøgelse 3: maj 2016 -,035 ,282 

Undersøgelse_4: sep. 2016 ,027 ,409 

Undersøgelse 5: juni 2017 -,056 ,089 

Region Nordjylland ,060 ,138 

Region Midtjylland ,010 ,779 

Region Syddanmark ,132 ,000 

Region Sjælland -,038 ,301 

Befolkningstæthed ,017 ,000 

Jobs/indbygger ,276 ,004 

Samlede Ta’ Cyklen-kampagneaktiviteter i kommunen 

2015-2017 (opgjort for hver måned). 

,007 ,001 

 
 

 Effektanalyse baseret på TU-data 

Den sidste regressionsanalyse modellerer, om en tur registeret i transportvaneundersøgelsen, 
var en cykeltur eller ej (logistisk regressionsanalyse) og er baseret på en række baggrunds-
faktorer og kumuleret kampagneaktivitet. Regressionsanalysen kontrollerer for baggrundsfak-
torerne for dermed at kunne undersøge selve effekten af kampagnen. Analysen er baseret på 
et datasæt bestående af 154.817 ture gennemført mellem juli 2010 og juli 2017. Modellens 
overordnede resultater er indsat som Tabel 8. Mere detaljerede resultater af alle regressions-
analyser er medtaget i Bilag 3-5 (p. 39ff). 
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Tabel 8: Logistisk regressionsanalyse som modellerer om en tur var en cykeltur. 

Variable B Sig. 

Undersøgelsesår 2010-2017, df=7 X ,000 

Måned januar-december, df=11 X ,000 

Dagtype: hverdag, lørdag, søndag mv., df=5 X ,000 

Køn  ,107 ,000 

Alder -,008 ,009 

Alder x alder ,000 ,041 

Uddannelse: lang videregående, mellemlang mv., df=10 X ,000 

Handicap (0,1) ,684 ,000 

Boligform: enfamilieshus mv., df=5 X ,160 

Familietype: enlige, par, m/u børn, df=3 X ,000 

Børn under 6 år i familien (0,1) ,092 ,000 

Beskæftigelse: studerende, lønmodtagere, selvstændige, uf. Be-

skæftigelse, df=3 
X ,000 

Familieindtægt i DKK (2000) per voksen -,001 ,000 

Befolkningstæthed i byområdet (personer/Ha) ,007 ,000 

Cykelstitæthed (km sti eller bane/kvadratkm byareal) ,122 ,000 

Hovedstadsområdet (0,1) -,257 ,000 

Østjylland (bybåndet, 0,1) -,256 ,000 

Bystørrelse (LN befolkning) ,123 ,000 

Samlede kommunale cykelpuljeprojekter bevilliget 2010-2015 i 

mio. DKK. Bevillig antages at få betydning med 2 års forsinkelse. 

,004 ,000 

Samlede statslige cykelpuljeprojekter 2010-2015 i mio. DKK. Be-

villig antages at få betydning med 2 års forsinkelse. 

,007 ,034 

Samlede Ta’ Cyklen-kampagneaktiviteter i kommunen 2015-2017 

(opgjort for hver måned). 

,010 ,000 

Samlede nationale Ta’ Cyklen-kampagneaktiviteter 2015-2017 

(opgjort for hver måned). 

-,003 ,688 

Konstant -5,610 ,000 
 
Modellen medtager kontrol for undersøgelsesår og -måned og kontrollerer dermed for andre 
generelle ændringer i cykelsandsynligheden fra år til år såsom hårde vintre og generel vækst 
eller nedgang i cyklingen, samt den årstidsvariation, der kendetegner cyklingen. 
Hertil kommer forskelle i region, befolkningstæthed og bystørrelse, der også kan have stor 
betydning for sandsynligheden for, at der cykles. 
Som kontrol for andre cykelindsatser, der kan have betydning for udviklingen i cyklingen i den 
enkelte kommune, har det været muligt at inddrage tætheden af cykelstier i kommunen, samt 
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den samlede volumen af bevilligede projekter efter ansøgning til den statslige ’cykelpulje’ (Tra-
fikministeriet 2009-2015; Vejdirektoratet 2018). For projekterne kendes alene bevillingstids-
punktet, og bevillingen er derfor antaget at have effekt fra 2 år efter bevillingen. Som en test 
af, om resultaterne kan være et udtryk for særlige forhold inden for de kommuner, der deltager 
i kampagnen, er en udgave af modellen, der alene baserer sig på kommuner med kampagne-
aktiviteter, også indsat som bilag. 
Ta’ Cyklen-kampagnens aktiviteter er medtaget som de samlede kampagneaktiviteter i kom-
munen fra kampagnens start frem til det tidspunkt, hvor den konkrete tur gennemføres. Tilsva-
rende for de nationale indsatser, der dog ikke kan placeres geografisk og derfor alene 
afhænger af tidspunktet for turen i datasættet. 
Resultaterne peger i lighed med modellen baseret på kendskabsundersøgelsens data på, at 
der er en positiv og signifikant effekt af Ta’ Cyklen-kampagnens kampagneaktiviteter i kom-
munen på sandsynligheden for at der cykles på en given tur. 
Det samme gør sig ikke gældende for den nationale kampagneindsats. Det er sandsynligt, at 
de bredere nationale kampagnetiltag ’drukner’ i andre aktiviteter og støj. Omvendt har de na-
tionale kampagneelementer – først og fremmest Ta’ Cyklen-appen – indgået i de lokale ind-
satser, hvor frivillige har delt materiale ud, og sundhedssektoren har været involveret i at 
fremme kendskabet til appen. En stor del af det, der principielt har været nationale indsatser, 
må derfor forventes at blive afspejlet i effekten af den samlede lokale kampagneindsats. Mo-
dellens effekt af den lokale kampagneindsats skønnes derfor at udgøre et godt grundlag for 
beregning af kampagnens samlede effekt. 
 

 Samlede kampagneeffekter på cyklingen 
 Grundlaget for effektberegninger 

En opgørelse af kampagnens samlede effekter på antallet af cykelture og antallet af cyklede 
kilometer gør det muligt at vurdere, i hvilken grad kampagnen har opnået sine mål, samt at 
gennemføre sundhedsøkonomiske beregninger. 
Resultater fra effektanalyser baseret på henholdsvis kendskabsundersøgelsen og transport-
vaneundersøgelsen understøtter en sådan vurdering. I den lineære regressionsanalyse for 
antallet af cykeldage per måned i kampagne og ikke-kampagnekommuner fandtes således en 
regressionskoefficient på 0,077 (S.E.= 0,022, p < 0,000) for sammenhængen med det kumu-
lerede antal lokale/kommunale kampagneindsatser. Det betyder at en kampagneaktivitet fører 
til 0,077 cykeldage per person og måned i kommunen, hvor aktiviteten finder sted. Tilsvarende 
fandtes i den TU-baserede logistiske regressionsanalyse af sandsynligheden for at cykle på 
en given tur en regressionskoefficient på 0,010 (S.E.= 0,002, p < 0,000) for sammenhængen 
med det samme kumulerede mål for lokale/kommunale kampagneindsatser. Det betyder at 
logaritmen til oddsne for en cykeltur øges med 0,01 med hver kampagneaktivitet i kommunen, 
hvor aktiviteten finder sted. 
Der blev ikke fundet signifikante effekter af mål for de nationale kampagneindsatser. Formid-
ling af kendskab til Ta’ Cyklen-appen, der var til rådighed for alle i hele landet, har dog i høj 
grad være en del af de lokale indsatser, og det skønnes derfor, at effekten af det kumulerede 
mål for lokale indsatser opfanger kampagnens væsentligste effekter på cyklingen. 
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Der er også en generel risiko for, at den analyserede effekt af kampagneindsatser på cykel-
dage per måned eller sandsynligheden for cykling på en given tur får for meget med. De op-
byggede regressionsmodeller kontrollerer dog eksempelvis for års og månedsspecifikke 
forskelle og dermed blandt andet for milde vintre, andre skift fra år til år eller et forhøjet cykel-
niveau i maj, hvor kampagnen ’Vi cykler til arbejde’ afholdes. Længden af TU undersøgelsen 
har ligeledes gjort det muligt at inddrage en lang periode med mange observationer af ture i 
de samme kommuner både inden for og uden for kampagneperioden. Grundlaget er med an-
dre ord så godt og så præcist som muligt, men det er ikke muligt fuldstændigt at sikre sig mod 
parallelle indsatser, der lokalt eller regionalt kan have påvirket resultatet. 
Regressionskoefficienterne fra effektmodellerne skønnes at kunne anvendes til at repræsen-
tere kampagnens effekter inden for kampagneperioden fra februar 2015 til juli 2017. Det er 
sandsynligt, at der efter kampagneperioden optræder en form for ’henfald’ af effekten, men 
der har ikke været grundlag for at vurdere formen eller længden på et sådant ’henfald’. 
Resultaterne fra den lineære regressionsmodel giver umiddelbart grundlag for at beregne et 
antal ekstra cykeldage per person for hver kampagnemåned og kommune, samt at opregne til 
kommunernes cykeldage-totaler på baggrund af kommunens befolkning. Resultaterne fra den 
logistiske regression kræver beregning af sandsynligheden for at cykle med og uden kam-
pagne for hver enkelt respondent, når kampagneeffekten skal vurderes. Det antages som 
grundlag for vurderingen, at sammensætningen af TU-respondenterne med hensyn til andre 
faktorer, der har betydning for cykling på hver enkelt tur, er repræsentative for befolkningen, 
og TUs indbyggede vægte anvendes til beregning af det samlede antal ture og cykelture på 
døgn og årsniveau for hver kommune. 
Sammenfatning af grundlaget for effektberegninger: 

• Det antages, at de fundne regressionskoefficienter repræsenterer den samlede effekt af 
kampagnen.  

• Kampagnens effekter finder sted inden for kampagneperioden. 
• Kampagneindsatsen til brug for effektberegning opgøres ved hjælp af det kumulerede mål 

for kampagneaktiviteter per kommune per måned. 
• For effektvurdering på baggrund af kendskabsundersøgelsen beregnes ændringer i antal 

cykeldage per måned i alle kampagnens måneder for den del af befolkningen mellem 18 
og 70 år i kommuner med aktiviteter under kampagnen. 

• For effektvurdering på baggrund af TU beregnes den andel af det samlede antal cykelture 
(TUs vægtning), der kan henføres til kampagneindsatsen. 

• Kampagnens cykeldage og cykelture omregnes til cykelkilometer ved anvendelse af gen-
nemsnitsværdier for cykelture og cykelkilometer per dag og tur fra Transportvaneundersø-
gelsen (omregningsfaktorer for kommuner med effekter er indsat i Bilag 6, p. 47). 

 

 Estimater baseret på kendskabsundersøgelsen og TU 

Estimater for forøgelsen af antallet af cykeldage, cykelture og cykelkilometer som følge af Ta’ 
Cyklen-kampagnen baseret på analyser med henholdsvis data fra kendskabsundersøgelsen 
og Transportvaneundersøgelsen er indsat i tabellen nedenfor. Det opgivne interval er baseret 
på 95 % konfidensintervallet for effekten af den kumulerede lokale kampagneaktivitet på ana-
lysevariablene – det vil sige henholdsvis cykeldage og sandsynligheden for en cykeltur. Om-
regning fra cykeldage til cykelture og fra cykelture til cykelkilometer er baseret på nøgletal 
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udtrukket fra Transportvaneundersøgelsen og medtager dermed ikke yderligere usikkerhed for 
disse led (se Bilag 6 for omregningsfaktorer). 
 
Tabel 9: Estimater baseret på kendskabsundersøgelsen og TU.  

 
Hele kampagneperioden,  
februar 2015 - juli 2017 

Kampagnens sidste år,  
juli 2016 - juli 2017 

 
Estimeret forøgelse på baggrund af kendskabsundersøgelsen: 
 Gennemsnit Interval Gennemsnit Interval 

Cykeldage 16,1 mill [8-24 mill] 10,8 mill [5-16 mill] 

Cykelture 42,5 mill [21-64 mill] 28,5 mill [14-43 mill] 

Cykelkm 153 mill  [75-230 mill] 102,2 mill [50-154 mill] 

 
Estimeret forøgelse på baggrund af Transportvaneundersøgelsen (TU):  
 Gennemsnit Interval Gennemsnit Interval 

Cykelture 42,5 mill [24-62 mill] 27,1 mill [15-39 mill] 

Cykelkm 146 mill  [81-213 mill] 93 mill [52-136 mill] 

Note: Gennemsnit er baseret på regressionskoefficienter som gennemsnitsestimat, mens interval er baseret på 
95% konfidensintervallet for regressionskoefficienter 

 
Kendskabsundersøgelsen og Transportvaneundersøgelsen som analysegrundlag har hver 
deres styrker og svagheder: 
Kendskabsundersøgelsens mest åbenlyse fordele er en målrettet dækning (stratifikation) af 
de vigtigste kampagnekommuner med henblik på sammenligning med øvrige kommuner, samt 
spørgsmål til cykling, der medtager en længere tidshorisont for hver respondent.  
Transportvaneundersøgelsens mest åbenlyse fordele er den længere historik, der giver mange 
observationer af kampagnekommuner fra perioder både med og uden kampagne, repræsen-
tation af variationen i cyklingen igennem hele året uafhængigt af afstanden til seneste kam-
pagneindsats, samt repræsentation af tur og dagsadfærd, der på den ene side må anses for 
at være det bedste datagrundlag i forhold til at måle på cykling, men som også giver en stor 
tilfældig variation, der stiller store krav til datamængden. 
Der er ikke noget grundlag for at vælge det ene sæt af estimater frem for det andet. Estima-
terne for kampagneeffekten ligger også meget tæt på hinanden, hvilket må ses som en under-
bygning af en reel forskel mellem kampagne- og ikke-kampagne-kommuner, såvel som en 
underbygning af at forskellen imellem de to øges efterhånden som kampagnen skrider frem. 
Med udgangspunkt i yderpunkterne fra effektintervallerne estimeret på baggrund af både kend-
skabs- og Transportvaneundersøgelsen i tabel 9 kan Ta’ Cyklen-kampagnens samlede effekt 
på antallet af cykelture vurderes til at være mellem 21 og 64 millioner cykelture i hele kampag-
nens løbetid. 
Antallet af cykelture kan omregnes til at svare til mellem 75 og 230 millioner cykelkilometer i 
hele kampagnens løbetid. Effekten er beregnet som en såkaldt ’alt-andet-lige’-effekt. Andre 
faktorer kan således have trukket cyklingen op eller ned i perioden, hvormed effekten af kam-
pagnen ikke nødvendigvis kan genfindes i de absolutte tal for udviklingen i cyklingen. 
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Eftersom Ta’ Cyklen-kampagnen har accelereret over tid, er en forholdsvis stor del af kam-
pagnens effekter knyttet til kampagnens sidste år. Inden for det sidste kampagneår peger esti-
materne på, at kampagnen har bidraget med mellem 14 og 43 millioner cykelture, svarende til 
mellem 50 og 154 millioner cykelkilometer. 
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 Opsummering og konklusioner 
I forbindelse med Ta’ Cyklen-kampagnes gennemførelse har der været gennemført en logning 
af kampagneaktiviteter og en målrettet dataindsamling i forbindelse med de løbende kend-
skabsundersøgelser og den digitale cykelcoach, Ta’ Cyklen-appen, der sammen med data fra 
Transportvaneundersøgelsen (TU) havde til formål at understøtte en vurdering af kampagnens 
effekter. 
På baggrund af aktivitetsloggen kan Ta’ Cyklen-kampagnen beskrives som mindst 49 forskel-
lige kampagneaktiviteter, der foregik på mindst 81 forskellige fysiske lokaliteter. Events i dag-
ligvareforretninger, på stationer, tilstedeværelse ved lokale begivenheder eller lignende. Hertil 
kommer en national aktivitet centreret omkring kampagnens Facebookside og lanceringen af 
den digitale cykelcoach: Ta’ Cyklen-appen, der skulle støtte brugeren i at cykle til hverdag. Ta- 
Cyklen-appen fik i alt 15.545 aktive brugere, og der blev registreret godt 1. mio. cykelture med 
appen. 
På baggrund af kendskabsundersøgelsens statistik for antallet af cykeldage per person anty-
der øget cykling i Frederiksberg og Århus kommuner, at der har været en positiv udvikling 
inden for kampagneperioden. For de øvrige kommuner er tendensen dog mindre klar og sam-
tidigt ses ingen generel tendens for cykelholdningerne, der kan knyttes til kampagneindsatsen. 
Logningen af kampagneaktiviteter og deres placering i tid og sted, samt undersøgelser af cy-
keldage og -ture fra kommuner både med og uden kampagneaktiviteter, har dog understøttet 
en statistisk analyse af kampagnens betydning for cykling og holdninger, når der samtidigt 
kontrolleres for blandt andet årstidsvariation og andre faktorer, der påvirker den generelle ud-
vikling i cyklingen fra år til år. I disse analyser ses både en signifikant positiv sammenhæng 
mellem antallet af kampagneaktiviteter og cykeldage baseret på data fra Ta’ Cyklen-kampag-
nens egen kendskabsundersøgelse, samt mellem antallet af kampagneaktiviteter og cykelture 
baseret på data fra Transportvaneundersøgelsen (TU). 
Sammenhængen betyder, at der inden for de kommuner, der har haft kampagneaktiviteter 
knyttet til Ta’ Cyklen-kampagnen, i takt med at disse aktiviteter er blevet intensiveret, har været 
en mere positiv udvikling i cyklingen, end hvad der har været gennemsnittet for landets øvrige 
kommuner. 
En tilsvarende sammenhæng mellem kampagneaktivitet og holdningsskalaen: ’funktionelle 
motiver for at cykle’ – i overensstemmelse med kampagnes generelle budskab, samt kontrol 
for cykelpuljeprojekter, cykelstitæthed i kommunen, og kommunens deltagelse med aktiviteter 
i Ta’ Cyklen–kampagnen – understøtter en fortolkning af de fundne sammenhænge mellem 
kampagneaktiviteter og cykling som en effekt af kampagnen. 
Med udgangspunkt i analyseresultaterne og den statistiske usikkerhed, der er knyttet til dem, 
kan Ta’ Cyklen-kampagnens samlede effekt dermed opgøres til at være mellem 21 og 64 mil-
lioner cykelture i hele kampagnens løbetid. Dette svarer igen til mellem 75 og 230 millioner 
cykelkilometer i hele kampagnens løbetid.  
Eftersom Ta’ Cyklen-kampagnen har accelereret over tid, er en stor del af kampagnens effek-
ter knyttet til kampagnens sidste år. Mellem 14 og 43 millioner cykelture skønnes at være 
effekten af kampagnen i denne periode, svarende til mellem 50 og 154 millioner cykelkilome-
ter. 
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 Metodiske refleksioner 

Det var fra starten af kampagnen planen at udnytte Transportvaneundersøgelsen som en del 
af grundlaget for en effektanalyse understøttet af en opgørelse af eksponeringen for kampag-
nen. Hertil kom dataindsamling knyttet til Ta’ Cyklen-appen. 
Med henblik på at sikre et datagrundlag, der var følsomt nok til at opfange kampagnens effek-
ter, blev den planlagte kendskabsundersøgelse i starten af projektet også tilpasset med hen-
blik på at inkludere dels egentlig cykeladfærd, men også holdninger til cykling som en faktor, 
der kunne forventes påvirket uden egentlige adfærdsændringer. 
Umiddelbart overraskende, men styrkende for en konklusion om sammenhæng og effekt, fører 
analyser på baggrund af kendskabsundersøgelsen og transportvaneundersøgelsen til sam-
menlignelige resultater. 
Det kontinuerlige mål for kampagneaktiviteter i kommunerne/eksponering for kampagneaktivi-
teter har til gengæld vist sig afgørende for mulighederne for at analysere effekter. Målet er 
baseret på kampagnens aktivitetslog, der blev etableret ved starten af projektet. Konkret består 
loggen af et excel-ark med informationer om eksempelvis tid, sted og aktivitet. I begyndelsen 
blev der også gjort et forsøg på at opgøre, hvor mange der har været forbi en lokalitet med 
kampagneevent (fx en butik eller station). I praksis var dette niveau af eksponeringsstatistik 
dog ikke muligt at opnå. Der er dog opnået en konsistent registrering af aktiviteter, der har 
muliggjort repræsentationen af lokale kampagneaktiviteter i kommuner, samt nationale kam-
pagneaktiviteter, som kontinuerte variable. 
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Bilag 6: Faktorer for omregning fra cykeldage og cykelture til cykelkm. Baseret på udtræk fra 
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 Bilag 1: Aktivitetslog fra Ta’ Cyklen-kampagnen. 

 
Års-
tal 

Må-
ned 

Kommune Titel Aktivitet inkl. uddelt mate-
riale/præmier 

Uddelt materiale/præmier Målgruppe Antal ste-
der/locati-

ons i 
kommu-

nen 
201
5 

3 Aarhus 1. lokale event Rema 1000 butikker, kam-
pagnefrivillige uddeler Bike-

zac cykeltasker med 
kampagnelogo inkl. sadel-
betræk, så længe lager ha-
ves, og flyers samt balloner 
med kampagnelogo. Derud-
over var der plakater i A3-
format til ophængning i bu-

tikken.   

Hver af de 17 Rema 1000 butikker havde for-
inden eventen modtaget to plakater, 240 Bike-
zac cykeltasker, 200 sadelbetræk, 235 flyers 

(med budskaber og invitation til undersøgelse) 
og 235 balloner. 

Præmie: iPad 

Voksne 8 

201
5 

3 Middelfart do do do do 1 

201
5 

3 Odense do do do do 6 

201
5 

3 Frederiksberg do do do do 2 

201
5 

9 Aarhus 2. lokale event Stationer, Frivillige hylder 
cyklisterne og takker dem 
for at tage cyklen til toget. 

Medaljer deles ud til alle de 
forbipasserende som ind-
ledning til en dialog om at 
bruge cyklen i hverdagen 

og i kombination med togtu-
ren. På “medaljerne” hæn-

ger der et par små flyers om 
kampagnen, så budskabet 
også når dem der har travlt 

og ikke har tid til en læn-
gere dialog. 

5000 medaljer inkl. Flyers 
Præmie: Cykelgavekort 

Voksne pend-
lere 

1 

201
5 

9 Middelfart do do do do 2 

201
5 

9 Odense do do do do 1 

201
5 

9 Frederiksberg do do do do 1 

201
5 

9 Hillerød do do do do 1 

201
6 

4 National Lancering Lancering af appen på 
TCD-Facebook med video 
og opslag samt partnernes 

kanaler (FB , intra mv.)  

> indsæt kampagneaktiviteter hos partnerne Voksne dan-
skere 

- 

201
6 

4 National; 
Kræftens Be-

kæmpelse 

Lancering Nyhedsbrev (610 unikke 
sidevisninger), hjemmeside 

(1.135 unikke visninger), 
Facebook (Reach 12.179; 

Like 121), web faktaside om 
appen, artikel i medlems-

blad (80.000 oplag)  

Artikler, foto og lanceringsmateriale Kræftens Be-
kæmpelses 
følgere og 

medlemmer 

  

201
6 

4 National; Hjer-
teforeningen 

Lancering Cykelaktivitet i cykelkælder, 
intranet og kantine, samt 

hjemmeside 

Artikler, foto og lanceringsmateriale - samt di-
alog i forbindelse med aktivitet 

Hjerteforenin-
gens følgere, 

ansatte og 
medlemmer 

1 

201
6 

4 National; Dia-
betesforenin-

gen 

Lancering Nyhedsbrev (610 unikke 
sidevisninger), hjemmeside 

(1.135 unikke visninger), 
Facebook (Reach 12.179; 

Like 121), web faktaside om 
appen, artikel i medlems-

blad (80.000 oplag)  

Artikler, foto og lanceringsmateriale Diabetesfor-
eningens føl-

gere og 
medlemmer 

  

201
6 

4 National: Cyk-
listforbundet 

Lancering Artikel i nyhedsbrev, Cykli-
ster (10.000 modtagere), 

Facebook Cyklistforbundet 
(13.673 følgere) og VCTA 
(10.764 følgere), Hjemme-

side (581 cliks) 

Artikler, foto og lanceringsmateriale Cyklistforbun-
dets følgere 
og medlem-

mer 
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Års-
tal 

Må-
ned 

Kommune Titel Aktivitet inkl. uddelt mate-
riale/præmier 

Uddelt materiale/præmier Målgruppe Antal ste-
der/locati-

ons i 
kommu-

nen 
201
6 

4 Middelfart Lancering Middelfart kommunes Face-
book, Kommunens Linke-

dIn, Lokalavisen, via dialog 
med cykelklub og lokale ak-
tører, kommunens intranet 
som test-konkurrence. Ve-

ste til cykelhold for lokal 
synlighed 

Artikler, foto og lanceringsmateriale Borgere Mid-
delfart Kom-

mune 

  

201
6 

4 Odense Lancering Husstandsomdelte flyer til 
lancering 

Flyer Borgere 
Odense Kom-

mune 

  

201
6 

4 Frederiksberg Lancering Opslag på kommunens fa-
cebook, hjemmeside, opføl-

gende reportage på 
intranet, artikel i lokalavis 
og slides på infoskærme i 

lokale sundhedscenter, bib-
lioteker og borgercentret. 

Artikler, foto og lanceringsmateriale. Borgere Fre-
deriksberg 
Kommune 

  

201
6 

4 Aarhus Aarhus lokal event 
ifbm. lancering 

Cykelværksted i kombina-
tion med snakke og downlo-

ads af appen.  Banner på 
digital medarbejderportal. 
Facebook, Instagram, Ny-
hedsbrev til medarbejdere. 

700 cykelolier; 20000 brugere på medarbejder 
portal; lokalt foto, roll-ups, artikler, foto og lan-

ceringsmateriale 

Voksne århu-
sianere, kom-

munalt 
ansatte 

10 

201
6 

4 Odense Diabetesforeningen Frivillige i diabetesforenin-
gen præsenterede Ta' Cyk-

len-appen for deres 
delegerede.   

Cykeltombola med 50 kopper og små præ-
mier, 100 kopper, en plakat. 

Frivillige i Di-
abetesfor-
eningen 

1 

201
6 

5 Kolding Repræsentantskabs-
møde KB 

Sprede kampagnens bud-
skab og kendskab til appen 

blandt KB frivillige 

Uddeling af 500 kopper, cykelquiz, tombola 
med 500 små præmier, downloads af app, 

balloner  

Frivillige i KB 1 

201
6 

5/6 København, 
Østerbro 

Koptest Test af kopeffekt på en lille 
lokal cafe på Nordre Fri-
havnsgade i København.  

Cafeen modtog 200 kopper, 2 plakater og har 
solgt to go-kaffe 

Voksne/unge 1 

201
6 

6 Vojens/Hader-
slev  

Store Cykeldag Promovering af app ifbm. 
Store Cykeldag. Frivillige 

spredte budskabet om ap-
pen 

Uddelte 100 go cards, 150 Ta' Cyklen-kopper, 
200 balloner, 1 cykeltombola med gevinst : 
100 kopper inkl. små præmier (3*35 nøgle-

ringe, olier, blomst)) 

Vokse/ældre 1 

201
6 

6 Frederiksberg FRBdage Promovering af app ifbm. 
FRBdage. Timelønnede 

spredte budskabet om ap-
pen,  

 Uddeling af  100 Ta'Cyklen kopper, 1 plakat, 
100 balloner, 1 cykeltombola med gevinst: 100 

kopper inkl. små præmier (3*35 nøgleringe, 
olier, blomst)), 4 veste og kasketter 

Familier 1 

201
6 

5 Odense Cykelkonferencen Promovering af app ifbm. 
Cykelkonferencen. 2 an-

satte spredte budskabet om 
appen og kom i dialog med 

potentielle kommuner.  

Uddeling af kopper, præsentation af merchan-
dice og cykeltombola + ladcykel. 

Kommunalt 
ansatte 

1 

201
6 

6 National DSB nyhedsbrev til 
DSB+ kunder 

Hovedartikel i nyhedsbrev, 
som udsendes til DSB+ 

kunder 

  Modtagere af 
DSB nyheds-

brev 

  

201
6 

10 Odense Event i Odense kom-
mune 

Anonym konkurrence for cy-
kelture med appen, hvor 

brugere kunne udtrækkes 
og vinde én af 34 præmier- 

Diverse gavekort Borgere 
Odense Kom-

mune 

? 

201
6 

11 Odense Event i Odense kom-
mune 

Forsat Empower-projekt 
med facere mv. 

Merchandice: pastilæsker, outdoormedier mv Borgere 
Odense Kom-

mune 

20 

201
6 

10 Nationalt; KB Lyserød Lørdag Uddeling af xx antal kopper 
og xx antal plakater til 

landsdækkende event Lyse-
rød Lørdag, som giveaway 
for de frivillige i Kræftens 

Bekæmpelse 

Kopper, plakater Frivillige og 
deltagere til 
Lyserød Lør-
dag i Kræf-

tens 
Bekæmpelse 

 

201
6 

9 Israels Plads 
KBH 

Event Cyklistforbun-
det 

Roll-ups, uddeling af kopper 
med kaffe og cykelaktivite-

ter på Israels Plads 

Kopper, plakater Cyklister og 
besøgende 
på Israels 
Plads d.d. 

1 
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Års-
tal 

Må-
ned 

Kommune Titel Aktivitet inkl. uddelt mate-
riale/præmier 

Uddelt materiale/præmier Målgruppe Antal ste-
der/locati-

ons i 
kommu-

nen 
201
6 

9 I hele landet Hjerteforening plaka-
ter og postkort 

Hjerteforenings frivillige de-
ler plakater ud til cykelfor-

handlere og 
sundhedscentre 

Postkort og plakater Kunder hos 
cykelforhand-
lere og besø-

gende i 
sundheds-

centre 

  

201
6 

10 Århus Digitalt banner i Århus 
ved 4 indfaldsveje 

Digitalt billede med call to 
action: download app 

- Bilister på vej 
ind mod År-

hus by 

4 

201
6 

10 Aalborg Ladcykel til Knæk 
Cancer 

Med dialog om hverdags-
cykling, gratis kaffe og 

hjælp til download 

  
1 

201
6 

10 Herning do do 
  

1 

201
6 

10 Haderslev do do 
  

1 

201
6 

10 Odense do do 
  

1 

201
6 

10 Hillerød do do Kopper, plakater Besøgende til 
Knæk Cancer 

1 

201
6 

11 Hele landet Ta´ Cyklen hele året         

201
6 

11 Region Ho-
vedstaden 

Busreklamer i alle Mo-
via busser 

Infografik om at ta´ cyklen 
hele året til bussen 

- Buspassage-
rer 

- 

201
6 

11 Region Ho-
vedstaden 

DSB s-togs-film Film om at ta´ cyklen hele 
året med i s-tog 

- s-togs passa-
gerer 

- 

201
6 

11 KBH Event på 4 stationer Facere hylder seje vinter-
cyklister med gratis kaffe på 

4 stationer 

Kopper, slapwraps og gratis kaffe fra 7eleven 
 

1 

201
6 

11 Middelfart do do 
  

1 

201
6 

11 Århus do do 
  

1 

201
6 

11 Slagelse do do 
 

Togpassage-
rer 

1 

201
6 

11 Middelfart Event på stationen Borgmester hylder vinter-
cyklister, samt pressedæk-

ning af eventen 

Kopper, slapwraps og gratis kaffe fra 7eleven Togpassage-
rer og bor-

gere i 
Middelfart 

1 

201
6 

11 Hele landet PR Diabetesforenin-
gen 

Presseindsats for hele året - Alle danskere - 

201
6 

11 Hele landet PR Cyklistforbundet Presseindsats for hele året - Alle danskere - 

201
7 

4 Aarhus Ta´ Cyklen fordi…fej-
ring 

Facere hylder cyklister med 
musik, sæbebobler/konfetti 

og gratis ringeklokker 

5000 ringeklokker med flyer uddelt, 200 kaffe-
kopper og 200 balloner 

Forbipasse-
rende 

2 

201
7 

4 Frederiksberg Ta´ Cyklen fordi…fej-
ring 

Facere hylder cyklister med 
musik, sæbebobler/konfetti 

og gratis ringeklokker 

2500 ringeklokker med flyer uddelt, 100 ballo-
ner og 100 kaffekopper 

Forbipasse-
rende 

1 
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 Bilag 2: Kumulerede lokale kampagneaktiviteter i kommuner 

 

 
Figur 13: Kumulerede lokale kampagneaktiviteter per kommunenummer - i hele kampagnens forløb. 
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 Bilag 3: Resultattabeller for regressionsmodel i SPSS, der beskriver effek-
ten af kampagneaktiviteten på antallet af cykeldage per person (OLS) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,914 1,223  1,565 ,118 

Hvad er dit køn? ,092 ,186 ,004 ,496 ,620 

higher_edu 1,065 ,196 ,051 5,427 ,000 

Age -,109 ,048 -,156 -2,282 ,023 

age2 ,001 ,001 ,131 1,993 ,046 

student 3,528 ,347 ,118 10,163 ,000 

single household ,687 ,228 ,030 3,015 ,003 

household with children ,006 ,241 ,000 ,024 ,981 

Wave_1 1,084 ,329 ,037 3,296 ,001 

Wave_2 1,293 ,317 ,047 4,076 ,000 

Wave_3 ,041 ,322 ,001 ,129 ,898 

Wave_4 1,033 ,329 ,036 3,139 ,002 

Wave_5 -,478 ,326 -,017 -1,466 ,143 

Region NJ -,042 ,403 -,001 -,105 ,916 

Region MJ -,267 ,365 -,011 -,733 ,464 

Region SD ,829 ,377 ,032 2,198 ,028 

Region S -,584 ,366 -,019 -1,595 ,111 

Population_density ,152 ,010 ,229 15,625 ,000 

Jobs_per_resident 3,923 ,955 ,038 4,108 ,000 

TaCyk_Local_accum ,077 ,022 ,035 3,511 ,000 
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 Bilag 4: Resultattabeller for regressionsmodel i SPSS, der beskriver effek-
ten af kampagneaktiviteten på respondenters holdninger på skalaen: 
Funktionelle motiver for at cykle (OLS) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,417 ,123  19,649 ,000 

Hvad er dit køn? -,006 ,019 -,003 -,296 ,768 

higher_edu ,032 ,020 ,015 1,596 ,110 

Age -,011 ,005 -,152 -2,200 ,028 

age2 4,897E-5 ,000 ,063 ,949 ,343 

student ,208 ,035 ,070 5,942 ,000 

single household ,052 ,023 ,023 2,285 ,022 

household with children -,037 ,024 -,016 -1,515 ,130 

Wave_1 ,097 ,033 ,034 2,936 ,003 

Wave_2 ,037 ,032 ,013 1,146 ,252 

Wave_3 -,035 ,032 -,013 -1,076 ,282 

Wave_4 ,027 ,033 ,010 ,826 ,409 

Wave_5 -,056 ,033 -,020 -1,702 ,089 

Region NJ ,060 ,041 ,017 1,482 ,138 

Region MJ ,010 ,037 ,004 ,280 ,779 

Region SD ,132 ,038 ,052 3,487 ,000 

Region S -,038 ,037 -,013 -1,034 ,301 

Population_density ,017 ,001 ,257 17,355 ,000 

Jobs_per_resident ,276 ,096 ,027 2,876 ,004 

TaCyk_Local_accum ,007 ,002 ,032 3,202 ,001 
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 Bilag 5: Resultattabeller for regressionsmodeller i SPSS, der beskriver ef-
fekten af kampagneaktiviteten på sandsynligheden for at ture er cykelture 
(logit) 

 
Model 1, alle kommuner: 
 
Datagrundlaget for analyser er alle Transportvaneundersøgelsens ture fra og med juli 2010 til 
og med juli 2017. Den afhængige variabel er et binært (0,1) mål for om der har været anvendt 
en cykel på en given tur. Respondenternes egenskaber (køn, alder mv.), ugedag, måned og 
årstal, samt geografiske og infrastrukturelle forhold ved respondenternes bopælskommuner er 
medtaget i analysen. 

 
 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 125690,507a ,087 ,147 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because param-

eter estimates changed by less than ,001. 

 
 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 Cykelbrug_p_turen Percentage Cor-

rect  ,00 1,00 

Step 1 Cykelbrug_p_turen ,00 127558 1351 99,0 

1,00 24584 1323 5,1 

Overall Percentage   83,2 

a. The cut value is ,500 
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Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a DiaryYear   53,668 7 ,000  
DiaryYear(1) ,081 ,089 ,831 1 ,362 1,084 

DiaryYear(2) ,175 ,085 4,197 1 ,041 1,191 

DiaryYear(3) ,144 ,086 2,820 1 ,093 1,154 

DiaryYear(4) ,181 ,086 4,422 1 ,035 1,198 

DiaryYear(5) ,084 ,086 ,939 1 ,332 1,087 

DiaryYear(6) ,025 ,086 ,081 1 ,776 1,025 

DiaryYear(7) -,028 ,051 ,299 1 ,584 ,973 

DiaryMonth   718,257 11 ,000  
DiaryMonth(1) -,074 ,042 3,062 1 ,080 ,929 

DiaryMonth(2) ,021 ,042 ,259 1 ,610 1,022 

DiaryMonth(3) ,279 ,040 49,505 1 ,000 1,322 

DiaryMonth(4) ,300 ,039 58,708 1 ,000 1,349 

DiaryMonth(5) ,462 ,038 147,266 1 ,000 1,587 

DiaryMonth(6) ,479 ,038 156,456 1 ,000 1,614 

DiaryMonth(7) ,339 ,037 83,668 1 ,000 1,404 

DiaryMonth(8) ,507 ,036 198,373 1 ,000 1,661 

DiaryMonth(9) ,565 ,036 248,557 1 ,000 1,759 

DiaryMonth(10) ,429 ,036 138,739 1 ,000 1,536 

DiaryMonth(11) ,215 ,037 33,277 1 ,000 1,240 

DiaryDaytype   1145,011 5 ,000  
DiaryDaytype(1) ,742 ,068 118,637 1 ,000 2,100 

DiaryDaytype(2) ,612 ,070 77,055 1 ,000 1,845 

DiaryDaytype(3) ,410 ,084 23,545 1 ,000 1,506 

DiaryDaytype(4) ,142 ,071 3,962 1 ,047 1,152 

DiaryDaytype(5) ,093 ,072 1,690 1 ,194 1,098 

RespSex ,107 ,015 51,433 1 ,000 1,113 

RespAgeCorrect -,008 ,003 6,897 1 ,009 ,992 

RespEdulevel   533,174 10 ,000  
RespEdulevel(1) ,114 ,041 7,790 1 ,005 1,121 

RespEdulevel(2) ,132 ,063 4,429 1 ,035 1,141 

RespEdulevel(3) -,377 ,044 72,215 1 ,000 ,686 

RespEdulevel(4) -,412 ,044 86,804 1 ,000 ,663 

RespEdulevel(5) -,443 ,036 152,241 1 ,000 ,642 
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RespEdulevel(6) -,468 ,042 121,417 1 ,000 ,626 

RespEdulevel(7) -,462 ,059 61,858 1 ,000 ,630 

RespEdulevel(8) -,414 ,027 242,068 1 ,000 ,661 

RespEdulevel(9) -,327 ,036 82,033 1 ,000 ,721 

RespEdulevel(10) -,216 ,023 84,891 1 ,000 ,806 

Handicap ,684 ,050 190,425 1 ,000 1,982 

HousehAccomodation   7,931 5 ,160  
HousehAccomodation(1) -,121 ,066 3,405 1 ,065 ,886 

HousehAccomodation(2) -,152 ,068 4,957 1 ,026 ,859 

HousehAccomodation(3) -,109 ,066 2,727 1 ,099 ,897 

HousehAccomodation(4) -,186 ,080 5,410 1 ,020 ,830 

HousehAccomodation(5) -,128 ,089 2,084 1 ,149 ,880 

NuclFamType   171,565 3 ,000  
NuclFamType(1) ,449 ,035 160,861 1 ,000 1,567 

NuclFamType(2) ,081 ,034 5,582 1 ,018 1,084 

NuclFamType(3) ,231 ,026 75,939 1 ,000 1,259 

NuclFamNumPersO6 ,092 ,011 64,711 1 ,000 1,097 

age_squared ,000 ,000 4,166 1 ,041 1,000 

Occupation_class   600,786 3 ,000  
Occupation_class(1) ,810 ,036 494,954 1 ,000 2,247 

Occupation_class(2) ,160 ,027 36,244 1 ,000 1,173 

Occupation_class(3) -,128 ,046 7,778 1 ,005 ,880 

Inc_per_adult -,001 ,000 67,918 1 ,000 ,999 

PopHa ,007 ,000 263,510 1 ,000 1,007 

Csti_SqKm ,122 ,018 45,989 1 ,000 1,129 

Capitalarea -,257 ,026 100,867 1 ,000 ,773 

EastJutland -,256 ,021 150,513 1 ,000 ,775 

LN_City_size ,123 ,003 1446,313 1 ,000 1,131 

Total_Kum00DKK ,000 ,000 119,196 1 ,000 1,000 

Statsvej00DKK ,000 ,000 4,507 1 ,034 1,000 

Local_accum ,010 ,002 19,953 1 ,000 1,010 

National_accum -,003 ,007 ,161 1 ,688 ,997 

Constant -5,610 ,189 877,277 1 ,000 ,004 

a. Variable(s) entered on step 1: Local_accum, National_accum. 
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Model 2, kommuner hvor der har været en lokal kampagneindsats som en del af Ta’ Cyklen-
kampagnen: 

Modellen har samme indhold og afhængig variabel som model 1, men baserer sig alene på 
respondenter og ture fra de kommuner, der havde lokale kampagneaktiviteter i Ta’ Cyklen-
kampagnen. Hermed tilsigtes en indirekte kontrol af, om ’særlige egenskaber’ ved kampagne-
deltagerne kan være forklaringen på kampagne-effekten i analysen. En effekt af kampagne-
aktiviteten kan dog genfindes inden for de kommuner, der har haft kampagneaktivitet, hvilket 
støtter op om den konklusion, at kampagnens aktiviteter i sig selv har haft effekt. 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 50723,145a ,107 ,161 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because param-

eter estimates changed by less than ,001. 

 
 
 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 Cykelbrug_p_turen Percentage Cor-

rect  ,00 1,00 

Step 1 Cykelbrug_p_turen ,00 37728 1233 96,8 

1,00 10822 1495 12,1 

Overall Percentage   76,5 

a. The cut value is ,500 

 
 
 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a DiaryYear   24,981 7 ,001  
DiaryYear(1) ,201 ,137 2,159 1 ,142 1,223 

DiaryYear(2) ,242 ,131 3,399 1 ,065 1,274 

DiaryYear(3) ,155 ,129 1,428 1 ,232 1,167 

DiaryYear(4) ,160 ,129 1,525 1 ,217 1,173 

DiaryYear(5) ,041 ,128 ,104 1 ,747 1,042 

DiaryYear(6) ,000 ,128 ,000 1 ,999 1,000 
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DiaryYear(7) ,003 ,077 ,001 1 ,972 1,003 

DiaryMonth   195,919 11 ,000  
DiaryMonth(1) -,134 ,061 4,894 1 ,027 ,874 

DiaryMonth(2) -,123 ,061 4,066 1 ,044 ,884 

DiaryMonth(3) ,142 ,058 5,929 1 ,015 1,152 

DiaryMonth(4) ,078 ,058 1,832 1 ,176 1,081 

DiaryMonth(5) ,210 ,056 13,972 1 ,000 1,234 

DiaryMonth(6) ,224 ,056 15,736 1 ,000 1,251 

DiaryMonth(7) -,052 ,055 ,878 1 ,349 ,950 

DiaryMonth(8) ,255 ,054 22,423 1 ,000 1,290 

DiaryMonth(9) ,377 ,053 50,907 1 ,000 1,458 

DiaryMonth(10) ,260 ,053 23,634 1 ,000 1,297 

DiaryMonth(11) ,044 ,055 ,627 1 ,428 1,045 

DiaryDaytype   740,509 5 ,000  
DiaryDaytype(1) ,736 ,101 53,382 1 ,000 2,087 

DiaryDaytype(2) ,560 ,103 29,413 1 ,000 1,750 

DiaryDaytype(3) ,522 ,122 18,398 1 ,000 1,685 

DiaryDaytype(4) -,056 ,106 ,285 1 ,593 ,945 

DiaryDaytype(5) -,029 ,106 ,075 1 ,784 ,971 

RespSex ,149 ,023 43,208 1 ,000 1,160 

RespAgeCorrect ,004 ,006 ,599 1 ,439 1,004 

RespEdulevel   342,222 10 ,000  
RespEdulevel(1) -,342 ,076 20,175 1 ,000 ,711 

RespEdulevel(2) -,413 ,124 11,031 1 ,001 ,662 

RespEdulevel(3) -,746 ,080 87,562 1 ,000 ,474 

RespEdulevel(4) -,715 ,076 89,033 1 ,000 ,489 

RespEdulevel(5) -,540 ,047 129,463 1 ,000 ,583 

RespEdulevel(6) -,582 ,062 89,230 1 ,000 ,559 

RespEdulevel(7) -,755 ,106 50,403 1 ,000 ,470 

RespEdulevel(8) -,594 ,041 215,050 1 ,000 ,552 

RespEdulevel(9) -,423 ,057 55,630 1 ,000 ,655 

RespEdulevel(10) -,278 ,032 75,405 1 ,000 ,757 

Handicap ,697 ,085 67,905 1 ,000 2,008 

HousehAccomodation   28,764 5 ,000  
HousehAccomodation(1) -,268 ,097 7,550 1 ,006 ,765 

HousehAccomodation(2) -,416 ,103 16,389 1 ,000 ,660 
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HousehAccomodation(3) -,202 ,095 4,494 1 ,034 ,817 

HousehAccomodation(4) -,342 ,162 4,458 1 ,035 ,710 

HousehAccomodation(5) -,236 ,118 3,993 1 ,046 ,790 

NuclFamType   108,526 3 ,000  
NuclFamType(1) ,533 ,052 103,703 1 ,000 1,704 

NuclFamType(2) ,128 ,056 5,142 1 ,023 1,136 

NuclFamType(3) ,310 ,039 62,238 1 ,000 1,364 

NuclFamNumPersO6 ,096 ,019 25,689 1 ,000 1,101 

age_squared ,000 ,000 2,852 1 ,091 1,000 

Occupation_class   268,519 3 ,000  
Occupation_class(1) ,822 ,053 244,837 1 ,000 2,276 

Occupation_class(2) ,271 ,042 41,393 1 ,000 1,312 

Occupation_class(3) ,116 ,068 2,896 1 ,089 1,123 

Inc_per_adult -,001 ,000 27,817 1 ,000 ,999 

PopHa ,003 ,001 15,167 1 ,000 1,003 

Csti_SqKm ,048 ,079 ,369 1 ,544 1,049 

Capitalarea -,062 ,102 ,368 1 ,544 ,940 

EastJutland -,220 ,035 39,132 1 ,000 ,803 

LN_City_size ,132 ,007 337,340 1 ,000 1,141 

Total_Kum00DKK ,000 ,000 59,764 1 ,000 1,000 

Statsvej00DKK ,000 ,000 11,073 1 ,001 1,000 

Local_accum ,015 ,003 29,986 1 ,000 1,016 

National_accum -,023 ,010 5,161 1 ,023 ,977 

Constant -5,443 ,322 285,379 1 ,000 ,004 

a. Variable(s) entered on step 1: DiaryYear, DiaryMonth, DiaryDaytype, RespSex, RespAgeCorrect, RespEdulevel, 

Handicap, HousehAccomodation, NuclFamType, NuclFamNumPersO6, age_squared, Occupation_class, 

Inc_per_adult, PopHa, Csti_SqKm, Capitalarea, EastJutland, LN_City_size, Total_Kum00DKK, Statsvej00DKK, Lo-

cal_accum, National_accum. 
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 Bilag 6: Faktorer for omregning fra cykeldage og cykelture til cykelkm. Ba-
seret på udtræk fra Transportvaneundersøgelsen (TU) 

 

Kom-
mune 

Cykel-
ture per 
cykeldag 

Cykelkm 
per cy-
keltur 

Cykelkm 
per cy-
keldag 

101 2,7 3,8 10,1 
147 2,8 3,9 10,1 
219 2,7 3,7 9,4 
330 2,4 3,1 7,3 
410 2,3 1,9 4,5 
461 2,7 3,7 9,5 
510 2,4 3,2 8,2 
621 2,6 2,7 7,5 
657 2,6 3,5 7,7 
751 2,6 3,9 9,5 
851 2,4 3,4 8,2 

 
Cykelture i tabellen er defineret som antallet af ture i transportvaneundersøgelsen, hvor der 
har været anvendt en cykel som hovedtransportmiddel eller på en del af turen. 
 
En cykeldag er defineret ved, at respondenten ifølge interviewet har anvendt en cykel som 
transportmiddel. 


