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Data i analysen

• Analysen er baseret på 2.953 
surveyinterview med unge i 
alderen 15 til 25 år. 

• Undersøgelsen er således 
nationalt repræsentativ på 
køn, alder og region.

Metode
• Data i analysen er indsamlet af 

Megafon i perioden 20. maj til 10. juni 
2022. Det er sket gennem en kombi-
nation web- og telefonbesvarelser.

• Respondenterne er rekrutteret på
baggrund af et udtræk fra CPR-
registret og efterfølgende kontaktet via
e-boks.

• Den maksimale usikkerhed på
besvarelser, hvor alle respondenter
indgår, er beregnet til ±1,8 pct.
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Af de unge er helt eller overvejende 
enige i, at det er naturligt at man 

bruger cyklen til transport, når man er 
ung

83%

Q: Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Når man er ung i Danmark, er det 
helt naturligt, at man bruger cyklen til transport. ”Ved ikke” er frasorteret. 
N=2790

Stærk cykelnorm blandt danske unge
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Cyklen har et godt 
image

Emotionelt positive 
Klimavenligt, Frihed, Overskud

Negative
Hårdt, Langsomt, Besværligt, Dyrt

Rationelt positive 
Motion, Billigt, Nemt, Fleksibelt, Hurtigt

De udvalgte ord, som de unge blev bedt 
om at associere med cykling kan grupperes 
i tre overordnede kategorier.
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Q: Hvilke af følgende forhold forbinder du først og fremmest med at cykle? Vælg op til 3.. N=2953
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Adfærden følger ikke med normen

26%
af alle danske unge cykler 
til uddannelse og arbejde 
ml. 4 og 7 dage ugentligt 

–
Halvdelen

pendler aldrig på cyklen

18%

26%

26%

20%

37%

Q: Hvor ofte cykler du til Arbejde eller læreplads/Uddannelse. ”Ved ikke” er frasorteret.  N=2772
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Heller ikke i fritiden…

46%
af alle danske unge cykler 

til fritidsaktiviteter på 
ugentlig basis

–
42% cykler aldrig til 

fritidsaktiviteter

36%

41%

42%

41%

57%

Q: Hvor ofte cykler du til følgende: Fast fritidsaktivitet eller fritidsarbejde. ”Ved ikke” er frasorteret.  N= 2871



Operate |  Side  7

Hvad flytter unges 
cykeladfærd?



Operate |  Side  8

Afstand spiller en vigtig rolle for cykling blandt 
de unge

Q: Hvor ofte cykler du til uddannelse? + Kan du frem til din uddannelse  inden for 15 minutter på gåben eller cykel fra din bopæl? ”Ved ikke” er frasorteret. 
N=2953

Kan du nå til din uddannelse inden for 
15 minutter på gåben eller cykel?

NejJa

18%
Cykler dagligt

50%
Cykler dagligt
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Fravalg af cyklen begynder tidligt

Q: Vurderer du, at du cykler mere, det samme eller mindre i dag sammenlignet med for 3 år siden? ”Ved ikke” er frasorteret. N=2822

• Fravalg af cyklen har taget fart allerede når de unge er fyldt 15 år.
• Effekten topper blandt de 19-årige, hvor 2 ud af 3 mener, at de cykler mindre end for 3 år siden.
• Effekten klinger af i 20-erne, men nettoeffekten er fortsat et fald i cykling.
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De unge uden for byerne er mindre tilbøjelige til at 
cykle, når bil og cykel er lige hurtigt

Q: Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Jeg vælger ofte at tage bilen eller blive kørt, selvom cyklen er lige så hurtig eller hurtigere ”Ved ikke/ikke relevant” 
er frasorteret. N=2579

72%
Tager cyklen

28%
Tager bilen

54%
Tager cyklen

46%
Tager bilen
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Adgang til bil er en hæmsko for cykeladfærden

57%
af de 18-25 årige, som har 
kørekort men ikke adgang 
til bil, cykler flere gange 

om ugen til og fra 
uddannelse

75%
af de 18-25 årige, der har egen 

bil cykler aldrig

77%
af de 18-25 årige med 
muligheden, er enige i 

udsagnet, at deres venner 
synes det er fedt, når de 

har bil med
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I 4 ud af 10 familier er det naturligt at alle cykler

42%

9%
7%

35%

4-7 dage om ugen
2-3 dage om ugen
1 dag om ugen
1-3 dage om måneden
Sjældnere end en dag om måneden
Aldrig

”I min familie er det 
naturligt at alle 
cykler”

21%

6%
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62%

4-7 dage om ugen
2-3 dage om ugen
1 dag om ugen
1-3 dage om måneden
Sjældnere end en dag om måneden
Aldrig

”I min familie er det 
ikke naturligt at alle 
cykler”

Q: Hvor ofte cykler du til uddannelse? + Er du enig eller uenig i følgende udsagn: I min familie er det naturligt, at alle cykler. ”Ved ikke” er frasorteret. N=2033
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Forældre spiller en 
hovedrolle i at opfordre til 
cykling
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44%

Arbejdsplads

Uddannelsesinstitution

Kommune/myndighed

Anden familie

Dine venner

Nej, ingen af de nævnte

Forældre

Q: Har du oplevet, at nogle af følgende har opfordret dig til at cykle, når du skal til fx uddannelse, arbejde, 
venner eller en fast fritidsaktivitet? Du kan afgive flere. N=2953

15%

23%

Andelen af unge med 
langt til skole, der 

cykler på daglig basis
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Cykelfremmende initiativer fra uddannelser og 
arbejdsplader

8%

17%

25%

33%

Begrænset antallet af
parkeringspladser til biler

Opfordret til at tage cyklen

Skabt gode parkeringsforhold
for cykler fx overdækning eller

aflåsning

De har ikke gjort noget

Q:Har din nuværende uddannelsesinstitution/arbejdsplads gjort en eller flere af følgende for at fremme cykling? Du kan afgive flere svar. Top 5. N=2953

3%

9%

14%

58%

Stillet lånecykler til rådighed

Opfordret til at tage cyklen

Skabt gode parkeringsforhold
for cykler fx overdækning eller

aflåsning

De har ikke gjort noget
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Fysiske tiltag på uddannelser og arbejdspladser 
giver mere cykling

Q:Har din nuværende uddannelsesinstitution/arbejds-/læreplads Skabt gode parkeringsforhold for cykler fx overdækning eller aflåsning? +  Hvor ofte cykler 
du til uddannelse/arbejde/læreplads.  Uddannelse, N=2159. Arbejde/læreplads, N=618

51%
Cykler på 

ugentlig basis

Ja Nej

36%
Cykler på 

ugentlig basis

Har din uddannelsesinstitution 
skabt gode parkeringsforhold for 
cykler?

52%
Cykler på 

ugentlig basis

Ja Nej

28%
Cykler på 

ugentlig basis

Har din arbejdsplads skabt 
gode parkeringsforhold for 
cykler?
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Opfordringer fra uddannelse og arbejdsplads giver 
mere cykling

Q:Har din nuværende uddannelsesinstitution/arbejdsplads opfordret til at cykle? +  Hvor ofte cykler du til uddannelse/arbejde? 
Uddannelse, N=2159. Arbejde/læreplads, N=613

50%
Cykler på 

ugentlig basis

Ja Nej

37%
Cykler på 

ugentlig basis

57%
Cykler på 

ugentlig basis

Ja Nej

29%
Cykler på 

ugentlig basis

Har din uddannelsesinstitution 
opfordret til at cykle?

Har din arbejdsplads opfordret 
til at cykle?
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Tre vigtige indsigter

Der er en stærk 
cykelkultur blandt de 

unge –
men den er 
udfordret

Normer og vaner har 
væsentlig indflydelse 
på, hvor meget unge 

cykler

De unge kan påvirkes 
til at cykle mere
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