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1 Introduktion 
Notatet beskriver resultatet af og baggrundsdata for en interviewanalyse af ind-
købs- og transportvaner på handelsstrøgene i Frederiksberg Kommune udført i 
september 2018.  

Baggrund 
Interviewanalysen er gennemført som led i en samlet analyse af muligheder for 
at styrke cykelandelen blandt besøgende til handelsstrøgene. 

Notatet indgår som et bilag til den samlede afrapportering. 

2 Analysens design og omfang 
Undersøgelsen blev gennemført i september 2018 ved at interviewe ca. 1.100 
personer på kommunens handelsstrøg.  

Strækning Antal interview 

Borups Allé 135 12% 

Falkoner Allé 108 9% 

Gammel Kongevej 135 12% 

Godthåbsvej 125 11% 

H.C. Ørsteds Vej/Rosenørns Allé 169 15% 

Nordre Fasanvej/Finsensvej 171 15% 

Peter Bangs Vej 128 11% 

Smallegade 85 7% 

Vesterbrogade 88 8% 

I alt 1.144 100% 

Tabel 1 Antal gennemførte interviews 

 

Ca. 70 % af de interviewede bor i Frederiksberg Kommune, ca. 25 % i Køben-
havns Kommune, resten primært i nabokommuner. 

Kommune Antal Andel 

Frederiksberg Kommune  797 70 % 

Københavns Kommune 282 25 % 

Anden kommune  62 5 % 

I alt  1141 100 

Tabel 2  Bopæl  
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Interviewene blev gennemført som "stopinterview", hvor en interviewer stop-
pede forbipasserende og spurgte om lov til at stille nogle spørgsmål. Inter-
viewene blev gennemført ved hjælp af et spørgeskema, som intervieweren 
havde på en telefon, og de indtastede svar blev registreret og sendt elektronisk 
med det samme.  

Interviewene blev foretaget på torsdage, fredage og lørdage i uge 36 og 37, 
september 2018. Tidspunktet for interviewene var kl.10 - 18 på hverdagene og 
kl.10 – 14 på lørdage. 

Spørgeramme 
Spørgsmålene blev opbygget med udgangspunkt i tidligere udførte interviewana-
lyser inden for samme emne i Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse.  

Kort beskrivelse af spørgsmålene til analysen:  

› Baggrundsoplysninger: Køn, alder, postnummer, husstrandsstørrelse, be-
skæftigelse, afstand fra bolig til den nærmeste butik  

› Igangværende besøg: Transportmiddel, formål med indkøbsturen, afstand 
fra bopæl til det sted der først er brugt penge, forbrug i kr. fordelt på for-
skellige indkøb.  

› Øvrige spørgsmål: Rådighed over bil/cykel, antal indkøbsture de sidste 7 
dage fordelt på transportmiddel, hvad kan få folk til at cykle oftere til ind-
køb. 

Analysens validitet  
En stikprøveundersøgelse som denne vil altid være forbundet med en vis usik-
kerhed. Der er tilfældige variationer mellem de interviewede (tilfældige fejl), og 
der kan være såkaldt systematiske fejl, som skyldes at stikprøven ikke er 100 % 
repræsentativ (f.eks. på grund af valg af tid og sted for undersøgelsen). Syste-
matiske fejl er søgt minimeret ved planlægningen af denne analyse.  

Konsekvensen af tilfældige fejl afhænger af stikprøvens størrelse. Med en repræ-
sentativ stikprøve er det muligt at beregne den statistiske usikkerhed på sva-
rene. Hvis der f.eks. er interviewet 200 personer i en stikprøve, vil de indsam-
lede svar sjældent afvige mere end +/- 7 %-point fra den "sande" værdi. Med 
300 interviewsvar er usikkerheden 5,7 %-point osv. 
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3 Baggrundsdata om deltagerne 

Alderssammensætning 

 
Figur 1 Aldersfordeling blandt de interviewede 

 

Kønsfordeling 

 
Figur 2 Fordeling på køn pr. strækning blandt de interviewede 
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Beskæftigelsessituation 

 
Figur 3  Fordeling på hovedbeskæftigelse blandt de interviewede  
 

Husstandsstørrelse 

 
Figur 4  Fordeling på husstandsstørrelse pr strækning blandt de interviewede 
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Antal personer under 18 år i husstanden  

 
Figur 5  Fordeling på strækninger af antal personer under 18 år i husstanden blandt de 

interviewede 

Sammenfattende om deltagere i analysen  
Resultaterne viser, at analysen inkluderer svar fra en bred vifte af persontyper 
og derfor kan give brugbare resultater i forhold til de centrale spørgsmål om ind-
køb og transportmiddel, som er analysens fokus. 

4 Transportmiddel  
 

Anvendt transportmiddel  

 
Figur 6  Fordeling på transportmiddel for de ture, som de interviewede var i færd med at 

foretage, gennemsnit for alle strækninger.  

Resultaterne viser tydeligt, at cyklister og gående udgør de største andele af be-
søgende i handelsstrøgene, henholdsvis 38 % og 36 %. Bilister udgør ca. 15 % 
og rejsende med kollektiv trafik ca. 11 %. 
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På trods af forskelle mellem de enkelte handelsstrøg er billedet alle steder, at 
cyklende og gående udgør de største andele. Falkoner Allé adskiller sig en lille 
smule fra dette billede, hvor bilister udgør 28 % og lidt mere end andelen af gå-
ende. Årsagerne kan være mange, men sandsynligvis betyder de store parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Centret og Kvickly en del. 

 

 
Figur 7  Fordeling på transportmiddel for de ture, som de interviewede var i færd med at 

foretage, pr. strækning 
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Sammenlignet med TU data 
For at få en indikation på, hvordan svarfordelingen er i forhold til generel viden 
om indkøbstures fordeling på transportmidler i Danmark, er resultaterne sam-
menholdt med tilgængelige data fra den nationale transportvaneundersøgelse 
(TU). Her er anvendt data fra perioden 2008-2018. Data dækker alle ture med 
ærindet indkøb på ture til steder i Frederiksberg Kommune. I alt består dette 
datasæt af interview for ca. 830 ture. 

Sammenligningen viser, at de samlede andele af bilister, summen af gående og 
cyklister samt rejsende med offentlig transport stort set er ens. Tilsyneladende 
er den største forskel andelen af gående og andelen af cyklister, hvor gående 
udgør en større andel i TU analysen end i gadeinterview analysen.  

 
Figur 8 Fordeling af indkøbsture på transportmidler fra den nationale transportvaneun-

dersøgelse med data fra indkøbsture til adresser i Frederiksberg Kommune i perioden 

2008-2018 sammenholdt med resultater om brug af transportmiddel i denne interviewana-

lyse. 

Transportmiddel i forhold til afstand til butikker 
Der blev spurgt både til afstand mellem bopæl og det besøgte handelsstrøg samt 
til afstand mellem bopæl og den nærmeste butik, hvor svarpersonen kan fore-
tage indkøb. 

Stort set alle, 95 %, bor i Frederiksberg eller Københavns Kommuner og har 
dermed kort afstand mellem bopæl og den nærmeste butik. Svar på spørgsmå-
let om afstand til nærmeste butik er derfor ikke anvendt og præsenteres ikke 
her. Kun hvis en større andel af de interviewede havde været fra et større op-
land i hovedstadsområdet, kunne det have været interessant at se nærmere på 
disse svar for at belyse, om de adspurgte reelt havde valgt at køre langt for at 
kunne handle i Frederiksberg frem for at købe ind i deres egen by/byområde. 

Resultaterne om afstande til de besøgte butikker og valg af transportmiddel vi-
ser tydeligt, at andelen af gående falder med stigende afstand, mens det mod-
satte er tilfældet for bilister. For cyklister er der meget lille forskel afhængig af 
afstande i hvert fald for længder op til 5 km. Samtidig er det vigtigt at huske, at 
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i alt udgør besøgende med afstande over 2 km mellem bopæl og besøgssted kun 
3 %, eller 34 personer, ud af de i alt over 1.110 gennemførte interviews. 

 
Figur 9  Fordeling på transportmiddel afhængig af afstand mellem bopæl og første be-

søgte butik (den konkrete tur kan dog være foretaget som gående mellem f.eks. en ar-

bejdsplads og butikken). 

Rådighed over transportmidler 
De, der svarede, at deres igangværende tur var på cykel, med offentlig trans-
port eller gående blev desuden spurgt: Har du rådighed over en bil? 

Resultaterne viser, at ca. halvdelen ikke har rådighed over bil. 

 
Rådighed  Procentfordeling 

Ja, men kun sjældent 8% 

Ja, som regel 39% 

Nej 52% 

I alt  100% 

Tabel 5  Rådighed over bil (spørgsmål stillet til personer, der ikke ankom i bil) 

De, der svarede, at deres igangværende tur var med bil, offentlig transport eller 
gående blev desuden spurgt: Har du rådighed over en cykel? 

Resultaterne viser, at ca. 2 ud af 3 af de interviewede, som ikke kom på cykel 
eller gik, har rådighed over en cykel. 

Rådighed Procentfordeling 

Ja, men kun sjældent 10% 

Ja, som regel 65% 

Nej 25% 

I alt  100% 

Tabel 6  Rådighed over cykel (spørgsmål stillet til personer, der ikke ankom på cykel) 
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5 Forbrug 
Sammenhængen mellem forbrug og valg af transportmiddel er belyst ved at 
spørge til personens konkrete forbrug på den pågældende tur. Resultaterne vi-
ser, at pr. besøg har bilister et højere forbrug end de andre besøgende. 

Fordelingen på forbrugstype viser ikke store forskelle afhængig af anvendt 
transportmiddel, selvom rejsende med offentlig transport tilsyneladende i højere 
grad har et forbrug på personlig pleje eller oplevelser end de øvrige besøgende. 

 
Figur 10  Gennemsnitligt forbrug pr. tur fordelt på transportmiddel og forbrugstype (for få 

data til at få valide resultater pr. strækning fordelt på både forbrugstype, transportmiddel 

og strækninger) 

Når man kobler forbruget pr. besøgende til det samlede antal besøgende viser 
resultaterne, at cyklister og fodgængere står for i alt ca. 66 % af det samlede 
forbrug og cyklister alene for ca. 31 %. 

 

Figur 11  Andele af samlet forbrug blandt de interviewede, fordelt på transporttype 
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En fordeling af resultater på hver af handelsstrøgene viser forskelle. Tilsynela-
dende er det gennemsnitlige forbrug pr. besøgende størst på strækninger, som 
har det største og mest varierede udbud af besøgssteder. Det gælder Falkoner 
Allé, Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Smallegade. Tal for den sidstnævnte er ba-
seret på færre interviews end for de øvrige strækninger, og én person med et 
stort forbrug har derfor påvirket resultatet væsentligt. 

 
Figur 12  Gennemsnitligt forbrug pr. tur fordelt pr strækning og forbrugstype 

For de enkelte strækninger viser de samlede forbrug fordelt på valg af transport-
middel desuden, at især på Falkoner Allé er forbruget pr. bilist relativt stort i for-
hold til de andre strækninger, men der er generelt nogen variation, hvor tilfæl-
digheder kan påvirke resultatet. 

 
Figur 13  Gennemsnitligt forbrug pr. tur fordelt pr. strækning og transportmiddel (de 

store udsving på Smallegade og Falkoner Allé skyldes en enkelt observation hvert sted, 

som dog vurderes at være i orden). 
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6 Opholdstider 
På spørgsmål om opholdstider viser svarene, at en stor andel opholder sig rela-
tivt kort tid på handelsstrøgene. Resultaterne er næsten ens for alle stræknin-
ger, selvom opholdstiderne på især Falkoner Allé og til dels Godthåbsvej tilsyne-
ladende er lidt længere. 

 
Figur 14  Gennemsnitlige opholdstider for de interviewede fordelt pr strækning 

Opholdstiderne synes at være næsten uafhængige af det valgte transportmiddel. 

 
Figur 15  Gennemsnitlige opholdstider fordelt på anvendte transportmidler 
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7 Antal indkøbsture 
De interviewede blev også spurgt til antal besøgssteder på deres tur og til antal 
besøg i løbet af en uge. 

Resultaterne viser, at de fleste besøg er til kun ét sted, hvor der bruges penge, 
hvilket gælder for hver af interviewdagene (torsdag, fredag og lørdag). Det ses 
dog også, at knap 40 % af alle interviewede bruger penge mere end ét sted. Re-
sultaterne viser ingen tydelige forskelle afhængig af ugedag. 

 
Figur 16  Antal besøgssteder, hvor den besøgende har brugt penge på en tur fordelt på de 

ugedage, interviewene er gennemført på. 
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Resultaterne om antal besøgte butikker viser stort set samme tendens uaf-
hængig af det valgte transportmiddel. 

 
Figur 17   Antal besøgssteder, hvor den besøgende har brugt penge på en tur fordelt 

på igangværende transportmiddel 

På spørgsmål om antal besøg inden for den seneste uge viser resultaterne, at 
cyklister og gående står for langt de fleste ture, og fordelingen svarer stort set 
til fordelingen på interviewdagen. 

 
Figur 18  Samlet antal indkøbsture foretaget af de interviewede inden for de sidste 7 dage 

i forhold til interviewtidspunktet 
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8 Motivation til at cykle mere 
Alle interviewede, som havde benyttet bil eller offentlig transport til besøgsste-
det, blev spurgt om forskellige tiltag eller "situationer" kunne motivere dem til at 
cykle oftere til indkøb. Denne gruppe bestod af i alt ca. 300 personer. 

 
Figur 19  Fordeling af svar på spørgsmål stillet til de personer, der ankom enten med bil eller med offentlig trans-

port og som bor højest 2 km fra den besøgte gade (i alt svar fra ca. 175 personer). Svarene er givet på en skala fra 0 

(usandsynligt) til 3 (meget sandsynligt) 

Det var muligt at give supplerende kommentarer, som interviewere meget kort-
fattet beskrev. I alt har 47 af de i alt 300 personer (i alle afstande fra handels-
strøgene og ikke kun op til 2 km) givet kommentarer.  

De fleste kommentarer går på årsager til ikke at cykle (for langt, kan ikke lide at 
cykle, punkteret cykel, for farligt, dårlige lunger mv.) og ikke på, hvad der evt. 
kunne få dem til at bruge cyklen oftere. 

Kun enkelte enestående udsagn om "lån af el-cykel", "færre parkeringsregler", 
"hvis man kan kombinere med offentlig transport", "hyggelige cafeer, noget at 
komme for". 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Der er altid ledige cykelparkeringspladser

Man kan trygt parkere cyklen

Cykelruterne fra min bopæl bliver mere sikre og
fremkommelige

 Jeg kan få bragt varer hjem

Jeg kan låne en ladcykel eller anhænger til varer

Hvor sandsynligt er det at følgende kan få dig til at cykle oftere til indkøb på Frederiksberg?

Usandsynligt Lidt sandsynligt Sandsynligt Meget sandsynligt


	1 Introduktion
	Baggrund

	2 Analysens design og omfang
	Spørgeramme
	Analysens validitet

	3 Baggrundsdata om deltagerne
	Alderssammensætning
	Kønsfordeling
	Beskæftigelsessituation
	Husstandsstørrelse
	Antal personer under 18 år i husstanden
	Sammenfattende om deltagere i analysen

	4 Transportmiddel
	Anvendt transportmiddel
	Sammenlignet med TU data
	Transportmiddel i forhold til afstand til butikker
	Rådighed over transportmidler

	5 Forbrug
	6 Opholdstider
	7 Antal indkøbsture
	8 Motivation til at cykle mere

