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Den alkaliske fosfatase var uændret, og der fandtes en negativ 
correlation mellem IL-6-niveau og cellulær proliferation.

I dyreforsøg blev foretaget 2-niveaus anterior lumbal inter-
korporal spondylodese med kulfiber-cages på ti grise. NP blev 
blandet med autograft pakket i et kulfiber-cage. Cages pakket 
med autograft alene var kontrol. Efter en 12 ugers observa-
tionsperiode viste resultaterne, at autograft blandet med NP 
resulterede i nedsat eller forsinket knogledannelse som udtryk 
for signifikant hæmmende virkning på helingen.

Studierne peger på vigtigheden af at fjerne alt discusvævet 
ved interkorporal spondylodese, særlig vigtigt NP i forbin-
delse med anterior interkorporal spondylodese. 

Cytokinstudierne peger på vigtigheden af at analysere cy-
tokinfrigørelsen i relation til discuslidelsens symptomatologi. 
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AKADEMISKE AFHANDLINGER

Cand.scient. Jens Troelsen:

Mobil på cykel
En refleksiv analyse af 
kvaliteter og barrierer 
for cykling som transportform

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet ved Institut for Idræt og 
Biomekanik, Syddansk Universitet.

Formålet med afhandlingen er at undersøge kvaliteter og 
barrierer forbundet med cykling som transportform. Fokus i 
afhandlingen er rettet mod trafikantens livsverden. Et centralt 
spørgsmål er at undersøge, hvorfor personer med samme 
transportbehov hhv. vælger og fravælger cykling som trans-
portform. En nuanceret viden herom kan anvise mulige strate-
gier for sundhedsfremme via cykling. Dannelse af empiri i re-
lation hertil er foretaget med kvantitative og kvalitative meto-
der.

De kvantitative undersøgelser består af spørgeskemaer ud-
sendt i alt fire gange fordelt over tre år til 677 odenseanere i al-
deren 15-55 år. De longitudinelle data, der fremkommer heraf 
viser bl.a., at de største motivationer associeret med cykling er 
den forbundne fysiske aktivitet under åben himmel kombine-
ret med trafikal frihed. Omvendt er de største barrierer, at 
transportbehovet kan opleves som for stort i en samtidig er-
kendelse af, at en vis magelighed og bekvemmelighed gør sig 
gældende i transportmiddelvalget.

Den kvalitative undersøgelse består af 12 forskningsinter-
view fordelt med seks daglige cyklister og seks daglige bilister 
udvalgt repræsentativt i alderen 22-54 år. Interviewundersø-
gelsen viser, at transportmiddelvalget i høj grad er relateret til 
trafikantens identitet og levemåde. Som konsekvens af den 

nære sammenhæng kan valg af cyklen medføre en omlæg-
ning til en generelt sundere livsstil, herunder ændrede kost-, 
ryge- og motionsvaner.

Afhandlingen viser, at cykling opfylder andet end trans-
portbehov, men også ønsker om fysisk aktivitet, sundhed, na-
turoplevelser og trafikal frihed. En kvalitetsbetinget mobilitet, 
der står i skarp kontrast til en metrisk mobilitetsopfattelse, der 
foranlediger den accelererende vækst i bilisme.
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