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Indledning 

Dette notat er en del af afrapporteringen af Projekt Cykeljakken, hvor hypotesen var, at cyklisters sikkerhed 

kan forbedres ved at øge deres synlighed i trafikbilledet. I projektet undersøgte vi denne hypotese ved at 

teste, om en cykeljakke med høj synlighed (farve og reflekser) øger cyklisters sikkerhed. Projektet blev 

gennemført som et randomiseret forsøg, hvor vi gav en cykeljakke til 6.800 frivillige cyklister. Efter tilfældig 

udvælgelse fik halvdelen – testgruppen – cykeljakken med det samme, og lovede at køre med jakken, hver 

gang de cyklede i det år, projektet varede. Den anden halvdel udgjorde en såkaldt kontrolgruppe, som først 

fik cykeljakken, da projektperioden var omme. Hver måned indrapporterede deltagerne uheld, som de 

havde været involverede i som cyklist i den forgangne måned, ligesom testgruppen en tilfældig dag i 

måneden blev spurgt, om de havde benyttet cykeljakken på deres seneste cykeltur.  

 

I september 2013 – projektets 11. måned – fik Projekt Cykeljakkens deltagere tilsendt et ekstra 

spørgeskema kaldet ”Det store spørgeskema”. Spørgeskemaets formål var at supplere de demografiske 

spørgsmål, som var blevet stillet i forbindelse med tilmeldingen til projektet, samt at give oplysninger om 

deltagernes holdning til egen og andres adfærd i trafikken. Endelig var hensigten med spørgeskemaet at få 

en vurdering af cykeljakken, som den ene halvdel af deltagerne havde kørt med i omtrent ét år. 93 % af 

projektets deltagere besvarede det store spørgeskema. 

 

Bagerst i notatet findes på side 13 det webbaserede spørgeskema (Bilag A) som deltagerne udfyldte, og på 

side 35 fremgår besvarelserne af spørgeskemaet i tabelform (Bilag B). 
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I alt 6308 besvarede spørgeskemaet – det svarer til 93 % af deltagerne – hvilket vidner om et højt 

engagement blandt deltagerne. I de efterfølgende afsnit er væsentlige resultater fra spørgeskemaet trukket 

frem og kommenteret.  

  

Demografi 

Der var en lille overvægt af mænd i undersøgelsen – 57 %. Hele 76 % var mellem 35 og 65 år, medens 

denne gruppe i befolkningen som helhed kun omfatter 40 % (Danmarks Statistik, 2014). Det er således de 

midaldrende, der dominerer undersøgelsen. 74 % af deltagerne er samboende. 65 % har en bil, som de er 

den primære bruger af, og 71 % angiver, at de kører i bil 1-3 dage om ugen eller hyppigere. Kun 18 % har 

ikke bil i husstanden. 

 

Holdninger til adfærd i trafikken  

I spørgeskemaet er deltagerne spurgt til deres holdninger til forskellig adfærd i trafikken. Generelt 

tilkendegiver deltagerne meget sikkerhedsfokuserede holdninger til trafikken; eksempelvis angiver ikke 

mindre end 91 %, at det er lidt farligt, farligt eller meget farligt ’At undlade at give tegn, når du skal stoppe / 

dreje’ (tabel 14-16).  

 

Deltagerne er også spurgt om, hvordan de vurderer dem selv som cyklister. Her svarer de ikke 

overraskende, at de i høj grad / meget høj grad er opmærksomme, hensynsfulde, tålmodige, sikre og 

tolerante (Tabel 17). Der ses dog en tendens til, at deltagerne svarer forskelligt afhængigt af spørgsmålets 

formulering. Eksempelvis svarer 11,9 %, at de slet ikke, i meget lav grad eller i lav grad er tålmodige, mens 

34,6 % vurderer, at de i nogen grad, høj grad eller meget høj grad er utålmodige. Generelt synes tendensen 

at være, at deltagerne vurderer sig selv bedre, når de bliver spurgt om positive egenskaber (tålmodig, 

opmærksom, tolerant etc.) end når de bliver spurgt om negative egenskaber (utålmodig, intolerant, 

uopmærksom etc.). Det eneste udsagn, der skiller sig lidt ud, er vurderingen af risikovillighed, hvor 25 % 

angiver, at de i nogen, høj eller meget høj grad er risikovillige.   

 

Når deltagerne skal vurdere bilisters adfærd i trafikken, mener flertallet, at bilister generelt er 

opmærksomme på deres medtrafikanter og ser sig for, før de drejer til højre – 7 ud af 10 er lidt enige, enige 

eller helt enige i disse udsagn. På den anden side mener de også, at bilister generelt er utålmodige, og godt 

halvdelen er lidt enige, enige eller helt enige i, at bilister generelt kører risikobetonet (Tabel 18). Denne 

splitning mellem at deltagerne på den ene side opfatter bilisterne som værende utålmodige/risikobetonede 

og på den anden side opmærksomme kan eventuelt skyldes, at deltagerne ofte selv er bilister og mener, at 

de er opmærksomme, når de sidder bag rattet. 

 

Ved vurderingen af fodgængeres adfærd i trafikken, hælder et flertal af deltagerne til, at fodgængere 

generelt er utålmodige og ikke ser sig for, når de går ud på cykelstien eller kørebanen. Til gengæld er 

fodgængerne også overvejende opmærksomme på andre trafikanter og hensynsfulde ifølge deltagerne 

(Tabel 19). 

 

Deltagerne er også bedt om at vurdere andre cyklisters adfærd. Ofte tales der om ”krigen på cykelstierne”, 

men denne frase kan ikke bekræftes af deltagernes vurdering af andre cyklister (tabel 20).  

 

Det er tydeligt, at deltagerne tager relativt let på at cykle i spirituspåvirket tilstand, 72 % svarer således, at 

de en eller flere gange har kørt på cykel, når de har drukket for meget alkohol (tabel 21). 
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Cykelvaner 

Stort set alle svarer, at de bruger cykellygter i lygtetændingstiden, og ¾ af deltagerne svarer, at de ofte, 

næsten altid eller altid benytter cykelhjelm.  75 % svarer, at de aldrig eller sjældent lytter til musik, når de 

cykler.  

 

Kun 10 % taler en gang imellem eller hyppigere i mobiltelefon, når de cykler. 53 % svarer, at de aldrig eller 

sjældent svinger til højre for rødt lys, og 68 % svarer, at de altid eller næsten altid stopper for 

buspassagerer til/fra en holdende bus, endelig svarer 74 %, at de altid eller næsten altid holder tilbage for 

fodgængere i fodgængerfelter.  7 % af deltagerne oplyser, at de en eller flere gange har fået bøde eller 

påtale for forseelser som cyklist. (tabel 22; tabel 24) 

 

Deltagerne blev også spurgt, hvorfor de cykler. De fleste (79 %) gør det for helbredet skyld, men hele 55 % 

svarer ”Det er nemt” og 32 svarer ”For at spare tid”. Kun 8 % svarer ”Jeg har ikke andre valg” (tabel 23).  

Deltagernes hyppigste turformål er til/fra arbejde uddannelse (73 %) og næst hyppigste er ”Cykelture for 

oplevelsens/motionens skyld” (18 %). Ture til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg og erhverv fylder tilsammen 

kun 9 %. (tabel 29) 

 

Hvem er den typiske deltager i projekt cykeljakken? 

På baggrund af deltagernes besvarelser ses det, at den typiske deltager i Projekt Cykeljakken er mand, 

midaldrende, samboende og kører i bil flere gange om ugen, men også hyppigt færdes som cyklist. Som 

cyklist giver han udtryk for at være sikkerhedsbevidst; han bruger cykelhjelm og har lys på når det er mørkt, 

kører ikke med musik og holder tilbage for fodgængere og buspassagerer, ligesom han som hovedregel ikke 

svinger til højre for rødt. Han ser sig selv som en god cyklist; opmærksom, hensynsfuld, tålmodig og 

tolerant. Han indrømmer dog, at han også kan have en tendens til at være lidt risikovillig, når han færdes 

som cyklist i trafikken. 

 

Cykeljakken 

I det store spørgeskema blev deltagerne bedt om at angive deres brug af pangfarvet beklædning før og 

under forsøget samt deres forventede brug efter projektets afslutning. For testgruppen rettede 

spørgsmålene sig mod brugen af cykeljakken, mens kontrolgruppen blev stillet spørgsmål vedrørende 

pangfarvet cykelbeklædning. Testgruppedeltagerne har desuden vurderet cykeljakkens udformning. I det 

følgende beskrives disse resultater. 

 

Anvendelse af cykeljakken/pangfarvet cykelbeklædning 

58 % af deltagerne angav, at de i et eller andet omfang anvendte en pangfarvet cykeljakke/vest før 

projektet. Dog var der kun 4 % af deltagerne der angav, at de altid benyttede en pangfarvet cykeljakke før 

projektet. Samme anvendelse ses for kontrolgruppen i løbet af projektet. Det indikerer, at deltagerne i 

kontrolgruppen har anvendt samme form for cykelbeklædning i projektperioden, som før projektet. (tabel 

32; tabel 33) 

 

Deltagerne i testgruppen skulle bruge cykeljakken, hver gang de cyklede i løbet af det år, forsøget varede. 

10 % af testgruppen angiver, at de aldrig har undladt at bruge cykeljakken, mens 16 % af deltagerne 
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tilkendegiver, at de ofte eller altid har undladt at benytte cykeljakken. En af årsagerne er, at cykeljakken har 

været for varm om sommeren.  

 

”Jeg brugte jakken flittigt i første fase af projektet, men da det blev varmt nok til at den var 

uudholdelig at have på var det desværre småt med motivationen.” 

 

Op mod 70 % af testgruppen angiver, at cykeljakken ikke har været anvendelig i sommermånederne (tabel 

42). Det har påvirket omfanget af deltagernes anvendelse af cykeljakken. For at undersøge om deltagerne 

benyttede cykeljakken, modtog testgruppens deltagere en tilfældig dag hver måned et spørgeskema 

indeholdende spørgsmål om, hvorvidt de havde cyklet den pågældende måned og dernæst, om de på deres 

seneste cykeltur havde benyttet cykeljakken – eller anden pangfarvet beklædning – på denne tur 

(Lahrmann & Madsen, 2014). I juni, juli og august 2013 angav kun henholdsvis 39 %, 25 % og 34 %, at de 

havde benyttet cykeljakken på deres seneste cykeltur, hvorimod disse tal var 84 %, 73 % og 70 % i 

projektets tre første måneder (nov. 2012 - jan. 2013) (tabel 50). 

 

Cykeljakken er flittigst benyttet på ture til/fra arbejde eller uddannelse – her svarer 81 %, at de altid, 

næsten altid eller oftest havde cykeljakken på. Den laveste benyttelsesgrad findes for ture ”i byen” – her er 

den tilsvarende procentdel kun 43 (tabel 44). Svarene viser, at det ikke med denne cykeljakken lykkedes at 

designe et stykke smart beklædning, som deltagerne havde lyst til at promenere i. Det skal dog bemærkes, 

at turformålet arbejde/uddannelse også har været det dominerende turformål for tre ud af fire deltagere 

hvorimod indkøb kun angives som hyppigste turformål af 4 % (tabel 29). 

 

Anvendelse af pangfarvet cykelbeklædning blandt børn 

Brugen af pangfarvet beklædning er højere for projektets deltagere end for deltagernes børn; blandt 

deltagerne med hjemmeboende børn i alderen 6-20 år svarede 55 %, at deres børn aldrig cyklede med en 

pangfarvet cykeljakke eller -vest inden projektet, mens den tilsvarende andel for deltagerne selv er 42 % 

(tabel 37; tabel 32). Forskellen kan skyldes, at det kan være vanskeligt at overbevise børnene – og især 

teenagere – om, at de skal anvende pangfarvet beklædning og sikkerhedsudstyr, som ikke er smart. 

 

”Jeg har sikkerhedsvest på, når jeg cykler i mørke eller i tusmørke. Min søn har en alder, 

hvor han er udenfor min rækkevidde med gode råd. […]” (deltager med søn på 19 år) 

 

”Min datter på 20 vil hellere falde død om end at køre med cykeljakke/hjelm! Og det har 

ikke skortet på opfordringer!!” 

 

Selv om deltagerne finder det vanskeligt at få børnene til at køre med pangfarvet cykelbeklædning, har 

mange et ønske om at der laves kampagner eller andre tiltag rettet mod børnene, samtidig med at der 

produceres cykeljakker i børnestørrelse: 

 

”Lav et lignende projekt til børnene, så de også får øjnene op for "den gode farve". Evt. i 

forbindelse med folkeskolen og deres trafikundervisning.” 

 

”De skal også laves i børnestørrelser. Jeg vil meget gerne lære min dreng på 3 at man skal 

bruge jakke/vest, ligesom vi begge bruger cykelhjelm og lys - og han forstår at det skal man, 

så man ikke bliver kørt ned.” 
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I løbet af projektet har testgruppedeltagerne i højere grad end kontrolgruppen opfordret deres børn til at 

cykle med en cykeljakke eller -vest (figur 1). Det kan skyldes, at de i kraft af selv at skulle benytte 

cykeljakken i løbet af projektet har kunnet ”gå foran med det gode eksempel” og vise deres børn, at de 

også selv cykler med pangfarvet beklædning. 

 

 

Cykeljakkens udformning og udseende 

Testgruppedeltagerne har vurderet cykeljakkens udformning og effekter ved at besvare en række udsagn 

om cykeljakken (tabel 41). Udsagnene er baseret på de henvendelser, som projektets hotline har modtaget 

i løbet af projektet.  

 

Deltagernes vurdering er, at cykeljakken ikke er tilstrækkelig åndbar og mangler ekstra udluftning og 

aftagelige ærmer. Deltagerne vurderer, at dette bevirker, at det ikke er muligt at anvende den ved 

cykeltræning, lange cykelture og cykling om sommeren.  

 

Deltagerne peger på følgende forbedringer, som ville kunne gøre cykeljakken mere brugbar: 

 Jakken bør have lommer, fx til nøgler og telefon 

 Jakken bør findes i flere udgaver, fx en sommer- og en vinterjakke samt en kortærmet cykelbluse 

 Jakken bør være mere åndbar, have ekstra udluftning og aftagelige ærmer 

 Jakken må gerne være mere tætsiddende 

 Jakken kunne have en pose syet ind i foret, så den kunne pakkes sammen og ligge i tasken eller på 

cyklen, når den ikke er i brug 

 

Foruden ønsker til forbedringer af cykeljakken har deltagerne stillet forslag om at producere cykeljakker i 

flere farver, fx orange, pink, grøn og gul og at udvide konceptet med andet pangfarvet cykeltilbehør for at 

øge synligheden af cyklisterne: 

 Handsker 

 Skoovertræk 

 Hjelmovertræk 

 Rygsæk eller vandtæt overtræk til rygsække 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

K

T

Har du i testperioden opfordret dine børn til også at 
benytte sig af en pangfarvet  

cykeljakke / vest, når de cykler? 

Ja Nej Mit barn / mine børn cykler ikke

Figur 1 | Opfordringer til børn om at benytte pangfarvet cykeljakke/-vest 
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Cykeljakkens sikkerhedsmæssige effekt 

Der er stor enighed blandt testgruppens deltagere om, at cykeljakken gør dem mere synlige i trafikken og 

øger sikkerheden i trafikken. 96 % af testgruppen har følt, at cykeljakken i nogen, høj eller meget høj grad 

har bidraget til at øge deres sikkerhed i trafikken (tabel 49). 

 

Ser man på deltagernes tiltro til den sikkerhedsmæssige effekt af pangfarvet tøj, er der forskel på de to 

grupper; der er flere fra testgruppen (38 %) end kontrolgruppen (29 %), som i meget høj grad tror på, at en 

pangfarvet cykeljakke/vest generelt kan øge sikkerheden i trafikken (tabel 48). En forklaring kan være, at 

testgruppen i projektet har cyklet med jakken og derfor har kunnet fornemme, om den har effekt, mens 

kontrolgruppen har kørt med deres normale cykelbeklædning og derfor ikke har kunnet opleve en eventuel 

forbedring. Der er dog meget få fra begge grupper, som ikke – eller kun i meget lav grad – tror på, at en 

pangfarvet cykeljakke/vest generelt øger sikkerheden i trafikken, se figur 2. Det er vigtigt i denne 

sammenhæng at være opmærksom på, at både test- og kontrolgruppen er frivillige, der må formodes at 

have meldt sig til projektet, fordi de tror på jakkens effekt. Det er derfor alene forskelle mellem de to 

grupper, der er interessant, og der kan ikke generaliseres fra de to gruppers vurderinger til befolkningen 

som helhed. 

 

 
Figur 2 | Tiltro til virkningen af pangfarvet tøj på trafiksikkerheden (T = testgruppe, K = kontrolgruppe) 

 

Selv om flertallet overordnet er enige i, at pangfarvet tøj øger sikkerheden i trafikken og er trygt af have på, 

er der også en del som kun i nogen grad er enige i disse påstande. Dette kan skyldes, at cyklisterne også er 

opmærksomme på, at deres adfærd og opmærksomhed i trafikken har betydning for sikkerheden. 

 

”Jeg mener ikke, påklædningen er afgørende for cyklisters sikkerhed - derimod er cyklistens 

koncentration, opmærksomhed, bevidsthed, hensyntagen og snarrådighed helt afgørende.” 

 

”Et problem ved at være ekstremt synlig i trafikken er, at det vil få mig til at ændre min 

cykeladfærd, da jeg ved at jeg nemmere kan blive set. Jeg vil måske begynde at tage mig 

flere friheder. Dette tror jeg ikke vil øge sikkerheden.” 

 

Af besvarelserne ses dog, at der kun er 7 % i testgruppen, der er helt enig, enig eller nærmest enig i 

udsagnet ’Jeg tager flere risici i trafikken med cykeljakken på, fordi jeg føler mig sikker på, at de andre 

trafikanter ser mig’ (tabel 41). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

K

T

I hvor høj grad tror du på, at en pangfarvet cykeljakke / 
vest generelt kan øge sikkerheden i trafikken? 

Meget høj grad Høj grad Nogen grad Lav grad Meget lav grad Slet ikke
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Projekt Cykeljakken undersøger, om gruppen, der kørte med en pangfarvet cykeljakke har bedre  sikkerhed 

sammenlignet med gruppen, der  ikke kørte med en cykeljakke. Nogle deltagere nævner, at de frygter, at 

sikkerhedseffekten af en pangfarvet jakke vil falde, hvis alle cyklister kører med dem, eller at de cyklister, 

som ikke kører med pangfarvet tøj, kan overses, hvis bilisterne kører med en forventning om, at cyklister 

kører i pangfarvet tøj. 

 

”Jeg bliver set, når jakken er på --- MEN hvis alle har en på, så drukner signalet, at der er en 

cyklist måske!” 

 

Iagttagelsen er med stor sandsynlighed korrekt, og handler om den generelle ”kamp” om 

medtrafikanternes opmærksomhed i trafikken. Og dermed handler det ikke alene om, hvor mange cyklister, 

der kører i pangfarvet tøj, men mere generelt om, hvordan den enkelte trafikant ved at sørge om at 

trafikanten selv er synlig samtidig nedsætter synligheden af andre trafikanter. Det kan være bilisters 

anvendelse af kørelys, højtsiddende bremselygter, cyklisters blinkende lygter, fodgængeres reflekser osv.  

 
Anvendelse af cykeljakken efter forsøgets afslutning 

78 % af testgruppen forventer at fortsætte deres brug af cykeljakken efter projektets afslutning, mens 66 % 

af kontrolgruppen forventer at cykle med en pangfarvet cykeljakke/vest efter projektets afslutning. Kun 2 % 

af projektets deltagere regner ikke med at køre med en form for pangfarvet beklædning efter projektet 

(tabel 34; tabel 35). Så selv om testgruppen påpegede mange mangler ved jakken, er det positivt, at så 

mange angiver, at de fortsat vil anvende jakken.   

 

En del af deltagerne har bemærket, at flere cyklister er begyndt at køre med pangfarvet cykelbeklædning, 

mens projektet har stået på. Det kan ikke afvises, at ”Projekt Cykeljakken” har bidraget til at også cyklister, 

som ikke har deltaget i projektet har valgt at anskaffe sig en cykeljakke eller vest, fordi de har lagt mærke til 

projektets deltagere i trafikken. 

 

”Jeg har kørt motionskørsel i København og der drukner man i mængden. I starten så jeg 

mange cykeljakker, men der blev færre af dem.  Derimod har jeg set flere med "egne" gule 

cykeljakker, så projektet har måske givet pote.” 
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Lahrmann, Harry & Madsen, Jens C. O. (2014): Projekt Cykeljakken, NOTAT, To webbaserede 
spørgeskemaer. Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, Aalborg. 

  

http://www.statistikbanken.dk/FOLK2
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Bilag A Webbaseret spørgeskema 

 
Figur 3 |Indhold i ”Det store spørgeskema” fordelt på fællesspørgsmål (grå) og gruppespecifikke spørgsmål (kontrolgruppe = lilla, 
testgruppe = blå). Nummereringen henviser til screenshots fra det webbaserede spørgeskema. 
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1. Test- og kontrolgruppe 

 
 

2. Test- og kontrolgruppe 

 
 

3. Test- og kontrolgruppe 
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4. Test- og kontrolgruppe 

 
 

5. Test- og kontrolgruppe 

 
 

6. Test- og kontrolgruppe 
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7. Test- og kontrolgruppe 

 
 

8. Test- og kontrolgruppe 

 
 

9. Test- og kontrolgruppe 
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10. Test- og kontrolgruppe 

 
 

11. Test- og kontrolgruppe 

 
 

12. Test- og kontrolgruppe 

 



18 

 

13. Test- og kontrolgruppe 

 
 

14. Test- og kontrolgruppe 

 
 

15. Test- og kontrolgruppe 
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16. Test- og kontrolgruppe 

 
 

17. Test- og kontrolgruppe 

 
 

18. Test- og kontrolgruppe 
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19. Test- og kontrolgruppe 

 
 

20. Test- og kontrolgruppe 

 
 

21. Test- og kontrolgruppe 
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22. Test- og kontrolgruppe 

 
 

23. Test- og kontrolgruppe 

 
 

24. Test- og kontrolgruppe 
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25. Test- og kontrolgruppe 

 
 

26a. Kontrolgruppe 

 
 

26b. Testgruppe 
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27: Testgruppe 

 
 

28. Testgruppe 

 
29. Testgruppe 
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30. Testgruppe 

 
 

31. Testgruppe 
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32. Testgruppe 

 
 

33. Testgruppe 
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34. Testgruppe 

 
 

35. Testgruppe 
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36. Testgruppe 

 
 

37. Test- og kontrolgruppe 

 
 

38. Kontrolgruppe 

 
 



28 

 

39a. Kontrolgruppe 

 
39b. Testgruppe 

 
De testgruppedeltagere, som svarede ”nej” til spørgsmål 39b, fik et ekstra spørgsmål: ” Forventer du at 

cykle med en anden pangfarvet jakke efter projektets afslutning?” (ej illustreret) 

 

40. Test- og kontrolgruppe 
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41. Test- og kontrolgruppe 

 
42. Test- og kontrolgruppe 

 
43. Test- og kontrolgruppe 
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44. Testgruppe 

 
 

45. Test- og kontrolgruppe 

 
46. Kontrolgruppe 
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47. Test- og kontrolgruppe 

 
 

48. Test- og kontrolgruppe 

 
 

49. Test- og kontrolgruppe 
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50. Test- og kontrolgruppe 

 
 

51. Test- og kontrolgruppe 
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52. Test- og kontrolgruppe 

 
 

53. Test- og kontrolgruppe 

 
 

54. Test- og kontrolgruppe 
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55. Test- og kontrolgruppe 
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Bilag B Besvarelser af ”det store spørgeskema” 

I det følgende vises resultaterne fra Projekt Cykeljakkens spørgeskemaundersøgelse. 
 

Tabel 1 |Besvarelse af ”det store spørgeskema”. Deltagere, som inden udsendelsen af spørgeskemaet havde meldt sig ud af 
projektet, modtog ikke spørgeskemaet. 

Deltagere ved studiestart 6793 

Modtaget spørgeskema 6758 

Besvaret spørgeskema (helt eller delvist) 6308 (93 %) 

Ej besvaret spørgeskema 450 (7 %) 

 

Demografi 

Tabel 2 | Køn (oplyst i tilmeldingsskema). Kun deltagere, som har besvaret ”det store spørgeskema” helt eller delvist er medtaget. 
Antal besvarelser: 6308 

Mand 3588 (57 %) 

Kvinde 2720 (43 %) 

 

Tabel 3 | Alder (oplyst i tilmeldingsskema). Kun deltagere, som har besvaret ”det store spørgeskema” helt eller delvist er medtaget. 
Antal besvarelser: 6308 

18-24 år 322 (5 %) 

25-34 år 801 (13 %) 

35-44 år 1590 (25 %) 

45-54 år 1996 (32 %) 

55-64 år 1191 (19 %) 

65-74 år 371 (6 %) 

75+ år 37 (1 %) 

 

Tabel 4 | Besvarelser af spørgsmål 50: ”Hvem bor du sammen med?”. Antal besvarelser: 6202 

Ingen, jeg bor alene 834 (13 %) 

Forældre (én eller begge) 82 (1 %) 

Ven(ner) 91 (1 %) 

Flere generationer 422 (7 %) 

Kæreste/ægtefælle 4601 (74 %) 

Personer på kollegium/i kollektiv  37 (1 %) 

Andre 135 (2 %) 
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Tabel 5 | Besvarelser af spørgsmål 51: ”Hvad er den højeste uddannelse du har afsluttet?”. Antal besvarelser: 6202 

1.-7. klasse 43 (1 %) 

8. klasse 21 (0 %) 

9. klasse 81 (1 %) 

10. klasse 146 (2 %) 

Studentereksamen, HF 281 (5 %) 

HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 203 (3 %) 

Anden skoleuddannelse 95 (2 %) 

Erhvervsfaglig uddannelse (svendebrev mv.) 1181 (19 %) 

Kort videregående uddannelse (1½-2 år f.eks. tandplejer, finansøkonom, 
multimediedesigner)  585 (9 %) 

Mellemlang videregående uddannelse (2-5 år f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, 
pædagog) 2270 (37 %) 

Lang videregående uddannelse (mindst 5 år f.eks. psykolog, læge, advokat) 1296 (21 %) 

 

Tabel 6 | Besvarelse af spørgsmål 52: "Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse?". Antal besvarelser: 6201 

Studerende, Lærling, elev 387 (6 %) 

Pensionist, folkepension, førtidspension 502 (8 %) 

Arbejdsløs 111 (2 %) 

Efterlønsmodtager 107 (2 %) 

Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 22 (0 %) 

’Hjemmegående’, ude af erhverv i øvrigt 13 (0 %) 

Værnepligtig 1 (0 %) 

Lønmodtager 4625 (75 %) 

Selvstændig 246 (4 %) 

Medhjælpende ægtefælle 4 (0 %) 

Andet 183 (3 %) 

 

Tabel 7 | Besvarelser af spørgsmål 53: "Har du en bil, som du er primær bruger af?". Antal besvarelser: 6201 

Ja 4033 (65 %) 

Nej 2168 (35 %) 

 

Tabel 8 | Besvarelser af spørgsmål 54: "Hvor ofte kører du normalt i bil som fører?". Antal besvarelser: 6201 

4-7 dage om ugen 1859 (30 %) 

1-3 dage om ugen 2560 (41 %) 

1-3 dage om måneden 831 (13 %) 

Mindre end 1 dag om måneden 652 (11 %) 

Aldrig 299 (5 %) 
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Tabel 9 | Biler pr. husstand (oplyst i tilmeldingsskema). Kun deltagere, som har besvaret ”det store spørgeskema” helt eller delvist 
er medtaget. Antal besvarelser: 6308 

Ingen bil 1150 (18 %) 

1 bil 3999 (63 %) 

2 biler 1095 (17 %) 

Flere end 2 biler 64 (1 %) 

 

Tabel 10 | Besvarelse af spørgsmål 40: "Har du hjemmeboende børn i alderen mellem 6-20 år?". Antal besvarelser: 6207 

Ja 2682 (43 %) 

Nej 3525 (57 %) 

 

Tabel 11 | Besvarelser af spørgsmål 41: "Hvilken alder har dine hjemmeboende børn?". Oversigt over antal hjemmeboende børn i 
alderen 6-20 år pr. deltager. 26 deltagere har angivet, at de har hjemmeboende børn i alderen 6-20 år, selv om de i dette spørgsmål 
har angivet, at ingen af børnene er 6-20 år gamle. Disse besvarelser fremgår ikke af oversigten. Antal besvarelser: 2656 (kun stillet 
for deltagere, som har svaret ”ja” i spørgsmål 40) 

1 1034 (39 %) 

2 1243 (47 %) 

3 336 (13 %) 

4 36 (1 %) 

5 6 (0 %) 

6 1 (0 %) 

 

Tabel 12 | Besvarelser af spørgsmål 41: "Hvilken alder har dine hjemmeboende børn?". Oversigt over alderen på deltagernes 
hjemmeboende børn i alderen 6-20 år. 26 deltagere har angivet, at de har hjemmeboende børn i alderen 6-20 år, selv om de i dette 
spørgsmål har angivet, at ingen af børnene er 6-20 år gamle. Disse besvarelser fremgår ikke af oversigten. Antal besvarelser: 2656 
(kun stillet for deltagere, som har svaret ”ja” i spørgsmål 40) 

6-8 år 909 (34 %) 

9-11 år 994 (37 %) 

12-14 år 1018 (38 %) 

15-17 år 1036 (39 %) 

18-20 år 748 (28 %) 

 

Tabel 13 | Besvarelser af spørgsmål 41: "Hvilken alder har dine hjemmeboende børn?". Oversigt over antal deltagere med et/flere 
børn i forskellige aldersklasser. Antal besvarelser: 2656 (kun stillet for deltagere, som har svaret ”ja” i spørgsmål 40) 

6-8 år 799 (30 %) 

9-11 år 888 (33 %) 

12-14 år 924 (35 %) 

15-17 år 938 (35 %) 

18-20 år 708 (27 %) 
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Holdninger til adfærd i trafikken 

Tabel 14 | Besvarelser af spørgsmål 3: "Bedøm, hvor farligt det generelt er at gøre følgende ting". Antal besvarelser: 6308 

 Meget 

sikkert 
Sikkert 

Næsten 

sikkert 

Lidt 

farligt 
Farligt 

Meget 

farligt 

At cykle over for rødt om natten, når du ikke 

kan se anden trafik 
226 753 1211 1607 1393 1118 

At cykle lige igennem et lysreguleret kryds, 

selv om det er blevet gult 
7 53 342 1612 2872 1422 

At cykle lige igennem et lysreguleret kryds, 

selv om det er blevet rødt 
13 20 45 101 715 5414 

At svinge til højre for rødt 125 488 1395 1893 1344 1063 

At svinge til venstre i et lysreguleret kryds ved 

at fortsætte gennem krydset til dets modsatte 

side og foretage svingningen, når det kan ske 

uden ulempe for den øvrige færdsel, men før 

det bliver grønt i tværretningen 

162 544 953 1499 1878 1272 

 

Tabel 15 | Besvarelser af spørgsmål 4: "Bedøm, hvor farlig følgende opførsel i trafikken generelt er". Antal besvarelser: 6292 

 Meget 

sikkert 
Sikkert 

Næsten 

sikkert 

Lidt 

farligt 
Farligt 

Meget 

farligt 

At cykle om kap med andre 

cyklister/trafikanter 
33 265 737 2537 1914 806 

Ikke at holde tilbage for en ventende 

fodgænger ved et fodgængerfelt 
13 82 318 1664 2828 1387 

Ikke at holde tilbage for buspassagerer, 

som krydser en cykelsti på vej til/fra en 

bus uden helle 

8 26 94 1022 2969 2173 

At cykle tæt på en forankørende for at få 

denne til at cykle hurtigere eller trække 

ind til siden 

10 60 341 1638 2583 1660 
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Tabel 16 | Besvarelser af spørgsmål 5: "Bedøm, hvor farligt du mener det generelt er at gøre følgende ting". Antal besvarelser: 6283 

 Meget 

sikkert 
Sikkert 

Næsten 

sikkert 

Lidt 

farligt 
Farligt 

Meget 

farligt 

At cykle uden cykelhjelm 34 143 334 1402 2265 2105 

At cykle uden tændte lygter i 

lygtetændingstiden 
10 17 64 423 1795 3974 

At cykle på kørebanen, selvom der 

er cykelsti 
9 32 151 1109 2561 2421 

At undlade at give tegn, når du skal 

stoppe / dreje 
9 80 447 2153 2483 1110 

At lytte til musik, når du cykler 18 192 600 1715 1997 1761 

At drikke én øl, lige inden du skal 

cykle 
178 849 1643 1741 1184 687 

At bruge håndholdt telefon, når du 

cykler 
15 39 277 1348 2413 2191 

At bruge håndfri telefon, når du 

cykler 
91 481 1342 2180 1551 638 

 

Vurdering af egen og medtrafikanters kørestil 

Tabel 17 | Besvarelser af spørgsmål 8: "I hvor høj grad passer din egen kørestil som cyklist med nedenstående udsagn?". Antal 
besvarelser: 6267 

Jeg er generelt… I meget høj grad Høj grad Nogen grad Lav grad Meget lav grad Slet ikke 

Opmærksom 2729 3207 310 15 5 1 

Uopmærksom 8 40 204 1130 3584 1301 

Hensynsløs 27 71 217 851 2610 2491 

Hensynsfuld 1535 3662 912 93 37 28 

Utålmodig 70 343 1753 1545 1765 791 

Tålmodig 849 2511 2159 572 153 23 

Sikker 1620 3814 726 66 31 10 

Risikovillig 42 247 1250 1752 2021 955 

Intolerant 20 104 689 1506 2542 1406 

Tolerant 1058 3421 1566 179 35 8 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabel 18 | Besvarelser af spørgsmål 10: "I hvor høj grad passer dine oplevelser som cyklist til nedenstående påstande om bilisters 
kørestil?". Antal besvarelser: 6261 

 Helt enig Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig Helt uenig 

Bilister er 

generelt 

opmærksomme 

på deres 

medtrafikanter 

176 2433 1811 990 701 150 

Bilister er 

generelt 

utålmodige 

492 1786 2147 1073 692 71 

Bilister kører 

generelt 

risikobetonet 

224 1040 2137 1528 1219 113 

Bilister ser sig 

generelt for, 

før de svinger 

til højre 

219 2672 1719 922 570 159 

 
Tabel 19 | Besvarelser af spørgsmål 11: "I hvor høj grad passer dine oplevelser som cyklist til nedenstående påstande om 
fodgængere, når de krydser cykelsti eller kørebane?". Antal besvarelser: 6251 

 I meget høj 

grad 
Høj grad Nogen grad Lav grad 

Meget lav 

grad 
Slet ikke 

Fodgængere er 

generelt 

opmærksomme 

på andre 

trafikanter i 

nærheden 

123 1120 2887 1219 756 146 

Fodgængere er 

generelt 

utålmodige 

226 1166 2532 1676 576 75 

Fodgængere er 

generelt 

hensynsfulde 

83 1165 3297 1193 442 71 

Fodgængere ser 

sig ofte ikke for, 

når de går ud på 

cykelsti/kørebane 

659 1737 2451 926 425 53 
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Tabel 20 | Besvarelser af spørgsmål 12: "I hvor høj grad passer dine oplevelser som cyklist til nedenstående påstande om andre 
cyklister?". Antal besvarelser: 6247 

 I meget høj 

grad 
Høj grad Nogen grad Lav grad 

Meget lav 

grad 
Slet ikke 

Andre cyklister 

er generelt 

hensynsløse 

80 543 2569 2138 828 89 

Andre cyklister 

er generelt 

gode til at vise 

tegn, når de 

drejer/stopper  

41 559 2318 1775 1340 214 

Andre cyklister 

er generelt 

opmærksomme 

41 1212 3648 1085 238 23 

Andre cyklister 

er generelt 

tålmodige 

44 891 3683 1235 353 41 

 
Tabel 21 | Besvarelser af spørgsmål 15 og 16: "Har du nogensinde cyklet i situationer, hvor du vidste, eller havde mistanke om, at 
du…?". Antal besvarelser: 6229/6228 

 Ja, en enkelt 

gang 

Ja, et par 

gange 

Ja, flere 

gange 
Nej 

Havde drukket for meget alkohol 750 2257 1508 1714 

Var påvirket af euforiserende stoffer (f.eks. hash, 

ecstasy, amfetamin, kokain etc.) 
67 120 75 5966 

 

Cykelvaner 

Tabel 22 | Besvarelser af spørgsmål 25: "Hvor ofte…?". Antal besvarelser: 6221 

Hvor ofte… Aldrig Sjældent 
En gang 

imellem 
Ofte 

Næsten 

altid 
Altid 

Benytter du dig af cykelhjelm, når du cykler 840 393 396 324 1406 2863 

Anvender du cykellygter i lygtetændingstiden 23 24 55 136 1034 4950 

Svinger du til højre for rødt 1808 1475 1784 819 254 82 

Lytter du til musik, når du cykler 3896 748 565 434 331 248 

Taler du i håndholdt telefon, når du cykler 4042 1568 427 50 17 117 

Taler du i håndfri telefon, når du cykler 4644 829 486 106 35 121 

Cykler du på fortov/gangsti 2006 2612 1226 220 68 89 

Stopper du op for passagerer, som forsøger at 

krydse cykelsti til/fra en holdende bus, hvor 

der ikke er en helle mellem bus og cykelsti 

126 302 709 874 1622 2588 

Stopper du op for buspassagerer, som stiger af 

på en helle eller forsøger at gå ud på en helle 

mellem cykelsti og kørebane 

256 727 1106 1008 1388 1736 

Holder du tilbage for fodgængere i 

fodgængerfeltet 
99 198 507 798 1700 2920 
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Tabel 23 | Besvarelser af spørgsmål 24: "Hvorfor cykler du?" (flere svar muligt). Antal besvarelser: 6224 

For helbredets skyld 4901 (79 %) 

For at spare penge 2012 (32 %) 

Jeg har ikke andre valg 490 (8 %) 

Det er nemt 3409 (55 %) 

For at spare tid 1994 (32 %) 

Andet 1008 (16 %) 

 
Tabel 24 | Besvarelser af spørgsmål 14: "Hvor mange påtaler, bøder eller anden form for straf har du modtaget som cyklist inden 
for de sidste fem år?". Antal besvarelser: 6238 

 1 2 3+ Total 

Påtale 186 27 18 231 

Bøde 151 15 11 177 

Anden straf 11 4 1 16 

Ingen straf - - - 5814 

 
Tabel 25 | Besvarelser af spørgsmål 22 og 23: "Hvor ofte cykler du på steder…?". Antal besvarelser: 6225 

Hvor ofte cykler du på steder… Hver 

dag 

Flere 

gange om 

ugen 

1 gang 

om 

ugen 

Et par gange 

om måneden 

Sjældnere Aldrig 

Med så megen cykeltrafik, at andre 

cyklister ofte overhaler dig, eller du 

overhaler andre cyklister 

2977 1613 463 521 565 86 

Med så megen biltrafik, at bilerne 

kører i kø efter hinanden 

2503 1587 438 565 852 280 

 
Tabel 26 | Besvarelser af spørgsmål 20: "Hvilke af følgende faciliteter er der på de veje, du oftest cykler på?" (flere svar muligt). 
Antal besvarelser: 6227 

Cykelsti 5259 (84 %)  

Cykelbane 873 (14 %) 

Ingen facilitet 1990 (32 %) 

Andet 274 (4 %) 

 
Tabel 27 | Besvarelser af spørgsmål 21: "I hvilket af nedenstående områder cykler du oftest?". Antal besvarelser: 6226 

Byområder 3567 (57 %) 

Landområder 813 (13 %) 

Begge dele 1823 (29 %) 

Andet 23 (0 %) 

 
Tabel 28 | Cykling på forskellige årstider (oplyst i tilmeldingsskema). Kun deltagere, som har besvaret ”det store spørgeskema” helt 
eller delvist er medtaget. Antal besvarelser: 6308 

Hvor ofte cykler 

du i… 

Dagligt 3-4 gange 

om ugen 

1-2 gange 

om ugen 

Cirka hver 

14. dag 

Månedligt Sjældnere 

Vinterhalvåret 3262 2406 596 29 6 9 

Sommerhalvåret 4644 1663 1 0 0 0 
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Tabel 29 | Hyppigste turformål (oplyst i tilmeldingsskema). Kun deltagere, som har besvaret ”det store spørgeskema” helt eller 
delvist, er medtaget. Antal besvarelser: 6308 

Til/fra arbejde/uddannelse 4608 (73 %)  

Til/fra indkøb 226 (4 %) 

Til/fra fritidsaktiviteter 254 (4 %) 

Til/fra besøg hos familie/venner 35 (1 %) 

Cykelture for oplevelsens/motionens skyld 1110 (18 %) 

Erhvervsture (fx udbringning af varer) 16 (0 %) 

Andet 59 (1 %) 

 
Tabel 30 | Besvarelser af spørgsmål 18: "Hvilken type cykel har du for det meste anvendt i testperioden?". Antal besvarelser: 6227 

Citybike 2139 (34 %) 

Klassisk cykel 1828 (29 %) 

Racercykel 1152 (19 %) 

Mountainbike 749 (12 %) 

El-cykel 188 (3 %) 

Andet 171 (3 %) 

 
Tabel 31 | Besvarelser af spørgsmål 7: "Sæt kryds ved de tre forhold, som du synes er vigtigst for at være en god cyklist". Antal 
besvarelser: 6274 

At cykle forsigtigt 795 (13 %) 

At give plads til andre trafikanter 3012 (48 %) 

At klare kritiske situationer 1152 (18 %) 

At reagere hurtigt 2621 (42 %) 

At bedømme trafiksituationen korrekt 5585 (89 %) 

At cykle hensynsfuldt 4651 (74 %) 

At undgå pludselige opbremsninger 1007 (16 %) 

 

Anvendelse af pangfarvet cykeljakke/vest 

Tabel 32 | Besvarelser af spørgsmål 37: "Hvor ofte benyttede du en pangfarvet cykeljakke/vest, inden du meldte dig til projektet?". 
Antal besvarelser: 6209 

Altid 264 (4 %) 

Ofte 1109 (18 %) 

En gang imellem 1152 (19 %) 

Næsten aldrig 1052 (17 %) 

Aldrig 2632 (42 %) 

 

Tabel 33 | Besvarelser af spørgsmål 38: "Hvor ofte har du i det forløbne år brugt en pangfarvet cykeljakke/vest, inden du meldte dig 
til projektet?". Antal besvarelser: 3167 (kun stillet for kontrolgruppen) 

Altid 138 (4 %) 

Ofte 574 (18 %) 

En gang imellem 619 (20 %) 

Næsten aldrig 458 (14 %) 

Aldrig 1378 (44 %) 
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Tabel 34 | Besvarelser af spørgsmål 39a: "Forventer du at cykle med en pangfarvet cykeljakke/vest efter projektets afslutning?". 
Antal besvarelser: 3167 (kun stillet for kontrolgruppen) 

Ja 2096 (66 %) 

Nej 65 (2 %) 

Måske 921 (29 %) 

Ved ikke 85 (3 %) 

 

Tabel 35 | Besvarelser af spørgsmål 39b: "Forventer du at fortsætte din brug af cykeljakken efter projektets afslutning?". Antal 
besvarelser: 3041 (kun stillet for testgruppen) 

Ja 2384 (78 %) 

Nej 174 (6 %) 

Måske 438 (14 %) 

Ved ikke 45 (1 %) 

 

Tabel 36 | De testgruppedeltagere, som svarede ”nej” til spørgsmål 39b, fik et ekstra spørgsmål: ” Forventer du at cykle med en 
anden pangfarvet jakke efter projektets afslutning?” 

Ja 45 (26 %) 

Nej 69 (40 %) 

Måske 56 (33 %) 

Ved ikke 2 (1 %) 

 

Tabel 37 | Besvarelser af spørgsmål 42: "Benyttede dine børn sig af en pangfarvet cykeljakke/vest, inden du meldte dig til 
projektet?". Antal besvarelser: 2681 (kun stillet for deltagere, som har svaret ”ja” i spørgsmål 40) 

Altid 83 (3 %) 

Ofte 238 (9 %) 

En gang imellem 445 (17 %) 

Næsten aldrig 435 (16 %) 

Aldrig 1480 (55 %) 

 

Tabel 38 | Besvarelser af spørgsmål 43: "Har du i testperioden opfordret dine børn til også at benytte sig af en pangfarvet 
cykeljakke/vest, når de cykler?". Antal besvarelser: 2680 (kun stillet for deltagere, som har svaret ”ja” i spørgsmål 40) 

 Testgruppe Kontrolgruppe 

Ja 629 (48 %) 455 (33 %) 

Nej 632 (48 %) 822 (60 %) 

Mit barn/mine børn cykler ikke 60 (5 %) 82 (6 %) 
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Cykeljakken 

Tabel 39 | Besvarelse af spørgsmål 35: "I hvor høj grad kan nedenstående udsagn, ifølge dig, bidrage til en forbedring af 
cykeljakkens funktionalitet?". Antal besvarelser: 3042 (kun stillet for testgruppen) 

 I meget høj 

grad 

Høj 

grad 

Nogen 

grad 

Lav 

grad 

Meget lav 

grad 

Cykeljakken skal i højere grad være 

formsyet 
447 691 981 655 268 

Cykeljakken skal indeholde lommer 1490 884 398 198 72 

Cykeljakken skal have aftagelige ærmer 1127 812 513 365 225 

Cykeljakken skal være mere åndbar 1312 905 598 181 46 

Cykeljakken skal have en hætte 600 500 508 695 739 

Cykeljakken skal være mere rummelig 123 190 544 1279 906 

Cykeljakkens lynlås skal kunne åbnes 

nedefra 
322 385 665 933 737 

 
Tabel 40 | Besvarelse af spørgsmål 34: "I hvor høj grad passer nedenstående udsagn med dine omgivelsers reaktioner til 
cykeljakken?". Antal besvarelser: 3042 (kun stillet for testgruppen) 

 I meget høj 

grad 
Høj grad Nogen grad Lav grad 

Meget lav 

grad 
Slet ikke 

Cykeljakken har 

et flot design 
260 748 1073 527 253 181 

Cykeljakken er 

meget synlig 
1907 994 100 14 8 19 

Cykeljakken 

fylder meget i 

gadebilledet 

656 1012 809 323 122 120 

Mine opgivelser 

er nysgerrige 

omkring 

cykeljakken og vil 

gerne vide mere 

516 787 1002 377 215 145 
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Tabel 41 | Besvarelse af spørgsmål 32: "Hvor enig er du i nedenstående udsagn om cykeljakken?". Antal besvarelser: 3042 (kun 
stillet for testgruppen) 

 Helt 

enig 
Enig 

Nærmest 

enig 

Nærmest 

uenig 
Uenig 

Helt 

uenig 

Cykeljakken skaber for meget 

opmærksomhed hos omgivelserne 
357 286 262 329 881 929 

Der mangler velcro på cykeljakkens ærmer 216 476 445 513 918 475 

Der er for meget tekst på cykeljakken 114 176 247 493 1187 827 

Cykeljakken er regntæt 449 943 1021 319 220 91 

Cykeljakken er for stor i størrelsen 377 384 433 430 843 575 

Jeg har følt mig mere sikker i trafikken, når 

jeg har haft cykeljakken på 
1244 1011 543 104 69 72 

Jeg tager flere risici i trafikken med 

cykeljakken på, fordi jeg føler mig sikker på, 

at de andre trafikanter ser mig 

43 38 124 309 924 1605 

Cykeljakken har for få reflekser 70 176 394 673 1059 671 

Cykeljakken er ikke åndbar 738 655 766 446 299 139 

Cykeljakken har et flot design 356 704 1004 522 286 171 

Cykeljakken gør mig mere synlig i trafikken 2115 734 131 22 17 24 

Cykeljakkens farve er for dominerende til, at 

jeg tager den på, når jeg skal ordne nogle 

ærinder (handle ind, på café osv.) 

244 356 487 434 654 868 

Cykeljakken mangler ekstra udluftning 878 881 699 305 193 87 

Cykeljakken mangler en hætte 608 497 398 408 608 524 

Cykeljakken er behagelig at have på 315 822 1174 424 188 119 

Cykeljakken mangler lommer 1464 754 393 173 160 99 

Cykeljakken mangler aftagelige ærmer 1134 732 430 294 268 185 

Cykeljakkens store længde bag på medfører, 

at den hænger fast i sadlen, når jeg rejser mig 

på cyklen 

213 210 335 470 844 971 

Jeg er glad for, at teksten på cykeljakken 

synliggør, at jeg er med i projektet 
908 783 671 344 194 142 
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Tabel 42 | Besvarelse af spørgsmål 31: "Hvilke(n) måned(er) i projektperioden har cykeljakken ikke været anvendelig?" (flere svar 
muligt). Antal besvarelser: 3044 (kun stillet for testgruppen) 

November 172 (6 %) 

December 242 (8 %) 

Januar 292 (10 %) 

Februar 271 (9 %) 

Marts 187 (6 %) 

April 284 (9 %) 

Maj 709 (23 %) 

Juni 1531 (50 %) 

Juli 2135 (70 %) 

August 1630 (54 %) 

September 399 (13 %) 

Oktober 147 (5 %) 

 
Tabel 43 | Besvarelse af spørgsmål 30: "Hvad var din motivation for at tilmelde dig projektet?" (flere svar muligt). Antal besvarelser: 
3051 (kun stillet for testgruppen) 

At skabe mere opmærksomhed omkring cyklisters sikkerhed 2345 (77 %) 

At få en gratis cykeljakke 1087 (36 %) 

At bidrage med min viden til et stort forskningsprojekt 1626 (53 %) 

Min familie/mine venner overtalte mig 373 (12 %) 

Andet 234 (8 %) 

 
Tabel 44 | Besvarelse af spørgsmål 29: "Hvordan har du anvendt cykeljakken?". Antal besvarelser: 3052 (kun stillet for testgruppen) 

Jeg har haft cykeljakken på, når jeg skulle… Altid 
Næsten 

altid 
Oftest 

En gang 

imellem 
Sjældent Aldrig 

På arbejde/uddannelse 1253 838 371 173 103 315 

I byen (restaurant/familiebesøg osv.) 459 505 343 426 444 875 

Købe ind 685 559 382 428 367 631 

Cykle kortere ture (ture under 2 km) 639 622 391 459 415 526 

På besøg hos nogen 660 581 416 443 345 607 

 
Tabel 45 | Besvarelse af spørgsmål 28: "Hvor ofte har du undladt at bruge cykeljakken?". Antal besvarelser: 3053 (kun stillet for 
testgruppen) 

Aldrig 318 (10 %) 

Næsten aldrig 1156 (38 %) 

En gang imellem 1086 (36 %) 

Ofte 425 (14 %) 

Altid 68 (2 %) 

 
Tabel 46 | Besvarelse af spørgsmål 27: "Fik du byttet din cykeljakke til en anden størrelse ved projektstart?". Antal besvarelser: 
3053 (kun stillet for testgruppen) 

Ja 288 (9 %) 

Nej 2765 (91 %) 
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Tabel 47 | Besvarelse af spørgsmål 44: "I hvor høj grad har du følt, at cykeljakken har været med til at øge din sikkerhed i 
trafikken?". Antal besvarelser: 3039 (kun stillet for testgruppen) 

I meget høj grad 920 (30 %) 

Høj grad 1196 (39 %) 

Nogen grad 763 (25 %) 

Lav grad 86 (3 %) 

Meget lav grad 38 (1 %) 

Sjældent 36 (1 %) 

 
Tabel 48 | Besvarelse af spørgsmål 45: "I hvor høj grad tror du på, at en pangfarvet cykeljakke/vest generelt kan øge sikkerheden i 
trafikken?". Antal besvarelser: 6203 

 Testgruppe Kontrolgruppe 

I meget høj grad 1169 (38 %) 925 (29 %) 

Høj grad 1304 (43 %) 1176 (37 %) 

Nogen grad 514 (17 %) 955 (30 %) 

Lav grad 32 (1 %) 89 (3 %) 

Meget lav grad 11 (0 %) 16 (1 %) 

Slet ikke 8 (0 %) 4 (0 %) 

 
Tabel 49 | Besvarelse af spørgsmål 46: "Hvor enig er du i nedenstående udsagn om pangfarvet tøj?". Antal besvarelser: 3042 (kun 
stillet for testgruppen) 

Pangfarvet tøj… Helt 

enig 
Enig 

Nærmest 

enig 

Nærmest 

uenig 
Uenig 

Helt 

uenig 

Gør ingen forskel i trafikken 94 179 150 287 1258 1197 

Tiltrækker for meget opmærksomhed 

fra omgivelserne 
182 247 333 376 1255 771 

Gør mig mere synlig i trafikken 1615 1257 197 20 21 55 

Er trygt at have på i trafikken 1028 1207 698 114 59 59 

Øger sikkerheden i trafikken 1176 1281 575 54 24 55 
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Tabel 50 | Anvendelse af cykeljakken (oplysninger fra anvendelsesskema). Tal for alle testgruppedeltagere, som har været tilmeldt 
projektet de pågældende måneder. 

Måned Benyttede 

jakke 

Cyklede med 

anden 

gul/pangfarvet 

beklædning1 

Cyklede uden 

jakke 

Cyklede ikke Intet svar 

Nov 2012 84 % 0 % 5 % 4 % 7 % 

Dec 2012 73 % 0 % 6 % 16 % 4 % 

Jan 2013 70 % 0 % 10 % 14 % 5 % 

Feb 2013 59 % 0 % 12 % 23 % 6 % 

Mar 2013 60 % 0 % 17 % 16 % 7 % 

Apr 2013 62 % 5 % 15 % 11 % 7 % 

Maj 2013 50 % 13 % 24 % 6 % 7 % 

Jun 2013 39 % 17 % 30 % 6 % 8 %  

Jul 2013 25 % 18 % 33 % 15 % 9 % 

Aug 2013 34 % 18 % 31 % 9 % 8 % 

Sep 2013 47 % 12 % 23 % 9 % 9 % 

Okt 2013 50 % 7 % 20 % 12 % 11 % 
1 Muligheden for at angive anden gul/pangfarvet beklædning blev først medtaget fra april måned 

 
Tabel 51 | Antal uheld (oplyst i uheldsskema). Kun deltagere, som har besvaret "det store spørgeskema" helt eller delvist er 
medtaget. Antal besvarelser: 6308 

 Testgruppe Kontrolgruppe 

0 2873 (92 %) 2835 (89 %) 

1 207 (7 %) 327 (10 %) 

2 24 (1 %) 31 (1 %) 

3 5 (0 %) 4 (0 %) 

4 0 (0 %) 2 (0 %) 
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Publikationer i Projekt Cykeljakken  

Dette notat er en del af afrapporteringen af Projekt Cykeljakken. 
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