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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. 

 

Notat belyser, hvorledes Projekt Cykeljakkens testdeltagere blev rekrutteret til projektet, samt 

gennemførelsen af Projekt Cykeljakken. Ligeledes vil der i afsnittet om gennemførelse, blive belyst hvordan 

driften var. 
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Rekruttering 
 

Rekrutteringsplan 

Med henblik på rekruttering er de forskellige rekrutteringstiltag undersøgt. Heriblandt hvordan tiltagene 

kan have været anledning til, at deltagerindmeldelsen øgedes eller det modsatte. Projektets testdeltagere 

blev rekrutteret á to faser. I dette afsnit vil der følge en kort beskrivelse af de to faser. En dyberegående 

beskrivelse af de to faser vil følge senere i notatet.  

Første fase  

Onsdag d. 5. september 2012 udsendte Aalborg Universitet en pressemeddelelse1 om Projekt Cykeljakken 

til dagspressen og en lang række ugeaviser, livsstilsmagasiner, lokalaviser og tidsskrifter2. TrygFonden 

udsendte ligeledes en pressemeddelelse om projektet.  

Yderligere blev projektet annonceret på forsiden af Aalborg Universitets hjemmeside samtidig med at 

projektet, i samarbejde med DR, hele dagen igennem blev omtalt på DR Update3 samt P4 Nordjylland4. 

Pressemeddelelsen og den afledte presseomtale markedsførte også projektets hjemmeside5 samt 

projektets Facebook-side6 der blev publiceret d. 31. august 2012.  

Desuden blev der sendt mails omkring projektet til styregruppen fra ITS platform7, hele F&P kontoret8 på 

AAU samt projektgruppen bag Projekt Cykeljakken9. Alle blev opfordret til at sende pressemeddelelsen 

videre til deres netværk og dermed sprede budskabet om projektet.   

Anden fase 

I perioden 12. – 23. september blev information om projektet samt pressemeddelelsen sendt ud til en 

række trafikmedarbejdere fra forskellige kommuner, for også at benytte kommunernes trafiknetværk i 

rekrutteringsprocessen10. Hermed blev der udsendt direkte mails til det professionelle netværk. I denne 

fase fik vi også hjælp fra Dansk Cyklistforbund, TrygFonden, FDM, Sikker trafik, kommunernes 

cyklistnetværk m.v. (jf. afsnit1.5.2). 

 

Løbende gennem begge faser videresendte holdet bag projektet pressemeddelelsen til kollegaer på Aalborg 

Universitet samt det private netværk med opfordring om at viderebringe budskabet om Projekt 

Cykeljakken.  

                                                           
1
 Se bilag 1 

2
 Se bilag 2 

3
 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/05/161513.htm 

4
 http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Nordjylland/2012/09/04/161513.htm 

5
 http://www.cykeljakken.dk/ 

6
 https://www.facebook.com/cykeljakken 

7
 http://www.itsplatform.eu/ 

8
 http://www.funding.aau.dk/ 

9
 Jens Christian Overgaard Madsen, Erik Jensen samt Kristian Kjærgaard 

10
 Se bilag 3 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/05/161513.htm
http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Nordjylland/2012/09/04/161513.htm
http://www.cykeljakken.dk/
https://www.facebook.com/cykeljakken
http://www.itsplatform.eu/
http://www.funding.aau.dk/
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Tip en ven 

Som et redskab til at sprede buskabet om projektet og derved få flere til at tilmelde sig, blev der lavet en 

konkurrence for dem, der tilmeldte sig projektet. Hvis de tippede en ven eller maksimum fem venner om 

projektet, havde de mulighed for at være med i lodtrækningen om en iPad. Nedenstående boks illustrerer 

den besked, der blev sendt til de personer, der blev tippet. 

Hej 

En af dine bekendte, [navn] 

har givet Projekt Cykeljakken din e-mail-adresse, så vi kan ”tippe” dig om Projekt Cykeljakken. 

Projekt Cykeljakken er et landsdækkende forsøg for cyklister, hvor vi undersøger, om brugen af 

pangfarver til cyklistbeklædning kan øge cyklisters sikkerhed i trafikken. 

Projektet er finansieret af TrygFonden og gennemføres af Aalborg Universitet. Som deltager i 

forsøget får man en lækker cykeljakke – men alt det kan du læse mere om på www.cykeljakken.dk, 

hvor du også kan tilmelde dig. 

Vi skal bruge i alt 8000 deltagere fra hele landet - vi håber, du også har lyst til at være med :-) 

Venlig hilsen 

Holdet bag Projekt Cykeljakken 

Denne mail er automatisk genereret og kan ikke besvares. 

 

Det viste sig, at i alt 6136 personer tippede en eller flere venner, og 5346 deltog i konkurrencen om at vinde 

en iPad. Dette understreger, hvor effektiv konkurrencen var i rekrutteringsfasen.  

Følgende tabel viser, hvor mange personer der blev tippet pr. dag i rekrutteringsperioden.  

Tabel 1 – Antal tippede om dagen 

Dato: Måned: Antal 

3 9 5 

4 9 36 

5 9 2145 

6 9 1993 

7 9 708 

8 9 234 

9 9 268 

10 9 486 

11 9 411 

12 9 450 

13 9 648 

14 9 2383 

15 9 687 
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16 9 659 

17 9 1193 

18 9 1076 

19 9 846 

20 9 893 

21 9 443 

22 9 223 

23 9 270 

24 9 588 

25 9 500 

26 9 750 

27 9 615 

28 9 358 

29 9 180 

30 9 346 

1 10 401 

2 10 430  

 

Ud fra tabellen ses det, at der var nogle dage, hvor mange er blevet tippet, mens der var andre dage, hvor 

antallet er lavt. Forklaringen på denne forskel hænger selvsagt sammen med udviklingen i antallet af 

tilmeldte, hvilket vil blive uddybet i afsnittet om aktiviteter og antal tilmeldte per dag.  

 

Facebook som rekrutteringsmetode  

Det følgende afsnit vil beskrive, hvorledes Facebook er blevet anvendt til at rekruttere deltagere til 

projektet, samt hvordan Facebook-siden har bidraget med at sprede budskabet.  

Som tidligere nævnt blev der oprettet en Facebook-profil kaldet ’Projekt Cykeljakken’ d. 31. august 2012. 

Hensigten med denne side var, at den skulle fungere som et supplement til andre mediekanaler. Siden blev 

promoveret ved, at der blev gjort opmærksom på den igennem de øvrige medier, men også i de adskillige 

mails, der blev sendt ud i rekrutteringsperioden (se afsnit om aktiviteter i rekrutteringsperioden). Omtalen 

bevirkede, at follower-tallet på Facebook-siden gradvist steg.  

Det viste sig at være en rigtig god metode at anvende Facebook til viral markedsføring af projektet.   

En undersøgelse af danskernes holdning til og brug af sociale medier foretaget af YouGov viser, at 

danskerne, ud af de herunder nævnte sociale medier, har størst kendskab til Facebook (se Figur 1). Af den 

grund er Facebook en yderst effektiv måde at fange målgruppens opmærksomhed på. 
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Figur 1 – Danskernes holdning til og brug af sociale medier
11

 

 

For at illustrere hvor bred den virale spredning har været, kan Projekt Cykeljakkens Facebook-sides 

followers sammenholdes med det antal, der viralt kan nås ud fra projektets followers.  

Mandag d. 25. marts 2013 havde ’Projekt Cykeljakken’ 1.028 followers. Via disse followers var der 200.663 

unikke personer, der kunne nås viralt. Når en person, der følger projektets Facebook-side, ‘synes godt om’ 

et opslag, sendes denne information videre ud til personens eget netværk. Når en person ‘synes godt om’ 

et opslag, er det vedkommendes tilkendegivelse og blåstempling af projektets indhold, der gør, at det 

muligvis kan virke interessant at se nærmere på for personens netværk. Årsagen til, at der er så mange 

personer, som kan nås viralt er, at mennesker oftest stoler mere på deres netværks anbefalinger end på en 

traditionel reklame, der lovpriser et interessant projekt. Netop derfor er der en god grund til at anvende et 

medie som Facebook i rekrutteringsprocessen. Projektets followers adfærd påvirker igen denne gruppes 

eget netværks adfærd, og da de, igennem funktionen at ‘synes godt om’, projektet, blåstempler projektet, 

vil personerne i deres netværk være mere tilbøjelige til at melde sig til projektet, end hvis de blot havde 

hørt om det gennem eksempelvis en avisartikel.  

De konkrete tiltag, der relaterede sig til rekrutteringen, var opslag, der gjorde opmærksom på, at projektet 

fortsat havde brug for flere tilmeldte, samt opslag der viste avisartikler omhandlende Projekt Cykeljakken. 

Eksempler på sådanne tiltag vil blive vist senere i dette afsnit.  

Ud over denne form for tiltag, der var direkte relateret til projektet, blev der også opslået andre 

cykelrelaterede emner på Facebook-siden for at holde siden aktiv og for at skabe – og fastholde - en god 

stemning på siden. Sådanne tiltag var eksempelvis at ønske en god weekend til sidens followers, eller opslå 

et sjovt videoklip, der havde referencer til sikkerhed i trafikken. Derudover blev der lagt stor vægt på at 

                                                           
11

 http://www.infomedia.dk/media/77918/sociale-medier-2013-danskernes-holdning-til-og-brug-af-sociale-medier-
yougov-smpdk-2013.pdf 

http://www.infomedia.dk/media/77918/sociale-medier-2013-danskernes-holdning-til-og-brug-af-sociale-medier-yougov-smpdk-2013.pdf
http://www.infomedia.dk/media/77918/sociale-medier-2013-danskernes-holdning-til-og-brug-af-sociale-medier-yougov-smpdk-2013.pdf
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skabe en fælleskabsfølelse mellem deltagerne og gruppen bag projektet. Dette blev gjort således, at der 

hurtigt blev svaret på henvendelser fra sidens followers ved eventuelle tvivlsspørgsmål. Projektets 

kommunikationsmedarbejder havde ansvaret for, at besvare henvendelser, hvilket blev gjort med 

vedkommendes navn som signatur på opslagene. Dermed, kunne sidens followers føle, at de 

korresponderede med én person og ikke med flere forskellige individer. 

En af de relevante overvejelser, der blev gjort i forbindelse med anvendelsen af Facebook-siden var, 

hvorledes der skulle reageres, hvis nogen skrev opslag af kritisk karakter på siden. Denne overvejelse er 

yderst relevant, da det er uundgåeligt at også negative beskeder dukker op blandt de positive. Strategien, 

der blev valgt for sådanne situationer, var, at kommunikationsmedarbejderen skulle svare på henvendelsen 

i første omgang. Hvis reaktionen på medarbejderens respons stadig var negativ og kritisk ud fra en faglig 

orientering inden for trafiksikkerhed, svarede projektets fagligt ansvarlige på den kritiske henvendelse. Ofte 

lukkede dette diskussionen. Hvis diskussionen stadig fortsatte, var strategien som hovedregel ikke at 

fortsætte dialogen, da projektet jo allerede havde givet klart udtryk for sin holdning i debatten.    

Som tidligere beskrevet forløb rekrutteringsperioden over to faser på tværs af rekrutteringskanalerne, og 

disse faser afspejledes også på Facebook.  

Følgende graf viser en oversigt over målingen over ‘synes godt om’-tilkendegivelser af projektet i 

rekrutteringsperioden. Således belyser grafen hvilke dage, der kom nye followers til projektets side.  

 

 

Figur 2 - Måling på ‘synes godt om’-tilkendegivelser af ’Projekt Cykeljakken’ i rekrutteringsperioden
12

 

 

Facebook første fase 

Torsdag d. 6. september 2012 blev der opslået et opslag på Projekt Cykeljakkens Facebook-side 

med henvisning til en artikel om projektet på Berlingskes webavis (b.dk). Opslaget nåede ud til 

næsten 790 personer ved, at 21 af sidens followers havde markeret’synes godt om’ indholdet.  

Følgende billede illustrerer opslaget. 

 
Facebook udklip 1

13
 

                                                           
12

 http://www.facebook.com/cykeljakken/page_insights_likes?dates=8%2F14%2F2012_10%2F14%2F2012 
13

 https://www.facebook.com/cykeljakken 

http://www.facebook.com/cykeljakken/page_insights_likes?dates=8%2F14%2F2012_10%2F14%2F2012
https://www.facebook.com/cykeljakken
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Onsdag d. 5. september var det blevet annonceret på Facebook-siden, at DR ville vise optagelser om 

projektet i deres nyhedsudsendelse. Vi skrev: ”Vi har været så privilegerede, at DR har lavet optagelser om 

Projekt Cykeljakken i dag, og de regner med at have det med i 18:30-nyhederne på DR1. Så se med på DR1 

senere i aften!”. Lørdag d. 8. september 2012, blev nedenstående opslag lagt ud på Facebook-siden. De af 

sidens followers, som ikke nåede at se udsendelsen om onsdagen, fik dermed muligheden. Opslaget nåede 

ud til over 800 personer.  

Facebook udklip 2
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den sidste dag af første fase, d. 11/9 2012, får sidens followers at vide, at det går projektet godt, men at 

der stadig er brug for flere deltagere, og således opfordres alle til at viderebringe budskabet til deres 

netværk.  

                                                           
14

 https://www.facebook.com/cykeljakken 

https://www.facebook.com/cykeljakken
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Facebook udklip 3
15

 

 

Som det fremgår af Facebook udklip 4, nåede opslaget ud til 912 personer via den gruppe der ’synes godt 

om’ projektet, og 12 af sidens followers delte opslaget med deres personlige netværk, hvorved det spredtes 

viralt. 

 

Facebook udklip 4
16

 

 

 

 

 

 

Facebook anden fase 

I den sidste del af rekrutteringsfaserne blev der lagt adskillige billeder af cykeljakken op på Facebook-siden. 

Sideløbende hermed blev der produceret billedmateriale til projektet. Dette gav interesserede mulighed for 

at få et smugkig på den cykeljakke, de måske kunne få lov til at være med til at teste i et år. Artikler fra 

adskillige medier, hvor projektet blev nævnt, blev fortsat lagt op på siden og blev set af cirka 900 personer 

per opslag. Årsagen bag denne stigning var, at projektets followers blev flere, efterhånden som tiden skred 

                                                           
15

  https://www.facebook.com/cykeljakken 
16

 https://www.facebook.com/cykeljakken/page_insights 

https://www.facebook.com/cykeljakken
https://www.facebook.com/cykeljakken/page_insights
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frem. Dermed steg ’synes godt om’-tilkendegivelserne samt deling af opslagene også gradvist17. På denne 

måde nåede opslagene ud viralt til projektets followers netværk.  

 

I anden fase blev det også besluttet, at intensivere opslagene, der gjorde opmærksom på tilmeldingsfristen. 

Onsdag d. 26. september blev følgende opslag lagt på Facebooksiden. 

 
Facebook udklip 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets followers har været gode til at dele og ‘synes godt om’ sådanne typer af opslag, hvilket gjorde, at 

opslagene i gennemsnit nåede ud til cirka 1.000 personer hver. Dette er som nævnt en effektiv måde at få 

spredt budskabet på. Hvis der var personer, der ønskede at melde sig til projektet, men manglede at gøre 

det, fik de i form af opslagene en påmindelse herom. Ligeså hvis der var personer, som mente at kende 

nogen, der kunne være interesseret i projektet, kunne de påminde og informere deres bekendte inden 

tidsfristen udløb.  

Som en del af rekrutteringsforløbet udsendtes torsdag d. 3. oktober den sidste besked, der havde direkte 

relation til rekrutteringsprocessen.  

Facebook udklip 6 

 

 

 

 

Opslaget informerer alle om, at der er blevet lukket for tilmeldinger, og takker alle for opbakningen i 

processen. Efter denne besked relateredes fremtidige beskeder på mediet til bl.a. driften af projektet, da 

fokus ændrede sig fra rekruttering til drift. 

 

Projekt Cykeljakkens hjemmeside 

Hjemmesiden, som der igennem hele rekrutteringsperioden blev henvist til i medierne og 

pressemeddelelsen, var stedet, hvor interesserede skulle tilmelde sig. Rekrutteringsskemaet indeholdt, ud 

over de traditionelle om fx navn, køn og alder, også spørgsmål vedrørende personernes cykelvaner:   

                                                           
17

 https://www.facebook.com/cykeljakken 

https://www.facebook.com/cykeljakken
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Hjemmeside udklip 1
18

 

 

 

Rekrutteringsskemaet var således både nemt og hurtigt at udfylde, samtidig med at det gav projektgruppen 

flere informationer om de tilmeldte.  

Anvendelsen af Google Analytics har gjort det muligt at måle på den trafik, der har været på hjemmesiden i 

rekrutteringsforløbet. Vi har dermed fået viden om, hvornår der var flest besøgende på hjemmesiden, samt 

hvornår det modsatte var tilfældet. Figur 1 viser en graf over antal besøgende på hjemmesiden i perioden 

3. september 2012 til og med 3. oktober 2012. 
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 secure.trg - tilmeldingx2.php 

https://secure.trg.dk/cykeljakken/tilmeldingx2.php
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Figur 3
19

 

 

Figur 3 viser et højt besøgsantal på de første dage af rekrutteringen. Tallet daler meget igen, men stiger dog 

i anden fase af rekrutteringen. Derefter er der igen en stille periode med få besøgsantal på hjemmesiden. 

Disse tal vil blive analyseret senere i notatet.  

Nedenstående diagram viser hvordan de besøgende har fundet vej til hjemmesiden. Det ses, at 6% af de 

besøgende har søgt på projektet og ad den vej kommet frem til hjemmesiden. Endvidere ses det, at 26,5% 

af de besøgende har fundet en henvisning til hjemmesiden igennem et andet medie. Den direkte trafik, 

som kommer fra de 67,7%, har vi desværre ikke mulighed for at redegøre for, da det ikke er muligt at 

undersøge, hvor fra disse personer har modtaget eller fundet linket til Projekt Cykeljakkens hjemmeside. 

Det kan være igennem de mails, der blev sendt ud, den virale spredning på Facebook generelt, tv-

udsendelsen, radioudsendelserne osv.  

 
Figur 4

20
 

 
Yderligere er det interessant at undersøge, hvilke hjemmesider, der har været med til at øge trafikken på 

Projekt Cykeljakkens hjemmeside, og dermed her bidraget til tilmeldingerne. Nedenstående tabel viser en 

oversigt over hvilke hjemmesider, der oftest er benyttet til at finde projektets hjemmeside. 
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 http://www.google.com/analytics/ 
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 http://www.google.com/analytics/ - Trafikkilder 

https://mail.aau.dk/owa/sth@adm.aau.dk/redir.aspx?C=07bfc026c66e42da972a819225aa983b&URL=http%3a%2f%2fwww.google.com%2fanalytics%2f
https://mail.aau.dk/owa/sth@adm.aau.dk/redir.aspx?C=07bfc026c66e42da972a819225aa983b&URL=http%3a%2f%2fwww.google.com%2fanalytics%2f
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Tabel 2
21

 

 
 

Tabel 2 viser, at størstedelen af henvisningstrafikken kommer fra Trygfondens hjemmeside, som i alt 2693 

personer har anvendt. Dernæst har projektets Facebook-side vist sig at være et rigtig godt værktøj til at øge 

opmærksomheden omkring projektet: i alt 1084 personer har fundet linket til hjemmesiden dér. 

Berlingskes webside (b.dk) og BT (igennem Sponsorcar.dk) har også annonceret om forskningsprojektet, og 

på den måde hjulpet med mange besøgende til projektets hjemmeside. 

  

Aktiviteter i rekrutteringsperioden samt antal tilmeldte per 

dag 

Dette afsnit har til formål at belyse, hvilke tiltag der blev gjort på selve dagene i rekrutteringsperioden. 

Rekrutteringen startede som nævnt d. 5. september 2012, og der blev lukket for tilmeldinger d. 2. oktober 

2012.  

På trods af at rekrutteringen officielt åbnede d. 5. september 2012, kan det aflæses ud fra Tabel 3, at der 

allerede var tilmeldte d. 3. og d. 4. september. Dette skyldes, at tilmeldingsblanketten i starten blev testet 

af gruppen bag projektet. Men der blev først åbnet for tilmeldingen officielt d. 5. september 2012.  
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 http://www.google.com/analytics/ - Henvisningstrafik 
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Figur 5 viser, at der har været en del stigninger og fald i tilmeldingerne til projektet hen over 

tilmeldingsperioden.  

 
Figur 5 – Antal tilmeldte per dag 

 
 

Aktiviteter og antal tilmeldte per dag første fase 

For at anskueliggøre de aktiviteter, der var på selve rekrutteringsdagene i første fase samt de tilmeldinger, 

projektet modtog, er nedenstående tabel er udformet. Tilmeldte på dagene inden den officielle 

tilmeldingsperiode er ikke medtaget her, da de som nævnt en del af en test.   

 

Tabel 3 - Aktiviteter og tilmelding i første fase 

Dato Antal 

tilmeldte 

Antal 

tippede 

Aktiviteter 

5. september 2012 1274 2145 Udsendelse af pressemeddelelse til AAU, TrygFonden, 

DR, Sikker Trafik etc. 

6. september 2012 1067 1993 Artikel i BT.dk, B.dk, idomyrun.dk. Mails til 

projektgruppens private og dele af det professionelle 

netværk 

7. september 2012 406 708 Artikel i Sydkysten weekend. 

      Mails til projektgruppens AAU kollegaer 

8. september 2012 

(Lørdag) 

141 234 Opslag på Facebook om DRs indslag om projektet 

(nåede ud til 804 personer) 

9. september 2012 156 268  
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(Søndag) 

10. september 2012 281 486 Opslag i bogpaatvaers.blogspot.dk 

11. september 2012 217 411 Artikel i FredericiaKommune.dk, Vlr.dk (radio), 

Opfordring på Facebook om at sprede budskabet 

(nåede ud til 912 personer) 

 

Aktiviteter og antal tilmeldte per dag anden fase 

Anden rekrutteringsfase foregik fra d. 12. september 2012 og frem til d. 23. september 2012. Her efter blev 

Facebook-siden flittigt anvendt til at gøre besøgende og followers opmærksomme både på projektet og på 

sidste frist for tilmelding. Op til tilmeldingsfristen d. 2. oktober blev der stadig skrevet artikler omkring 

projektet. På trods af at blev lukket for tilmeldingen 2. oktober klokken 23:59:59, var der stadig en enkelt 

person som nåede at være med d. 3. oktober klokken 00:25:43. Dette kan skyldes, at der har været 

problemer med uret på serveren – og det ser derfor ud, som om personen først har tilmeldt sig d. 3. 

oktober 2012.   

Tabel 4 - aktiviteter og tilmelding i anden fase 

Dato Antal 

tilmeldte 

Antal 

tippede 

Aktiviteter 

12. september 2012 222 450 Artikel i Skagen Onsdag. 

13. september 2012 340 648 Artikel i FDM.dk, sikkertafik.dk, Færdselssikkerhed.dk. 

      Mail sendt til sekretariatsleder i Østjyllands 

Færdselssikkerhedsudvalg om at sprede budskabet i det 

regionale trafiksikkerheds netværk. 

14. september 2012 1235 2383 TrygFonden udsender mail til hele TRYG-netværket (ca. 

15.000 TRYG-ambassadører).  

Budskabet blev spredt til nordjyske kommuner gennem 

KlimaRegionsprojektet ”Klima og Kørsel”. 

Billeder af jakken lagt ud på Facebook 

15. september 2012 

(Lørdag) 

364 687 Artikel i Nordjyske Stiftstidende Himmerland, Nordjyske 

Stiftstidende Vendsyssel.  

16. september 2012 

(Søndag) 

355 659 Mail sendt til Viborg kommune via trafiknetværket. 

17. september 2012 663 1193 Mails sendt til trafiknetværk i Århus, København, 

Fredericia og Odense. Udsendelse af materiale om 

projektet til repræsentanterne fra de forskellige 

kommuner som medvirkede i KlimaRegionsprojektet 

”Klima og Kørsel”. 
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 17. september 2012     Mail sendt til Silkeborg kommune og alle deltagere i ”Vi 

cykler til arbejde”. 

18. september 2012 621 1076 Artikel i Lokalavisen Nordsjælland, Kalundborg Nyt, 

Ugeavisen Varde 

19. september 2012 474 846 Artikel i Vejgaard Avis, Sindal Avis, Sæby Folkeblad. 

 19. september 2012     Cyklistforbundet udsendte nyhedsbrevet ”Cykelbuddet” 

til 444 abonnenter/medlemmer med information om 

projektet og lagde artikel ud på deres hjemmeside. 

20. september 2012 490 893 Artikel i Kristeligt Dagblad, Skanderborg kommune lagde 

en opfordring om deltagelse i projektet op på deres 

intranet, hvortil 5500 ansatte har adgang. 

 20. september 2012     Firmaet Kryger lagde en opfordring om deltagelse i 

projektet op på deres intranet. 

21. september 2012 261 443   

22. september 2012 

(Lørdag) 

115 223 Artikel i Vejle Amts Folkeblad 

23. september 2012 

(Søndag) 

142 270 Anden rekrutteringsfase afsluttes 

24. september 2012 319 588   

25. september 2012 279 500   

26. september 2012 439 750 Artikel i Trekantens Folkeblad, Odsherreds Kysten, 

Frederiksborgs Amts Avis. 

 26. september 2012     Followers på Facebook bliver gjort opmærksomme på 

sidste tilmeldingsdato.  

27. september 2012 323 615 Artikel i Aktiv træning 

28. september 2012 187 358 Artikel i Sjællandske 

29. september 2012 

(Lørdag) 

106 180   

30. september 2012 

(Søndag) 

191 346 Followers på Facebook bliver gjort opmærksomme på 

sidste tilmeldingsdato. 

1. september 2012 262 401   

2. september 2012 288 430 Officielt lukket for tilmelding 

3. september 2012 1 1  
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Rekrutteringsprocessens udfald 

Gennemgangen af rekrutteringsprocessen skal tydeliggøre, hvordan rekrutteringen af deltagere til Projekt 

Cykeljakken blev realiseret og kom ”i mål”. Da studiet netop er et lodtrækningsstudie, har det været 

altafgørende for studiets repræsentativitet samt validitet at have et stort antal tilmeldte. 

De dage, der har den mest markante tilgang af tilmeldte i første fase er de tre første dage. Tilsammen fik 

projektet allerede der 2747 tilmeldte. Nok var der kun 406 tilmeldte fredag d. 7. september 2012, men 

antallet af tippede var dog også højt, hvilket har stor relevans. I det hele taget har de tilmeldte været rigtig 

gode til at tippe deres venner, hvilket også må have haft en indvirkning på tilmeldingerne. Jo flere der blev 

tippet, desto flere blev gjort opmærksom på projektet.  

Igen kan der argumenteres for, at når informationen kommer fra ens eget netværk, har personer større 

tendens til at følge en opfordring.  

 

Den første dag med det største antal tilmeldte på 1274, blev der lavet et indslag på DR1 og P4 om 

projektet. DR er et landsdækkende medie og favner dermed en bred del af den danske befolkning. Derfor 

har det været en stor gevinst i denne fase at have et samarbejde med dem.  

Ligeledes indbragte artiklerne i BT samt Berlingske et stort antal deltagere til projektet, i alt 1067. Med 

andre ord nåede artiklerne om projektet ud til mange danskere og dermed forøget muligheden for at få 

flere deltagere til projektet. Som tidligere vist blev der på Facebook også henvist til artiklen i Berlingske, 

hvilket nåede ud til næsten 780 personer. Dette kan også have medvirket til den øgede tilmelding på dagen.  

Som det fremgik af tabel 2 i afsnit 1.4, har mange interesserede tilgået projektets hjemmeside igennem 

Trygfondens hjemmeside. Dette dokumenterer, at det har været vigtigt, at Trygfonden annoncerede 

projektet på deres hjemmeside samt udsendte mail om projektet direkte til fondens netværk.  

Langt den overvejende del af de tilmeldte valgte at deltage i konkurrencen om en iPad ved at tippe mange 

af deres venner. Og dette medvirkede som tidligere nævnt til at øge opmærksomheden omkring projektet.  

De næste par dage var der ikke så stor tilvækst i antallet af deltagere. Dette kan dels skyldes at vi gik 

weekenden i møde, dels at der ikke yderligere var større mediebevågenhed omkring projektet. Der blev 

hver dag gjort nogle tiltag for at sprede budskabet om projektet igennem Facebook samt via artikler på 

forskellige blogs og aviser. Hver dag var der derfor utroligt mange tilmeldte og næsten dobbelt så mange 

tippede. 

Fredag d. 14. september skete der igen en stor stigning i antal tilmeldte.  I alt tilmeldte 1235 sig projektet 

og 2383 venner blev tippet. Netop denne dag udsendte TrygFonden en mail til omkring 15.000 TRYG-

ambassadører. Endvidere blev budskabet om projektet spredt til Region Nordjyllands Klimaprojekt ”Klima 

og kørsel”. Interesserede fik også, på Facebook-siden, et glimt af den cykeljakke, de ville få (gratis) hvis de 

blev udtaget til projektet. Opslaget med billeder af cykeljakken nåede viralt ud til over 2400 personer. 

Dermed blev budskabet om projektet på én dag spredt til flere tusinde mennesker, hvilket uden tvivl også 

har medvirket væsentligt til den øgede tilmelding netop denne dag.  

Igen ramte vi weekenden samt en periode, hvor der hver dag var mellem 300 og 600 nye tilmeldte til 

projektet. Der blev disse dage udsendt mails om projektet til adskillige store som små kommuner, hvilket 

gav et stort boost i antal tippede venner og dermed en stor spredning af budskabet. Endvidere blev der 

skrevet artikler om projektet i forskellige lokalaviser, og Cyklistforbundets nyhedsbrev ”Cykelbuddet” med 

artiklen/opslaget om projektet blev udsendt til 444 personer. Mange kommuner gjorde også en stor indsats 
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med at øge opmærksomheden omkring projektet ved at lægge informationer om projektet ud på deres 

hjemmesider samt intranet.  

Onsdag d. 26. september var en af de sidste dage, hvor der var et pænt antal tilmeldte på i alt 490 og ca. 

dobbelt så mange tippede.  Som et sidste forsøg på at få flere tilmeldte inden rekrutteringsfasen 

afsluttedes, blev der på Facebook gjort opmærksom på, at datoen for sidste tilmeldingsfrist snarligt 

nærmede sig. Dette blev gjort både onsdag d. 26. september samt søndag d. 30. september. Der var kun 

191 tilmeldte om søndagen, hvor opslaget om sidste frist blev slået op på Facebook, hvorimod opslaget om 

torsdagen endnu en gang gav et flot antal tilmeldte på 439. Det første opslag om fristen for tilmeldingen 

nåede ud til 1042 personer og det sidste 997.  

 

Grunden til, at der ikke var så mange tilmeldte den sidste dag, på trods af at opslaget viralt nåede ud til 997 

personer, kan endnu en gang være, at opslaget blev slået op på en søndag og ikke en hverdag. En 

undersøgelse foretaget af Danske Medier om danskerne brug af internettet (afnotateret i 202) viser, at 

danskernes anvendelse af internettet i november 2011 var større i hverdagene end i weekenderne, hvor 

tallet dalede med 25 %. Det fremgår af nedenstående tabel22.  

Tabel 5 – gennemsnitlig antal internetbrugere per ugedag i november 2011 

 

 
 

I og med at der tydeligvis er en forskel på antal tilmeldte deltagere i hverdagene og i weekenderne, antager 

vi, at notatets konklusion stadig gjaldt i 2012 på trods af, at tallene stammer fra slutningen af 2011.  

Der har været mange aktiviteter i dette forløb, som har været målbare, men der har også været dele, som 

er mere latente og dermed ikke mulige at måle på. Eksempelvis den store virale spredning, der er foregået 

gennem Facebook, men også gennem de andre medier, der blev anvendt til at rekruttere deltagere. Den 

store spredning projektet opnåede, og hvilken effekt den havde, er svær at gennemskue, da det ikke er 

muligt at spore alle de tilmeldtes vej til tilmeldingsformularen. Dog er der ingen tvivl om, at den virale 
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 http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2012/11/Danskernes_brug_af_internettet_2012.pdf 

http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2012/11/Danskernes_brug_af_internettet_2012.pdf
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spredning har været en effektiv måde, hvorpå budskabet har kunnet sprede sig til en større del af 

befolkningen. Dermed har brugen af de sociale medier været et stort og udbytterigt redskab til at erhverve 

tilmeldte til projektet.  

 

 

Konklusion 

Ovenstående analyse af rekruttering af deltagere til Projekt Cykeljakken viser, at projektet hver dag havde 

et større og mindre antal tilmeldte. Konkurrencen om en iPad ved at tippe en ven om projektet var meget 

effektiv og medvirkede til, at flere personer fik kendskab til Projekt Cykeljakken.  

 

Facebook som rekrutteringskanal har været et uundværligt redskab for processen, og dette medie har 

været med til at sprede viden om projektet. Hver dag blev der slået opslag op til de interesserede, så 

projektet igennem rekrutteringsfasen hele tiden blev ”markedsført”.  

Andre tiltag, som fx indslag i DR, radioudsendelser og mails sendt til adskillige netværk, har ligeledes 

bidraget til at sprede budskabet om projektet.  

Hver dag var der nye mediekanaler, der nævnte projektet, hvilket uden tvivl har medvirket til, at så mange 

interesserede tilmeldte sig projektet i rekrutteringsfasen. Selv de sidste dage op til deadline for tilmelding 

var der hver dag over 200 personer, der tilmeldte sig.  

På den baggrund kan det påstås, at rekrutteringen af deltagere til Projekt Cykeljakken var yderst succesfuld.  
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Gennemførelse 
 

Drift 

I et stort forskningsprojekt som dette, er det væsentligt at projektforløbet er så gnidningsløst som muligt. 

Som beskrevet i gennemgangen af rekrutteringsforløbet havde vi før vi påbegyndte rekrutteringen aftalt en 

kommunikationsstrategi for projektet (jævnfør afsnit 1.3 og 1.4). Her havde vi besluttet at benytte os af en 

projekthjemmeside, Facebook og en hotline (primært via mail). Denne model fortsatte vi med at følge også 

i selve projektperioden, om end det var i ”redigeret” form.  

Formidling via Facebook og hjemmesiden 

Der blev informeret til og kommunikeret med deltagerne gennem projektets egen hjemmeside og hotline. 

Der var nogen tvivl om hvorvidt projektet skulle opretholde sin side på Facebook i projektperioden, eller 

om den skulle lukkes, da rekrutteringen var på plads og projektet var i driftsfasen 

(dataindsamlingsperioden). Netop fordi projektet havde et eksperimentelt design, der skulle undersøge, 

hvorvidt der er en kausal forklaring på anvendelsen af cykeljakke og reducering af uheld på cyklen, var det 

vigtigt, at de to deltagergrupper, testgruppen og kontrolgruppen, ikke talte sammen indbyrdes i løbet af 

projektperioden. Ganske enkelt fordi en sådan kontakt kan have en indflydelse på deltagernes cykelvaner 

og dermed også på deres besvarelser af spørgeskemaerne. Sandsynligheden for at der på Facebook kunne 

opstå åbenlyse samtaler eller diskussioner deltagerne imellem var stor, hvilket krævede omhyggelige 

overvejelser om hvordan det sociale medie skulle benyttes. Et eksperimentelt design højner validiteten 

samt generaliserbarheden, følgelig er det nødvendigt at undgå situationer, der kan skabe bias. Omvendt 

kunne det også skabe dårlig stemning om projektet, hvis Facebook-siden pludselig var lukket. Det blev 

derfor besluttet, at Facebook kun skulle anvendes, når vigtige meddelelser skulle videreformidles til 

deltagerne og interesserede. Så vidt det kunne lade sig gøre, blev siden anvendt som en 

envejskommunikation til deltagerne, og siden blev dagligt overvåget af kommunikationsmedarbejderen. 

 

Facebook i driftperioden 

Følgende diagram er en oversigt over, hvor mange ’likes’ eller ’synes godt om’-tilkendegivelser Facebook-

siden fik i løbet af projektperioden. ’Synes godt om’-tilkendegivelserne har, som tidligere nævnt, også 

været med til at sprede budskabet om projektet.  
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Facebook udklip 7
23

 

 
 

I løbet af projektperioden lavede en gruppe fra Projekt Cykeljakkens yderst engagerede testdeltagere i 

øvrigt ligeledes en Facebook gruppe, nemlig ’Os med Cykeljakke hilser’. Men først havde de faktisk 

kontaktet projektet for at høre, hvad vi mente om den idé! 

Facebook udklip 8
24

 

 

 

Hensigten med denne gruppe var, at testdeltagerne fra projektet skulle hilse på hinanden, når de mødtes i 

trafikken. Dette var en utrolig positiv måde at bakke op om projektet på, og der var stor opbakning til 

gruppen. Der blev lavet små vedhæng af cykeljakken (ses på billedet herover), som deltagerne kunne vinde 

ved at gætte, hvor i landet cykeljakken havde været og var blevet fotograferet. 
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https://www.facebook.com/cykeljakken?sk=insights&section=navLikes 
24

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437996002921721&set=a.435358056518849.115353.432698883451433
&type=1&theater 

https://www.facebook.com/cykeljakken?sk=insights&section=navLikes
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 Facebook udklip 9
25
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440381022683219&set=a.433672293354092.115047.432698883451433
&type=1&theater  
26

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441169032604418&set=a.433672293354092.115047.432698883451433
&type=1&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440381022683219&set=a.433672293354092.115047.432698883451433&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440381022683219&set=a.433672293354092.115047.432698883451433&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441169032604418&set=a.433672293354092.115047.432698883451433&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441169032604418&set=a.433672293354092.115047.432698883451433&type=1&theater
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En anden deltager lavede ligeledes en udfordring på motions-app’en ’Endomondo’. Her gik det ud på, hvem 

af testdeltagerne, der kunne nå flest cykelture i testperioden: 

Facebook udklip 11
27

 

 
 

 

 

Hjemmesiden i driftperioden 

I tilfælde af at testdeltagerne havde spørgsmål, blev de henvist til projektets hotline, hvor de personlige 

henvendelser blev besvaret. Igennem Facebook henviste vi også deltagere og andre interesserede til 

projektets hjemmeside. Hjemmesiden blev løbende opdateret med de nyeste informationer og oplysninger 

omkring projektet. Hjemmesiden har således virket som projektets informationsvindue/informationskanal.  

Figur 6
28

 

 
 

Ovenstående uddrag fra Google Analytics viser antal besøg på hjemmesiden i perioden 1/11-2012 til 1/1-
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 http://www.endomondo.com/challenges/7448385  
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 https://www.google.com/analytics/web/?hl=da#report/visitors-
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2014. I alt har 49.850 personer besøgt hjemmesiden. Det har derfor også været vigtigt, at den hele tiden 

var opdateret, så de besøgende altid kunne regne med at finde valid information om projektet.  

 

 

Cykeljakken 

I forbindelse med modtagelsen af cykeljakkerne henvendte flere deltagere sig til projektets hotline med 

spørgsmål om bytning, fordi den modtagne jakke havde vist sig at være enten for stor eller for lille i 

størrelsen. I og med at målene på cykeljakkerne var oplyst på hjemmesiden, havde projektgruppen ikke 

forventet den mængdevis af forespørgsler om jakkebytninger, Det krævede god planlægning og 

strukturering, da cykeljakkerne skulle omfordeles inden for testgruppen - inden projektperioden startede. 

Derfor blev der også arbejdet på højtryk med denne bytning, for at så mange som muligt fra testgruppen 

kunne være klar til at tage cykeljakkerne i brug ved projektstart. Og det lykkedes da også i langt de fleste 

tilfælde at få jakkerne frem til tiden. Nogle af testdeltagerne benyttede i øvrigt også Projekt Cykeljakkens 

Facebook-side til at bytte jakkerne indbyrdes, hvilket også fungerede godt.  

Denne oplevelse med den store jakkebytning blev der taget ved lære af. Så da deltagerne i kontrolgruppen 

skulle have deres jakker efter at projektet var slut som tak for deres deltagelse i projektet, havde vi en 

anden fremgangsmåde. Der kan nå at ske rigtig meget på et år, hvorfor projektgruppen besluttede at 

foretage et ”adressecheck” for at sikre, at vi havde de korrekte adresser på vores kontrolgruppe. Hvis 

deltagerne i kontrolgruppen havde skiftet adresse, var det muligt for dem at skrive deres aktuelle adresse i 

”adressecheck”-spørgeskemaet. Udover adressechecket blev der endnu en gang spurgt til den ønskede 

jakkestørrelse. Alle deltagere havde skullet oplyse ønsket jakkestørrelse i forbindelse med tilmelding til 

projektet (jf. afsnit 1.4), men erfaringen med testgruppen gjorde, at kontrolgruppen altså fik mulighed for 

at vælge om i forbindelse med ”adressecheck”-spørgeskemaet. Flere af deltagerne fra kontrolgruppen 

havde faktisk prøvet jakkerne hos bekendte, som var med i testgruppen, og havde derfor allerede kontaktet 

hotlinen for at få en anden jakkestørrelse.  

Den valgte metode viste sig at være en stor gevinst, da kontrolgruppens jakker blev sendt ud, hvor 537 

personer benyttede sig af muligheden for at ændre jakkestørrelse. Denne gang var der mange færre 

bytninger i forhold til første gang. Nogle af testdeltagerne benyttede i øvrigt også Projekt Cykeljakkens 

Facebook-side til at bytte jakkerne indbyrdes, hvilket også fungerede godt.  

I og med at cykeljakkerne generelt var store i størrelsen, var der desværre flere blandt testdeltagerne, som 

ikke kunne passe den mindste størrelse og af den grund måtte melde fra projektet. Meningen med de 

valgte unisex-størrelser var, at det skulle være muligt at have en tyk trøje/jakke på indenunder, da 

cykeljakken er i meget tyndt stof, og dermed ikke i sig selv varm. Dog var projektdeltagerne generelt yderst 

forstående – et eksempel, hvor det gælder en af vore deltagere fra kontrolgruppen, er nedenstående 

opslag på projektets Facebook-side: 
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Facebook udklip 12
29

 

 
 

Det havde ikke været muligt at gennemføre et forskningsprojekt som Projekt Cykeljakken, uden de utroligt 

engagerede og trofaste projektdeltagere Og engageret er helt sikkert det rigtige ord at bruge i denne 

sammenhæng. Nedenstående billede længst til venstre viser f.eks. en af deltagerne, som har været en tur i 

Alanya, hvor vedkommende også fik luftet cykeljakken. Et andet billede, der illustrerer cykeljakkens 

synlighed, er en hilsen sendt fra Rendsborg til projektets facebook-side fra en deltager fra testgruppen: 
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 Kilde: Projekt Cykeljakkens hotline 

  
Facebook udklip 13

30
 

   
                         

Testgruppedeltagerne var også gode til at sende mails med ideer til forbedringer af cykeljakken. Ligeledes 

var der også nogle af kontrolgruppedeltagerne, som havde set/prøvet cykeljakken i løbet af testperioden, 

som skrev til projektet med forslag til forbedringer af den. Mange af kommentarerne til cykeljakkens design 

gik på, at jakken burde være mere åndbar, indeholde lommer og have aftagelige ærmer. Andre gav udtryk 
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for, at jakken er meget synlig i gadebilledet. Synligheden har ligeledes medvirket til, at hotlinen har 

modtaget mange henvendelser fra andre borgere, som har bemærket testdeltagerne med cykeljakkerne 

på, og som gerne ville vide, hvor sådanne jakker kunne købes.  

 

Henvendelser 

Noget andet der gjorde kommunikationen med testdeltagerne både nemmere og mere effektiv var, at 

hjemmesiden blev forsynet med en ”FAQ”31 hvor ”ofte stillede spørgsmål” og svarene hertil kunne findes. 

Da det var kommunikationsmedarbejderens opgave at tage sig af deltagernes henvendelser, fik 

vedkommende også stor indsigt i, hvilke spørgsmål der havde mere bred interesse. På den måde blev 

FAQ’en hele tiden opdateret, og kommunikationsmedarbejderen kunne ofte i sine besvarelser af 

henvendelserne blot henvise til hjemmesiden og FAQ’en. Dette var en virkelig god hjælp i de perioder, hvor 

der var ekstra stort ”pres på indbakken”.  

Hotline 

Hotlinen modtog over 3000 henvendelser i løbet af projektperioden. For at deltagerne skulle vide, at deres 

henvendelse var modtaget, var der sat autosvar på hotlinen. Autosvaret fortalte, at henvendelsen ville blive 

besvaret indenfor en uge. Dette var et – vellykket – forsøg på at undgå den negative stemning, der 

eventuelt kunne opstå hos deltagerne, når henvendelserne ikke blev besvaret med det samme. Ligeledes 

gav autosvaret kommunikationsmedarbejderen mulighed for at give deltagerne en rigtig god service, i og 

med at der var god tid til at besvare hver enkelt henvendelse fyldestgørende. Flere af henvendelserne 

krævede desuden hjælp fra forskergruppen til formulering af et svar, hvorfor der kunne gå lidt tid med at 

give en endelig besvarelse.  

Stemningen i henvendelserne 

I et projekt som dette, hvor vi havde fat i ca. 8000 forskellige personer, kan det ikke undgås at der ind 

imellem også kom henvendelser af meget negativ og nærmest personlig karakter. I sådanne tilfælde havde 

kommunikationsmedarbejderen mulighed for, jo med god samvittighed på grund af autosvaret, at vente 

med at besvare henvendelsen, for lige at overveje sit svar en ekstra gang. Det har igennem hele forløbet 

været muligt for kommunikationsmedarbejderen at henvende sig til både projektlederen og 

forskergruppen, hvis der var henvendelser, hvor svaret krævede særlige overvejelser. Det har været vigtigt 

for projektgruppen at behandle deltagerne godt, hvorfor hver eneste henvendelse også blev taget alvorligt 

og blev besvaret bedst muligt – uanset ”tonen” i henvendelsen. Den dårlige stemning er dog aldrig varet 

ved, og oftest skulle der ikke andet til, end et ordentligt og positivt svar. I det hele taget har projektgruppen 

brugt hinanden utroligt meget, hvilket også har været en af grundene til, at deltagerne har kunnet få den 

bedste mulige behandling, hver gang de henvendte sig via både Hotline og Facebook. Generelt har der 

været en rigtig god stemning igennem hele projektperioden.  

Spørgsmålstyper 

Det var ofte forskelligt, hvad de to grupper af deltagere skrev om. Testgruppen skrev fx oftest om jakken og 

havde spørgsmål til uhelds- og anvendelsesskemaet, mens kontrolgruppens spørgsmål primært 

omhandlede uheldsskemaet. Nogle fra testgruppen fik også stjålet deres jakker eller mistede dem på anden 
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vis og forespurgte så om en ny. Hotlinen modtog i projektperioden omkring 36 henvendelser vedrørende 

tabt jakke samt reklamation, og ligeså mange henvendelser omhandlende muligt køb af cykeljakken. Mange 

testdeltagere har vist interesse for forskningsmetoden, herunder om den metode der blev brugt i projektet 

var valid. Det er positivt, at så mange deltagere har interesseret sig for metoden og har kontaktet projektet, 

hvis de var i tvivl om noget. I disse tilfælde er forskningsgruppen bag projektet altid blevet kontaktet, 

således at fagligheden i svaret var på plads.  

Udmeldelse 

Omkring 37 testdeltagere blev af forskellige årsager udmeldt projektet i løbet af projektperioden. Oftest var 

årsagen bag udmeldelsen, at testdeltagerne ikke længere cyklede. Det kunne være grundet jobskifte, uheld 

eller at de havde mistet cyklen. Tre testdeltagere døde i løbet af perioden grundet alderdom eller sygdom. 

Nogen flyttede til udlandet og andre ønskede blot ikke at deltage længere.  Det kan ikke undgås at nogen 

falder fra i et stort projekt som dette. Heldigvis har det dog været meget få og vurderes ikke at have haft 

betydning for projektets udfald. 

 

Besvarelse af spørgeskemaer 

Testgruppen modtog hver måned to spørgeskemaer: et uhelds- og et anvendelsesskema. Uheldsskemaet, 

som blev sendt ud den første i hver måned, spurgte om testgruppen havde været ude for uheld den forrige 

måned. Anvendelsesskemaet blev udsendt en tilfældig dag hver måned. Her blev der spurgt, om 

testgruppen havde cyklet den forløbne måned, og om de havde anvendt cykeljakken på deres seneste 

cykeltur. Kontrolgruppen modtog kun uheldsspørgeskemaet.  

Som tak for besvarelserne - og som et incitament til at besvare spørgeskemaerne - blev der hver måned 

udloddet 10 gavekort til cykelkæden FriBikeShop blandt alle, der havde besvaret spørgeskemaerne. Vi 

opnåede høje svarprocenter på alle vores spørgeskemaer, og selv om vi helt sikkert har haft fat i en meget 

engageret og trofast deltagergruppe, tror vi på, at udlodning af gavekort har haft en betydning/effekt. 

Projektlederen havde aftalt med en lokal FriBikeShop-butik, at de udsendte gavekortene, når de havde 

modtaget vindernavne og adresser fra kommunikationsmedarbejderen.  Vinderne af gavekortene blev 

udtrukket blandt alle respondenterne den pågældende måned af en af projektets statistikere, og alle blev 

efterfølgende kontaktet telefonisk af kommunikationsmedarbejderen. Dette skete dels for at fortælle, at 

den pågældende havde vundet et gavekort, dels for at spørge om vinderens navn måtte offentliggøres på 

projektets hjemmeside.  

Testdeltagerne var gode til at henvende sig til hotlinen, hvis f.eks. deres link til spørgeskemaerne ikke 

virkede, så der kunne oprettes nye links til dem. Det har også hjulpet meget, at der blev udesendt en rykker 

ugen efter et spørgeskema blev udsendt. Denne påmindelse gjorde, at flere besvarede spørgeskemaerne, 

ligesom det sikkert også har haft en vis betydning, at vi i følgemailen til spørgeskemaet gjorde opmærksom 

på at alle besvarelser var vigtige for projektet. I besvarelsen af uheldsskemaet skulle deltagerne find 

koordinaterne på uheldsstedet ved at gå over på webstedet krak.dk. Vi var på forhånd spændt på om 

denne måde at få stedfæstet uheldene på var for kompliceret. Erfaringen viste at det lykkedes for mange at 

gennemføre en valid stedfæstelse på denne måde, men de havde også mulighed for alene i tekst at forklare 

hvor uheldet var sket. I disse tilfælde og hvor uheldsskemaet i øvrigt ikke var udfyldt korrekt kontaktede 

kommunikationsmedarbejderen sidst i hver måned deltagerne telefonisk hvorefter 

kommunikationsmedarbejderen besvarede spørgeskemaet ud fra testdeltagerens oplysninger. Der var tale 
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om ganske få tilfælde hver måneden, og ofte var testdeltagerne glade for, at 

kommunikationsmedarbejderen udfyldte spørgeskemaet for dem, så deres besvarelse også kom med. 

’Det store spørgeskema’  

Afslutningsvist – og meget bevidst sent i projektperioden - blev der udformet et større spørgeskema, som 

skulle afdække den samlede gruppes cykelvaner samt holdninger til øvrige medtrafikanter og forskellige 

situationer i trafikken, endvidere blev testgruppen stillet en række spørgsmål om cykeljakken. 

Spørgeskemaet blev udviklet i et samarbejde mellem den sociologistuderende studentermedarbejder og 

forskningsgruppen. Før spørgeskemaet blev sendt ud til testdeltagerne, var det vigtigt, at nogen ’udefra’ 

kunne hjælpe med at kvalitetssikre det. Derfor kontaktede vi tre testgruppedeltagere og tre 

kontrolgruppedeltagere, som testede ’Det store spørgeskema’, inden det blev sendt ud til den samlede 

gruppe.  

Deltagerne i testen var utroligt engagerede, og bidrog med megen god og konstruktiv kritik til 

spørgeskemaet. Da ’Det store spørgeskema’ som navnet antyder, var langt større og dermed mere 

tidskrævende at udfylde end de spørgeskemaer, testdeltagerne havde modtaget igennem hele 

projektforløbet, besluttede projektgruppen sig for at udlodde yderligere 10 gavekort á 250 kroner til 

cykelkæden FriBikeShop, blandt dem, der besvarede spørgeskemaet. Håbet var selvfølgelig, at dette ville 

betyde, at ekstra mange af testdeltagerne besvarede det store spørgeskema. Dette viste sig også at komme 

til at passe. Efter blot få uger havde 90 % af testgruppedeltagerne og 94 % af kontrolgruppedeltagerne 

besvaret spørgeskemaet, hvilket er en uhørt høj svarprocent.  

Figur 7 - testgruppens besvarelse af ’Det store spørgeskema’ Kontrolgruppens besvarelse af ’Det store spørgeskema’
32
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 Kilde: Survey Xact - Analyse 
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Konklusion 

Det fremstår tydeligt ud fra afsnit 2.1, at Projekt Cyklejakkens driftsperiode overordnet er forløbet 

problemfrit. Projektgruppen har hele tiden været på forkant med eventuelle problemstillinger, og således 

sparet en masse tid og energi. Dette illustrerer første og anden fase af jakkebytningen tydeligt. Første gang 

jakkerne blev sendt ud (til testgruppen) endte det med at kræve mange ressourcer, og var i det hele taget 

en stor proces. Der var jo en vigtigt deadline, som ikke måtter overskrides, nemlig projektstart, og på trods 

af at jakkestørrelserne var oplyst på hjemmesiden, var det overvældende mange, som skulle have byttet 

jakke. Dette garderede vi os til alt held for anden gang der skulle sendes jakker (til kontrolgruppen). Denne 

læring var utrolig positiv og rigtig god at have. Eksemplet viser, hvor vigtigt det er, at forsøge at være 

forberedt på de forskellige situationer der kan opstå i så stort et projekt som dette.  

Ligeledes har det været fantastisk at have så engagerede testdeltagere ’med på holdet’, som generelt 

udviste både interesse, glæde og tilfredshed overfor forskningsprojektet. Testdeltagernes henvendelser var 

oftest positive og informationsrige. De var informationsrige således at de fleste deltagere oftest skrev til 

hotlinen med deres nylige oplevelser, erfaringer og sjove historier, som de ønskede at dele med 

projektgruppen. Mange skrev også og roste projektet, som de var stolte over at være med i. Det har 

ligeledes været utroligt positivt, at mange af testdeltagerne har vist interesse for forskningsmetoden, 

hvilket altid blev besvaret af projektets statistikere. På en måde fik testdeltagerne hurtigt en følelse af 

samhørighed hvilket de viste igennem konkurrencen på Endomondo, Facebook siden ’Os med Cyklejakke 

hilser’ og på Projekt Cykeljakkens Facebook side, hvor deltagerne delte billeder af dem selv i forskellige 

situationer med cykeljakke på. 

Denne samhørighed samt loyalitet over for projektet fremgår også tydeligt, når man læser deltagernes 

mails igennem til Projektets Hotline.   

Projekt Cykeljakken er uden tvivl blevet gennemført gnidningsfrit. Der blev altid fundet hurtige løsninger på 

eventuelle problemer, og med det samme blev der taget forbehold for nye problemstillinger af samme 

karakter. I denne proces har både hjemmesiden FAQ og hotlinens autosvarer været uundværlige.   
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Publikationer i Projekt Cykeljakken  

Dette notat er en del af afrapporteringen af Projekt Cykeljakken. 
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Cykeljakken, - den sikkerhedsmæssige effekt af en gul cykeljakke; Trafikforskningsgruppen, DCE 167, 
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Derudover er der udgivet yderligere to notater i forbindelse med projektets afrapportering: 

 

Lahrmann, Harry & Madsen, Jens Chr. Overgaard (2014): Projekt Cykeljakken, NOTAT, To 
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