
  

Krydskampagnen 



FAKTA OG 

DOKUMENTATION 
 

Ulykkesstatistik, 

HVUs dybdeanalyser, 

udvidet 

dødsulykkestatistik, 

positionsmålinger, 

omnibusser, tidligere 

evalueringer mm 

 

 

INDSIGT OG 

ANALYSE 
 

Hvem, hvordan, 

hvornår, hvor 

mange? 

 

Mål, 

indsatsområder, 

målgruppe mm. 

 

Forandringsteori 

 

KONCEPT OG IDE 

 
 

Valg af bureau 

 

Konceptest og test 

af vigtigste 

elementer i fx 

fokusgrupper 

 

Tilpasning og 

produktion af 

kampagneelementer 

LAUNCH AF 

KAMPAGNE 
 

Presseforundersøgel

se, hvor vi stiller 

en række spørgsmål, 

der kan afføde 

forskellige vinkler 

og historier 

 

Mediekampagne 

EVALUERING 

 
 

Evaluering af 

kampagnen foretages 

af et uafhængigt 

eksternt 

analysebureau 

 

Synlighed, liking, 

budskabsforståelse, 

wom, holdnings- og 

Krydskampagnen 2018 



Budskab 

Liking 

Relevans 

Adfærd 

Udvalgte tal 



Kun et lille fald i cyklistulykker 
gennem årene 

Personskader på cykel  



Kun et lille fald i cyklistulykker 
gennem årene 

Personskader på cykel  

Skadestuetallene er 

meget højere: Fra 

17.636 personskader i 

2011 til 15.846 i 2017  



To ud af tre alvorlige ulykker 
med cyklister sker i kryds 



Hvem optræder mest i 
ulykkerne? 

Cyklister: 

• Average Joe 

• Ikke højrisikobetonet adfærd 

• Kvinder & mænd 

• Den erhvervsaktive alder 

 

Bilister: 

• 25-55-årige mænd/kvinder  



  

Krydskampagnen i 2018: 
uge 19-22 + uge 29-31 



  

Krydskampagnen 



Oversigt 

• 68 kommuner deltog 
• 12 fra Nordsjællands 

Politikreds 
• 1841 store plakater og 

660 små 
• 51 skabeloner fordelt 

på 38 kommuner 



DET SAMLEDE KENDSKAB TIL KAMPAGNEN ER HØJT 
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68% 
har kendskab til filmen 

 

88% 
har kendskab til 

et eller flere af 

kampagnens 

elementer. 

56% 
har kendskab til plakaten 

54% 
har kendskab til busreklamen* 

32% 
har kendskab til asfaltgrafikken* 

*Asfaltgrafikken er vist i 38 kommuner, mens andelen er baseret på hele landet. 

**Andelene for busreklamer er baseret på personer, der har været i de udvalgte byer med busreklamer.                          

Kendskab blandt personer, der har set mindst ét kampagneelement inden for den seneste måned 

RUNDE 2 



KENDSKABSGRADEN ER HØJST I KØBENHAVNS VESTEGNS 

POLITIKREDS EFTERFULGT AF NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS 

  

Kampagneplakat – Hjulpet kendskab blandt politikredse 

75% 

71% 

64% 

64% 

63% 

63% 

62% 

61% 

60% 

52% 

45% 

Københavns Vestegns Politi (n=55) 

Nordsjællands Politi (n=73) 

Syd- og Sønderjyllands Politi (n=50) 

Sydøstjyllands Politi (n=54) 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi … 

Fyns Politi (n=56) 

Midt- og Vestsjællands Politi (n=51) 

Nordjyllands Politi (n=58) 

Københavns Politi (n=89) 

Midt- og Vestjyllands Politi (n=53) 

Østjyllands Politi (n=48) 

Har du – inden for den seneste måned – set denne plakat? Ja … 
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Note: Mellem de enkelte politikredse er der kun signifikant forskel mellem Københavns Vestegns Politi og Østjyllands Politi, og Nordsjællands Politi og Østjyllands 

Politi, hvorfor sammenligning bør laves ud fra de tre performance-grupper baseret på gennemsnittet. Bornholms Politi er udeladt af figuren grundet for lavt N.  

Høj-performere 

Gennemsnits- 

performere 

Lav-performere 

Høj-performere = kendskabet 

er højere end gennemsnittet på 

tværs af alle politikredse 

Gennemsnits-performere = 

kendskabet er på niveau med 

gennemsnittet på tværs af alle 

politikredse 

Lav-performere = kendskabet 

er lavere end gennemsnittet på 

tværs af alle politikredse. 



DE FLESTE AFKODER BUDSKABET 
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Kampagnefilmen – Budskabsopfattelse  

N(Runde 1)=1041, N(Runde 2)=1039 

91 % 

Brug ekstra tid på at orientere dig, når du 

cykler ind i et kryds 

 
80 % 

Brug ekstra tid på at orientere dig, når du som 

bilist kører ind i et kryds 
 

79 %  

Der sker flest cyklistulykker i 

kryds 



86% 
 

Kilde: Epinion, august 2018, 1039 respondenter 

83% 
 

 
 

Asfaltgrafik Plakat 

87% 

Liking: 92 % synes godt eller  
meget godt om kampagnen 

Film 



Relevans for en selv 

 

85% 
Mener at filmen er 

relevant for dem selv 

 

 
 

Kilde: Epinion, august 2018, 1039 respondenter 

Relevans for andre 

bilister 

Relevans for  

andre cyklister 

 

92% 
Mener at filmen er 

relevant for andre 

cyklister 
 

 

 

90% 
Mener at filmen er 

relevant for andre 

bilister 
 



FLEST SYNES, AT FILMEN HENVENDER SIG TIL BÅDE BILISTER OG 

CYKLISTER 
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Kampagnefilmen – Ansvarsplacering  

Hvem, synes du, filmen henvender sig til/er målrettet?  

N(Runde 1)=1041, N(Runde 2)=1039 

Cyklister og bilister: 

56% 

+ 

Cyklister: 

34% 
Bilister: 

8% 

Ved 

ikke:  

1% 

Andre: 

1% 



70% 
Som cyklist 

73 % 
Som bilist 

Kilde: Epinion, juni 2018, 772 respondenter (film), 624 respondenter (plakat), 369 respondenter (grafik) 

72% 
Som cyklist 

 

 
 

Asfaltgrafik Plakat 

68% 
Som cyklist 
 

Effekt: Kampagnen motiverer til at bruge  
mere tid på orientering i kryds  

Film 

73 % 
Som bilist 



Hvad  
sker   
i 2019? 

• Kampagnen kører til juni 2019 

• Samme elementer 

• Dialog med referencegruppen 



Tak for i dag 


